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           แบบ ปค.1 
   หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
เรียน นายอ าเภอดอยสะเก็ด 
  เทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานส าหรับปีสิ้นสุด     
วันที่  30 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่ ง เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ        
พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่
เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงิน  ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
  จากผลการประเมินดังกล่าว  เทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน เห็นว่า การควบคุมภายใน            
ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ภายใต้การก ากับดูแล
ของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายอ าเภอดอยสะเก็ด 
        
 
       นายวศินชัย  เตชะ   
                 นายกเทศมนตรีต าบลแม่ฮ้อยเงิน  
              วันที่...................................................... 
   
  อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 
  1.ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
  ส านักปลัด 
   1.1 กิจกรรมการจัดท า การโอน และเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 1.2 กิจกรรมการรายงานผลข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน และประเมินผล  
                ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e - plan                                                      
          1.3 กิจกรรมการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
 1.4 กิจกรรมการบริหารงานบุคคล 
 1.5 กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  กองคลัง 
   1.6 กิจกรรมการรับช าระเงินภาษีบ ารุงท้องที่ / ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และค่าธรรมเนียม  
                 การเก็บขนขยะ 
 1.7 กิจกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
  กองช่าง 
   1.8 กิจกรรมงานก่อสร้าง 
 1.9 กิจกรรมงานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 1.10 กิจกรรมงานประสานสาธารณูปโภค 
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  กองการศึกษา 
 1.11 กิจกรรมงานการศึกษาปฐมวัย 
 1.12 กิจกรรมการจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียนเทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน 
 1.13 กิจกรรรมงานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น และกีฬานันทนาการ 
  
  2.การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 ส านักปลัด 
 2.1 จัดการประชุมการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณโดยจัดตั้ง
งบประมาณโดยจัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอกับการใช้จ่ายและสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
เทศบาล 
 2.2 น าคอมพิวเตอร์แบบพกพาส่วนตัวมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 2.3 มีการปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในส านักงาน 
 2.4 มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรมรายงานผลข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการ
วางแผนและประเมินผลของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-plan 
 2.5 จัดส่งเจ้าหน้าที่และผู้บริหารเทศบาลในการเข้ารับการอบรมหลักสูตร“แนวทางปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามพรบ.อ านวยความสะอาดในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ” 
 2.6 น าคอมพิวเตอร์แบบพกพาส่วนตัวมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 2.7 มีการปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในส านักงาน 
 2.8 มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ 
 2.9 ศึกษาแนวทางการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้เป็นไปตาม ม.35 แห่ง พรบ.ระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 2.10 สรรหาพนักงานให้ครบตามแผนอัตราก าลัง 
 2.11 จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 2.12 จัดให้มีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์อยู่เสมอ 
 กองคลัง 
 2.13 ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ภาษี และ
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะ เพ่ือน ามาปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
 2.14 ก าชับและเร่งรัดเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ อย่างรัดกุมและปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับของทางราชการ 
 กองช่าง 
 2.15 ติดตามการด าเนินการของผู้รับจ้างให้ดี 
 2.16 ก าชับเจ้าหน้าที่ต้องทันเหตุการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ 
 2.17 มีการตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอและมีการจัดซื้ออุปกรณ์ในการด าเนินการเพ่ือ
ป้องกันกระแสไฟฟ้าให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานตอนกลางคืนท่ีมีความเสี่ยงสูง 
 กองศึกษา 
 2.18 ประสานหน่วยงานด้านสังกัดเพ่ือขอรับการสนับสนุน ครูผู้สอนจากส่วนกลางส าหรับโรงเรียน
เทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน 
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แบบ ปค. 4 

