
บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 
  การศึกษาครั้งนี้ไดมีการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการควบคุม
ภายใน เพื่อนํามาเปนแนวทางอางอิงการศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดทําการควบคุมภายในทาง
การเงินและบัญชีของเทศบาลตําบล ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  ซ่ึงแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ประกอบดวยเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
  1. องคประกอบการควบคุมภายในดานการบัญชีและการเงิน 
  2. แนวคิดการควบคุมภายในดานการเงินและบัญชี 
  3. แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
  4. ความรูเกี่ยวกับเทศบาลตําบล 
  5. ทบทวนวรรณกรรม 
 
1. องคประกอบการควบคุมภายในดานการบัญชีและการเงิน (นภาพร  ณ เชียงใหม, 2547 : 36) 
  องคประกอบของการควบคุมภายใน หมายถึง ปจจัยตาง ๆ ท้ังสวนที่เปนมาตรการที่
กิจการจัดใหมีขึ้นหรือปจจัยที่เปนปจจัยแวดลอมเกี่ยวของสัมพันธกันในกิจการ ซ่ึงลวนตางมีสวน
สงผลใหผูบริหาร และบุคลากรอื่นในองคการเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผล ในประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในของกิจการนั้น ในทางปฏิบัติองคประกอบของการควบคุมภายในยอม
แตกตางกันสําหรับแตละกิจการ 
  ขอมูลทางบัญชีและการเงินเปนขอมูลเบื้องตนที่สําคัญตอการวางแผนและการตัดสินใจ
ของผูบริหาร การที่ขอมูลทางบัญชีและการเงินจะกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการ
วางแผนและการตัดสินใจของผูบริหารนั้น จะตองเปนขอมูลที่เกิดจากระบบการบันทึกและจัดทํา
ขอมูลที่ถูกตองและเชื่อถือได มีการกําหนดนโยบายและวิธีการที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงค ความ
รวมมือในการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการที่วางไวของเจาหนาที่และผูบริหารในองคการนั้น ๆ 
ซ่ึงบุคคลเหลานี้ไดรับการจัดแบงหนาที่และสวนงานเพื่อความเหมาะสม ซ่ึงถือเปนปจจัยที่มีผลตอ
การควบคุมภายใน  ดังนั้นการระบุถึงองคประกอบหลักของการควบคุมภายในโดยเนนในดานการ
บัญชีและการเงินสามารถแบงออกเปน 16 ประการดังนี้ 
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  1. การฝกพนักงาน (Personnel practices) 

  การฝกพนักงานใหมีความรูความเขาใจความชํานาญในเรื่องที่ไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติงานนั้นองคประกอบที่สําคัญที่สุดที่มีตอระบบการควบคุมภายในคือ พนักงานขององคการ
นั้นเอง เพราะวาระบบตาง ๆ ยังตองพึ่งพาบุคคลเขาไปเกี่ยวของ หากเปนพนักงานที่มีคุณภาพสูง 
แมวาองคประกอบอื่นจะลดหยอนไปบางก็ยังสามารรถทําใหมั่นใจวา ระบบการควบคุมภายในนั้น
ไดใชไดอยางพอเพียง พนักงานนอกจากจะมีความสามารถในการปฏิบัติงานแลว จะตองมีความ
ซ่ือสัตย ตั้งอยูในความละอายและเกรงกลัวตอบาป แตตองยอมรับวามนุษยมีอารมณความรูสึกนึก
คิดเปนของตนเองและจะปฏิบัติงานดวยความเต็มใจและขวัญดี มีส่ิงจูงใจใหกระทําและเชื่อตนเอง
วามีความสามารถที่จะทําใหบรรลุเปาหมายเพื่อใหไดส่ิงจูงใจนั้น  ดังนั้น  ขอจํากัดนี้ควรนํามา
พิจารณา เพื่อประเมินความเขมแข็งของการควบคุมภายใน เนื่องจากมนุษยมีเอกภาพของแตละ
บุคคล  ดังนั้นการมอบหมายหนาที่เฉพาะเจาะจง ที่เหมาะสมกับความสามารถของบุคคลนั้น ๆ 
ยอมจะใหผลดีกวาไมพิจารณาถึงความถนัดของบุคคลเลย นอกจากจะไดผลในดานคุณภาพงานแลว 
ยังสามารถแยกแยะความรับผิดชอบไดชัดเจนยิ่งขึ้น ส่ิงเหลานี้ลวนแตเสริมสรางระบบการควบคุม
ภายในใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  2. การแบงแยกหนาท่ี (Segregation of duties) 

  การจัดระบบในองคการใหมีการแบงแยกหนาที่และกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
ของแตละคนนั้นเพื่อการควบคุมที่ดีแตในการปฏิบัติงานนั้น  แตละสวนในองคการตองมี
ความสัมพันธกัน เนื่องจากกิจการตาง ๆ ในองคการจะมีผลกระทบตอกันทั้งทางตรงและทางออม  
ดังนั้น ระบบการสื่อขาวสารที่ดีภายในองคการจึงเขามามีบทบาทในเรื่องนี้ ซ่ึงระบบการสื่อขาวสาร
ที่ดี อาจวัดไดจากการประเมินวาบุคคลใดสมควรไดรับขาวสารใดและขาวสารนั้นเหมาะสมหรือไม 
  การที่จะตั้งระบบควบคุมภายในใหประสานงานกับการดําเนินงานอยางถูกตอง
เหมาะสม จะตองพิจารณาจากปจจัย 3 ประการ คือ 
  ก. การแบงแยกหนาที่ เปนการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน
อยางชัดแจงซึ่งทําใหทราบวา งานใดอยูในความรับผิดชอบของผูใด โดยเนนการแบงแยกหนาที่
ดานการปฏิบัติงานการบันทึกขอมูล และการดูแลทรัพยสินใหแยกตางหากจากกัน 
  ข. โครงสรางของการจัดองคการ การจัดแบงสวนงานในองคการเปนลายลักษณอักษร
ระบุตําแหนงหนาที่ ผูบังคับบัญชา หรือผูใตบังคับบัญชาเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการติดตอ
ประสานงานกันในแตละสวน 



