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บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดแนวทางการควบคุมภายในทางการเงินและ
บัญชี ของเทศบาลตําบล ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยใชทฤษฎี 16 องคประกอบการ
ควบคุมภายในดานการบัญชีและการเงิน  รวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถามถามพนักงาน
การเงินและบัญชี หรือผูที่มีอํานาจและหนาที่ที่เกี่ยวของกับงานของเทศบาลตําบล ในอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหมจํานวน 9 แหง แหงละ 2 คน รวม 18 คน นํามาประมวลผลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
คาสถิติที่ใช ไดแก รอยละ และคาเฉลี่ย 

ผลการศึกษาพบวา เทศบาลมีระดับการควบคุมภายในอยูในระดับมากที่สุด 12 
องคประกอบ คือ การแบงแยกหนาที่รอยละ 100.00   การกําหนดใหมีผูควบคุมงานรอยละ 100.00   
การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานรอยละ 100.00   การจัดใหมีวิธีปองกันสินทรัพยใหปลอดภัยรอยละ 
86.73   การใชแบบฟอรมและเอกสารรอยละ 100.00   การมอบอํานาจสั่งการรอยละ 88.90   การจัด
ใหมีการอนุมัติรอยละ 90.73   การควบคุมทางการบัญชีรอยละ 95.75   การควบคุมโดยงบประมาณ
รอยละ 82.21   การตรวจสอบภายในรอยละ 100.00   การจัดใหมีอนุกรรมการตรวจสอบรอยละ 
96.83 การจัดใหมีการควบคุมสองฝายหรือการตรวจสอบยืนยันภายในรอยละ 100.00 และการ
ควบคุมภายในเรื่องทั่วไป อยูในระดับมากที่สุด รอยละ 96.30 

 ขอเสนอแนะสําหรับเทศบาลตําบลในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม ควรปรับปรุงในดาน
การจัดใหมีวิธีปองกันสินทรัพยใหปลอดภัย คือ การจัดสํานักงานใหสอดคลองกับสายงานและการ
เก็บรักษาเงินไวในที่ปลอดภัย  ดานการมอบอํานาจ ควรปรับปรุงคือ ควรใหมีการขอเสนอแตงตั้ง



 จ 
 

ประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารเทศบาล   ดานการจัดใหมีการอนุมัติ คือ ควรมี
การแตงตั้งกรรมการการฝากและการถอนเงินฝากธนาคาร  ดานการควบคุมทางการบัญชี คือ ควร
จัดทําทะเบียนคุมตาง ๆ ใหเปนปจจุบัน   ดานการควบคุมโดยงบประมาณคือ ควรมีการติดตามการ
จัดเก็บภาษีโรงเรือน ที่ดิน  ภาษีบํารุงทองที่  ภาษีปาย ที่จัดเก็บไดไมครบถวน  และดานการจัดใหมี
อนุกรรมการตรวจสอบ คือ ควรมีการสุมตรวจประโยชนที่ประชาชนไดรับจากงานหรือโครงการที่
เทศบาลตําบลดําเนินการ   
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study is to determine the guidelines for Internal Control in 
Financial and Accounting of Subdistrict Municipality in Mueang, Chiang Mai District.  The 
conceptual on sixteen factors internal control in financial and accounting was employed for this 
study. The data were collected by questionnaires filed out by 18 persons are the financial staff 
and accountant or the other officers with concern at all of nine Subdistrict Municipality in 
Mueang, Chiang Mai District.    The collected data was analyzed by descriptive statistics such as 
percentage and mean. 

The result of this study found that the highest level of control are cover twelve factors 
as follows; One hundred percent for segregation of duties, 100 percent for supervision, 100 
percent for chart of account, 86.73 percent for physical control and safeguards, 100 percent using 
form and documentation, 88.90 percent for authorization, 90.73 percent for approval, 95.75 
percent for accounting control, 82.21 percent for budgets control, 100 percent for internal audits, 
96.83 percent for audit committee, 100 percent for dual control and 96.30 percent for other 
internal control. 

The suggestions to Subdistrict Municipality’s administrators : should adjust on 
physical control and safeguards factor by set the office suit for organization lines and safeguards 
the money, on authorization factor by set up the chairman and a party of Subdistrict 
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Municipality’s administrators, on approval factor by set up a party for deposit and withdraw 
money, on accounting control factor by update the accounting list, on budgets control factor by 
ask for payment of tax and on audit committee factor by work sampling for Subdistrict 
Municipality’s project to beneficiary.  

 
 
 