ส านักปลัด  เทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
  1.1 กิจกรรมการจัดท า การโอน และ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 - มีการจัดตั้งงบประมาณ ไม่เพียงพอกับความ
จ าเป็นที่ต้องใช้ 
 - มีการโอนเงินงบประมาณ และแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงในปีงบประมาณ  
 1.2. กิจกรรมการรายงานผลข้อมูลระบบ
สารสนเทศเพื่อการวางแผน และประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน e-plan 
 - เครื่องคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอการปฏิบัติงาน 
 - สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร และไม่มี
ประสิทธิภาพ 
 1.3. กิจกรรมการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
 - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าคู่มือ
ส าหรับประชาชน 
 - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ด้านการบันทึกข้อมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์ 
 - การป้อนข้อมูลในระบบของส่วนกาลาง ไม่เสถียร 
 - ระบบอนุมัติคู่มือส าหรับประชาชนล่าช้า 
 1.4 กิจกรรมการบริหารงานบุคคล 
- เนื่องจาก เทศบาลฯ บุคลากรผู้ด ารงต าแหน่งตาม
สายงานแบบอัตราก าลังไม่ครบถ้วน 
1.5 กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการท างานแก่
พนักงานป้องกันฯ และไม่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตาม
กฎหมายที่ก าหนด 
- ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานราชการ
ทั้งภายในและภายนอก หน่วยงานเอกชน และภาค
ประชาชน 
- ขาดเครื่องมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยที่มีประสิทธิภาพ 
- อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยมีไม่เพียงพอและช ารุดทรุดโทรม 
- เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์และความช านาญใน
การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ผลการประเมิน พบว่าส านักปลัด มีภารกิจตามโครงสร้าง
และค าสั่งแล่งงานของส านักปลัดในภารกิจจ านวน 14  
งาน 
  (1) งานบริหารงานทั่วไป 
  (2) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  (3) งานกิจการสภา 
  (4) งานธุรการ 
  (5) งานนิติการ 
  (6) งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ 
  (7) งานรักษาความสะอาดอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  (8) งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
  (9) งานการเจ้าหน้าที่  
  (10) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (11) งานทะเบียนราษฎรและบัตร 
  (12) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  (13) งานการเลือกตั้ง 
  (14)งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการ
ควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ผลการประเมินจากการ
วิเคราะห์ส ารวจพบว่ามีกิจกรรม จ านวน 5 กิจกรรมที่
ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ และ จากการติดตามผล
ในแบบติดตาม ปค.5 พบว่ามี 5 กิจกรรม ที่ส าคัญและ
จ าเป็นที่จะต้องมีการควบคุมต่อเนื่อง ได้แก่ 
 1.1 กิจกรรมการจัดท า การโอน และเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
  ยังมีการจัดท ารายงานการขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย
และการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 เกินจ านวนของ
มาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้ และไม่ด าเนินตามโครงการอย่าง
ครบถ้วน                                                                                                                             
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
- การปฏิบัติงานยังเป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจากข้อ
กฎหมาย/ระเบียบขั้นตอนต่างๆ รวมถึงต้องรอการสั่ง
การจากผู้บังคับบัญชา 
2. การประเมินความเสี่ยง 
    2.1 กิจกรรมการจัดท า การโอน และเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
   เพ่ือให้มีการจัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอกับความ
จ าเป็นและถูกต้องตามระเบียบวิธีการงบประมาณและ
ด าเนินการตามโครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ 
    2.2. กิจกรรมการรายงานผลข้อมูลระบบ
สารสนเทศเพื่อการวางแผน และประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน e-plan 
    เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการรายงานผลข้อมูล
ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน และประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-plan เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้อง ทันต่อก าหนดการรายงานผลข้อมูล 
2.3 กิจกรรมการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.2558 
   2.4 กิจกรรมการบริหารงานบุคคล 
   เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ 
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เกิดประโยชน์แก่เทศบาล 
   2.5 กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  - อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยขาดการควบคุมดูแลที่ดีให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
 - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความช านาญในการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. กิจกรรมการควบคุม 
    3.1 กิจกรรมการจัดท า การโอน และเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
- จัดตั้งงบประมาณไว้ให้เหมาะสมเพียงพอกับความ
จ าเป็นที่จะต้องใช้ 
- ด าเนินการเบิกจ่ายตามโครงการที่ตั้งไว้ 
- โอนเงินงบประมาณให้เพียงพอกับการใช้จ่าย 
- แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายอย่าง
รอบคอบ และให้ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้อง 

  1.2. กิจกรรมการรายงานผลข้อมูลระบสารสนเทศ
เพื่อการวางแผน และประเมินผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน e-plan 
   มีการรายงานผลข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการ
วางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น e-plan เสนอผู้บริหารเทศบาลเพื่อทราบ 
 1.3. กิจกรรมการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
   ได้มีการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนเทศบาลต าบล
แม่ฮ้อยเงิน ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราช พ.ศ.
2558 แล้ว และยังต้องมีการพิจารณาปรับปรุงคู่มือ
ส าหรับประชาชนอยู่เสมอเนื่องจากมีการพิจารณาการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเป็นประจ าทุกปี 
1.4 กิจกรรมการบริหาร 
งานบุคคล 
   ได้มีการสรรหาพนักงานเทศบาลมาด ารงต าแหน่งให้
ครบตามต าแหน่งตามแผนอัตราก าลัง 
1.5 กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ได้รับการแก้ไขไปแล้วบางส่วนบางประเด็น เช่นการ
ปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยแยก
เป็นแต่ละภัยเป็นที่เรียบร้อย แต่ส าหรับการจัดส่ง
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมอบรมเพ่ิมพูนความรู้
ยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างครบถ้วน เนื่องจาก
ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย บางส่วนยังเป็นลักษณะการจ้างเป็นรายวัน
เพ่ือให้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย แต่ในบาง
สถานการณ์จ าเป็นจะต้องเข้าร่วมปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยด้วย โดยหากจะจัดส่งบุคคล
ดังกล่าวเข้ารับการอบรมย่อมจะขัดกับหลักเกณฑ์ใน
การจ้าง และสิทธิในการเข้ารับการอบรมของบุคคล
ดังกล่าวและด าเนินการจัดหาเครื่องมือป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพในการใช้ปฏิบัติงานจึงมี
ความจ าเป็นจะต้องมีการควบ คุมอย่างต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
    3.2 กิจกรรมการรายงานผลข้อมูลระบบ
สารสนเทศเพื่อการวางแผน และประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน e-plan 
- จัดท าค าสั่งแบ่งงานและก าหนดหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด้านการรายงานผลข้อมูลระบบสารสนเทศ
เพ่ือการวางแผน และประเมินผลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น e-plan 
- จัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพ่ิมในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
    3.3 กิจกรรมการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
- จัดส่งเจ้าหน้าที่และผู้บริหารเทศบาลในการเข้ารับการ
อบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตาม พรบ.อ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558” 
- น าคอมพิวเตอร์แบบพกพาส่วนตัวมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
- มีการปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายใน
ส านักงาน 
 - มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบ
สารสนเทศให้เกิดความเข้าใจ 
3.4 กิจกรรมการบริหารงานบุคคล 
- ศึกษาแนวทางการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้
เป็นไปตาม ม.35 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- ศึกษาและพิจารณาการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 
- ปรับลดกรอบอัตราก าลังที่ยังเป็นต าแหน่งว่าง 
- สรรหาพนักงานเทศบาลให้ครบถ้วนตามแผน
อัตราก าลัง 
3.5 กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 - จัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
เทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงินขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ 
- ออกค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบดูแล
ทรัพย์สินที่อยู่ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 - จัดให้มีที่เก็บรักษาทรัพย์สินให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
- จัดหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 

 

 
 
 



~ 6 ~ 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
 4.1 กิจกรรมการจัดท า การโอน และเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
  ประสานกับทุกกอง โดยขอให้พิจารณาจัดท า
งบประมาณให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และด าเนินการตามโครงการ
และแผนงาน 
 4.2 กิจกรรมการรายงานผลข้อมูลระบบสารสนเทศ
เพื่อการวางแผน และประเมินผลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน e-plan 
- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านการรายงานผล
ข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน และ
ประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-plan 
 -ปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมยิ่งขึ้น 
- น าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาส่วนตัวมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  
4.3 กิจกรรมการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
  จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร การใช้
ระบบสารสนเทศกับส านักงาน ก.พ.ร. 
4.4 กิจกรรมการบริหารงานบุคคล 
  การค านวณ 40% ตามมาตรา 35 ของพ.ร.บ.
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เป็น
ประจ าทุกสิ้นปีงบประมาณ โดยประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่งบประมาณและกองคลังและเสนอเรื่องแจ้งให้
ผู้บริหารเทศบาลทราบและด าเนินการสรรหาพนักงาน
ให้ครบถ้วนตามแผนอัตราก าลัง 
4.5 กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาคเอกชนผู้น า
ชุมชน ประชาชน ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
- การจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
- จัดหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 
5. การติดตามประเมินผล 
  5.1 กิจกรรมการจัดท า การโอน และเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ  
มีการจัดท ารายงานการขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย
และการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
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ผลการประเมินโดยรวม 
 จากการวิเคราะห์ส ารวจ พบว่ามีกิจกรรมที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง ดังนี้  
 1. กิจกรรมการจัดท า การโอน และเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 2. กิจกรรมการรายงานผลข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน และประเมินผลขององค์กร
ปกครอง  
             ส่วนท้องถิ่น e - plan 
 3. กิจกรรมการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
 4. กิจกรรมการบริหารงานบุคคล 
 5. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ โดยมีรายการไม่เกิน 
จ านวนของมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดตรงตามโครงการแผนงาน 
 5.2 กิจกรรมการรายงานผลข้อมูลระบบสารสนเทศ
เพื่อการวางแผน และประเมินผลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน e-plan 
   มีการตรวจสอบข้อมูลการรายงานข้อมูลทางระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ของเทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน e-
plan เสนอผู้บริหารเทศบาลเพ่ือทราบ 
 5.3 กิจกรรมการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
   มีการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนเทศบาลต าบลแม่
ฮ้อยเงิน 
5.4 กิจกรรมการบริหารงานบุคคล 
   มีการจัดปรับปรุงกรอบอัตราก าลังพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างเทศบาลเป็นประจ าทุกปี 
5.5 กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  - มีการเปรียบเทียบแผนและผลการด าเนินงาน และ
รายงานให้ผู้ก ากับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 - มีการก าหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 - มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
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 ผลการประเมิน การติดตามประเมินผลในแบบติดตามรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) พบว่ามีกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จ านวน 5 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจ กรรมการจัดท า การโอน และ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 2) กิจกรรมการรายงานผลข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน และประเมินผล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e – plan 3) กิจกรรมการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 4) กิจกรรมการ
บริหารงานบุคคล   และ 5) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงต้องจัดท าแผนการปรับปรุงตาม
แบบ ปค.5 เพ่ือติดตามประเมินผลต่อไป 
 
                                                                     ลายมือชื่อ................................................................ 
                                                                                        (นายด ารงค์  ศรีจันทร์) 
                                                                         ต าแหน่ง  รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน 
                                                                                           หวัหน้าส านกัปลัด 
                                                                              วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
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แบบ ปค. 4 

กองคลัง  เทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
  1. กิจกรรมการรับช าระเงินภาษีบ ารุงท้องที่/ภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน และค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะ 
   สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
    มีลูกหนี้ค้างช าระเงินภาษีบ ารุงท้องที่/ภาษีโรงเรือน
และท่ีดินและค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะ 
  การประเมินความเสี่ยง 
    - ผู้ใช้บริการเพิกเฉย ขาดการติดต่อช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมการเก็บขยะ 
   - ลูกหนี้ภาษีและผู้ค้างช าระค่าธรรมเนียมการเก็บขน
ขยะอาศัยอยู่นอกพ้ืนที่ ไม่สามารถติดต่อได้ 
  กิจกรรมการควบคุม 
    - จัดตั้งทะเบียนคุมลูกหนี้ภาษี และผู้รับการบริการ
เก็บขนขยะให้เป็นปัจจุบัน 
   - มีค าสั่งมอบหมายหน้าที่โดยชัดเจน 
   - จัดท าหนังสือติดตามทวงถามลูกหนี้ภาษีและผู้ค้าง
ช าระค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะ 
   - ก าชับและเร่งรัดเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ อย่าง
รัดกุมและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของทาง
ราชการ 
  สารสนเทศและการสื่อสาร 
  - หนังสือแจ้งเตือน และติดตามทวงถาม 
  - โทรศัพท์/โทรสาร 
  สารสนเทศและการสื่อสาร 
  - ติดตามจากทะเบียนคุมลูกหนี้ภาษีและค่าธรรมเนียม
การเก็บขนขยะมูลฝอย 
  - รายงานผลการด าเนินการ 

1. กิจกรรมการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่/ภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน และค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะ 
  - ผู้ใช้บริการเพิกเฉย ขาดการติดต่อช าระ
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะ 
 - ลูกหนี้ภาษีและผู้ค้างช าระค่าธรรมเนียมอาศัยอยู่
นอกพื้นที่ไม่สามารถติดต่อได้ 

 
ผลการประเมินโดยรวม 
              กิจกรรมการรับช าระเงิน ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
                                      ลายมือชื่อ...............................................  
                                                                             (นางกมลกร  ทองชัย) 
                                                                      ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
                                                                 วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
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 แบบ ปค. 4 

กองช่าง  เทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน 
กองช่าง ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มี
ผลกระทบต่อการควบคุม โดยวิเคราะห์จากภารกิจงาน
ประจ าตามค าสั่งแบ่งงาน 
     ๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก จากสถานที่ตั้ง  
ระเบียบต่าง ๆ  รวมถึงราคาวัสดุต่างๆที่เป็นปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจ และสาธารณภัยต่างๆ 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง  
การก าหนดความเสี่ยงของกองช่าง   ก าหนดจากปัญหา
และอุปสรรคของการปฏิบัติงานงานส ารวจออกแบบ  
งานประมาณราคา  งานควบคุมการก่อสร้าง  งาน
เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร  และงานบริหารงาน
ทั่วไป   
2.๑ กิจกรรมงานวางโครงการและการก่อสร้างด้าน
วิศวกรรม งานถนน สะพาน อาคารและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืนๆ  
ผู้รับจ้างบางรายไม่ปฏิบัติตามสัญญา ท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการก่อสร้าง 
๒.2 กิจกรรมงานออกแบบค านวณงานประมาณราคา
ค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานถนน สะพาน 
อาคารและสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ  
ราคาวัสดุต่างๆเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆไม่คงที่ 
2.๓ กิจกรรมงานสารบรรณของกองช่าง 
การจัดท าและการจัดเก็บหนังสือท าให้การประมาณการ
ราคาต่างๆต้องแก้ไขตลอดเวลา  เอกสารมีจ านวนมาก
การจัดเก็บยากต่อการค้นหา อาจท าให้เอกสารสูญหาย 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
ราคาวัสดุต่างๆเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆไม่คงที่ท าให้การประมาณ
ราคาต่างๆต้องแก้ไขตลอดเวลา  จึงต้องก าชับให้  
เจ้าหน้าที่ให้ติดตามข่าวสารต่างๆเก่ียวกับราคาวัสดุ
ต่างๆอยู่เสมอเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

 มีการควบคุมที่เพียงพอ และหน่วยงานได้วางแผนการ
ปรับปรุงอย่างรัดกมุ โดยจะก าหนดให้มีการประเมิน
ความเสี่ยงทุกกองภายในเทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน  
โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานน าเสนอข้อบกพร่องและ
จุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน  เพื่อก าหนดการ
ควบคุมท่ีครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยง  ซึ่งจะ
ท าให้การควบคุมมีประสิทธิภาพที่ น่าพึงพอใจ  โดยใน
ส่วนของราคาวัสดุก่อสร้างมีการปรับเปลี่ยนราคาตาม
ราคาน้ ามันที่สูงขึ้น  ท าให้ต้องติดตามข่าวสาร
ตลอดเวลาเพ่ือความถูกต้องในการประมาณการราคา
ต่างๆ ติดตามการด าเนินการของผู้รับจ้างให้ดี 
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ก าชับเจ้าหน้าที่
ต้องทันเหตุการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ และ สรรหาบุคลากร
เพ่ิมเติม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในภาพรวมของกองช่างมีกิจกรรมการควบคุมที่ค่อนข้าง
เหมาะสมเพียงพอ ท าให้การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๔.๑ ส ารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ Internet  
วิทยุ โทรทัศน์ โทรสาร 
         - ส ารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ Internet  
วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยในการบริหาร
การค านวณราคากลาง เนื่องจากราคาน้ ามันสูงขึ้น 
ฉะนั้นควรต้องค านวณราคากลางและวัสดุ  ให้ทันต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบัน 
    ๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกกองช่าง 
        - การประสานงานภายในและภายนอกกองช่าง  
รวมทั้งมีการขอความร่วมมือจากวิทยากรต่างๆเพ่ือช่วย
ในการเพิ่มพูนความรู้ 
 
๕. การติดตามประเมินผล 
    ๕.๑ วิธีการติดตามประเมินผล ใช้วิธีการตาม
ระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  
    ๕.๒ วิธีการติดตามประเมินผล ก าหนดโดยการ
วิเคราะห์ความเหมาะสมของกิจกรรมการควบคุมความ
เสี่ยง  
    ๕.๓ การก าหนดวิธีการติดตามประเมินผล ในกรณีที่
มีองค์ประกอบการควบคุมจากภายนอกองค์กร ใช้การ
สอบถามความพึงพอใจ 

ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินผลการติดตามการควบคุมภายในของกอง
ช่าง เทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน ถือปฏิบัติตามแนว
ทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  ซ่ึง
ก าหนดในเอกสารค าแนะน าการติดตามประเมินผลของ
กองช่างอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 

 
ผลการประเมินโดยรวม 
 มีการควบคุมที่เพียงพอ และหน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุม โดยจะก าหนดให้มีการ
ประเมินความเสี่ยงทุกกองภายในเทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน  โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานน าเสนอข้อบกพร่อง
และจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน  เพ่ือก าหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยง  ซึ่ง
จะท าให้การควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ  โดยในส่วนของราคาวัสดุก่อสร้างมีการปรับเปลี่ยนราคาตาม
ราคาน้ ามันที่สูงขึ้น  ท าให้ต้องติดตามข่าวสารตลอดเวลาเพื่อความถูกต้องในการประมาณการราคาต่างๆ 
 
    
       ลายมือชื่อ.................................................. 
                                                                              (นายธรรพ์ณธรณ์  ใสญาติ) 
                                                                            ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
          วันที่ 30  พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
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แบบ ปค. 4 

กองการศึกษา  เทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
สภาพแวดล้อมภายใน 
กองการศึกษา เทศบาลได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในที่มีผลกระทบต่อการควบคุม โดยวิเคราะห์
จากภารกิจงานประจ าตาม ค าสั่งแบ่งงานและ
ประสิทธิภาพของบุคลากรที่มีผลกระทบต่อการ
ควบคุม ดังนี้ 
งานบริหารทั่วไป และงานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ 
(1) บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในด้าน การจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณและ
แผนพัฒนาคุณภาพ ของกองการศึกษา ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ และโรงเรียนเทศบาล
ต าบลแม่ฮ้อยเงิน 
(2) บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในด้านพัสดุ
การเงินและบัญชี ของกองการศึกษา , ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลฯ และโรงเรียนเทศบาลต าบลแม่
ฮ้อยเงิน 

(3) โรงเรียนเทศบาลฯขาดครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
ด้านเอกสาร 
(1) งานธุรการ มีการรับหนังสือ/การส่งหนังสือ/
การจัดเก็บหนังสือมีจ านวนมากและไม่มีการ
ท าลายเอกสารหรือน ากระดาษท่ีไม่สามารถใช้ได้
น ากลับมาใช้ใหม่ 

2. การประเมินความเสี่ยง 

(1)  บุคลากรกองการศึกษา ขาดความเชี่ยวชาญ
ในระบบการเงินและบัญชี ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ ท าให้การ
ท างานมีความล่าช้า มีความผิดพลาดสูง 

กองการศึกษา แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน 

ออกเป็น 3 งาน คือ  

1.งานบริหารทั่วไป 

2.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กีฬา และนันทนาการ   

3.งานกิจการโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจรับเงินแผ่นดินว่าด้วย การ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2554 

พบความเสี่ยงในภารกิจ 2 งาน คือ งานบริหาร
ทั่วไป และ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  

และวัฒนาธรรม กีฬาและนันทนาการ  

จากการติดตามผล พบว่า มีการควบคุมที่เพียงพอ
ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง คือ 

1.มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมระเบียบ
ของการปฏิบัติงานสารบรรณ 

2.มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในกองการศึกษา
ตรวจดูหนังสือราชการทุกวันจากเว็บไซต์ของกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และจากเว็บไซต์
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 

3. มีการประชาสัมพันธ์ การประสานความร่วมมือ 
และออกหนังสือขอความร่วมมือถึงผู้ใหญ่บ้านแต่
ละหมู่ภายในต าบล 

 4.มีการตรวจสอบแผนการด าเนินงานจากหัวหน้า
กองและประเมินผลเป็นระยะกิจกรรมการพัฒนา
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3. กิจกรรมการควบคุม 

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ โดย
ประเมินจากสภาพแวดล้อมภายใน ภารกิจงาน
ประจ า และสภาพแวดล้อมภายนอก พบการ
ควบคุมความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ ดังนี้ 

(1) ส่งบุคลากร กองการศึกษาให้รับการ
ฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ 

(2) จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

(3) สรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบตามล าดับ เพ่ือพิจารณาปรับปรุง
แก้ไข 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

(๑). น าระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการบริหาร
และการปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การติดต่อ
ข้อมูลข่าวสารระเบียบหนังสือสั่งการ จึง
สามารถปฏิบัติตามระเบียบ 

หนังสือสั่งการได้ทันที 

(๒).การติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ี
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ตรง
กับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 

(๓).ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ และ
โทรสารการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ
อ่ืนๆ 

ศูนย์เด็กเล็กฯพบว่ามีการควบคุมที่เพียงพอ 
ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง 

5.แต่งตั้งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก ากับดูแลเด็ก
โรงเรียนเทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน  

 

ในภาพรวมของกองการศึกษา มีกิจกรรมควบคุมท่ี
ค่อนข้างเหมาะสมเพียงพอ ท าให้การบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

 

ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ
กองการศึกษามีความครอบคลุมทุกด้านและมีการ
ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกในระดับ
ดี 
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5. การติดตามประเมินผล 

ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานมอบหมายงานในหน้าที่
ให้ความชัดเจน รายงานผู้บังคับบัญชา ศึกษา
กฎระเบียบ ใหม่ ๆอยู่เสมอ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานหัวหน้างาน และผู้อ านวยการกอง 

การศึกษา ต้องติดตาม ก ากับดูแล 

มีการติดตามและการประเมินผลการตรวจสอบ
ของกองการศึกษา มีความเหมาะสม และเพียงพอ 

 

ผลการประเมินโดยรวม 

        การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน พบว่า 
        กองการศึกษา มีการควบคุมท่ีเพียงพอประสบความส าเร็จในระดับที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามยังคงมี
จุดอ่อน พบความเสี่ยง ในเรื่อง 
        (๑).กระบวนการท างานยังเกิดความล่าช้า มีความผิดพลาดบางครั้ง เนื่องจากบุคลากรยังขาดความ
เชี่ยวชาญในด้านการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนพัฒนาคุณภาพ ในด้านพัสดุการเงิน
และบัญชี ของกองการศึกษา , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ และโรงเรียนเทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน 

 

       ลายมือชื่อ....................................................... 
              (นางกิตอนงค์  ทองพฤกษ์) 
                                                                               ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
                                                                                          ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
        วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 