 6 

  ค. บุคลากร มีการคัดเลือกซึ่งเปนผูมีความรูความสามารถและไดรับมอบหมายให
ทํางานในตําแหนงหนาที่ที่เหมาะสมกับความสามารถของบุคคล รวมทั้งไดรับการสงเสริมและการ
จัดอบรม เพื่อพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรในองคการ 
  ระบบการควบคุมภายใน เปนการสรางความรับผิดชอบภายในองคการ สําหรับทุก ๆ 
งานหรือทุก ๆ หนาที่งาน กําหนดพนักงาน ตําแหนง ช่ือ ระดับหัวหนางาน เจาของ คณะกรรมการ
บริหารควรมีความรับผิดชอบ ตองานที่ไดรับมอบหมาย กําหนดขอบเขตงาน หากมีปญหาเกิดขึ้น 
กําหนดความรับผิดชอบตอปญหานั้นใหพนักงานไดเขาใจอยางชัดเจนในขอบเขตความรับผิดชอบ 
เพื่อใหพนักงานเกิดความเขาใจศรัทธาในการทํางาน ทุมเทกําลังกาย กําลังใจ กําลังความสามารถ 
ทํางานอยางรอบคอบ เพื่อการควบคุมและรับผิดชอบตองานนั้น ปองกันทรัพยสินเสียหาย จากการ
ปฏิบัติงาน ดังตัวอยางแบงแยกหนาที่งาน 
  3. การกําหนดใหมีผูควบคุมงาน (Supervision) 

   การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานโดยหัวหนางาน (Supervision) ที่มีประสิทธิภาพจะ
ชวยใหระบบสามารถปรับตัว รับการเกิดขึ้นของรายการแปลก ๆ ใหม ๆ ได และแกไขขอผิดพลาด
หรือส่ิงผิดปกตินั้นได การติดตามขอบกพรองที่เกิดขึ้นได โดยพิจารณาความรูความสามารถของ
บุคลากรที่เหมาะสมกับงานนโยบายและวิธีการบริหารงานดานบุคลากร  การตรวจสอบดูแลการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ตามแผนผังการจัดองคการ รวมถึงดานการใหคําแนะนําชวยเหลือ
ใหผูใตบังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานตามเปาหมายตามมาตรฐานที่กําหนด รวมทั้งกอใหเกิดการ
ประสานงานและการควบคุม การดําเนินงานที่ตอเนื่องกันไปตามปรัชญาและสไตลการทํางานของ
ผูบริหารเพื่อปลูกฝง ความซื่อสัตยดานจริยธรรม 
  4.  การจัดใหมีการหมุนเวียนตําแหนงหนาท่ีงาน (Job rotation forced vacation) 

   จัดใหมีการหมุนเวียนตําแหนงหนาที่งานและวันหยุดพักผอนประจําป การจัดใหมี
การหมุนเวียนตําแหนงงานหรือหนาที่งาน เพื่อใหพนักงานไมเกิดความเบื่อหนายการทํางาน ฝก
พนักงานใหมีความชํานาญงานหลายดานเมื่อพนักงานลาออกไปจากองคการจะไดมีพนักงานทํา
หนาที่งานแทนได ทําใหการดําเนินงานไมชะงักงัน ผลดีอีกประการหนึ่งคือสามารถวัดคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ รวมทั้งความซื่อสัตยในการทํางานไดวาพนักงานที่ใหหยุดพักผอนนั้น มีการทํางาน
คั่งคางหรือไมมีการยักยอกทุจริต คดโกงหรือไม 

 5. การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Written manual) 
      คูมือการปฏิบัติงานที่จัดทําขึ้นจะชวยการบันทึกรายการเปนไปอยางถูกตองและ
เปนแนวทางเดียวกันเสมอ คูมือการปฏิบัติงานควรจะกลาวถึงขั้นตอนการปฏิบัติอยางชัดเจน การ
กําหนดวิธีการบันทึกขอมูล จัดหมวดหมูของรายการคา กําหนดเสนทางเดินเอกสารของรายการคา 
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มีการเชื่อมตองานภายในองคการ กําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบ ตรวจสอบยืนยันจากเอกสาร 
กําหนดระยะเวลาทํางานตามระบบกําหนดรายงานขอมูล ระบบบัญชีจึงเปนการกําหนดวงจรของ
การทํางานของหนวยงานตางๆ ภายในองคการเพื่อชวยปองกันความผิดพลาดและความสูญเสีย ใน
ทรัพยสินของกิจการธุรกิจ ระเบียบการปฏิบัติประจําปนี้ จะมีความเกี่ยวของกันอยางใกลชิดกับการ
ใชแบบฟอรมตามที่ไดกลาวมาแลว ระเบียบปฏิบัติประจํานี้อาจจะบรรยายโดยภาพแสดงทางเดิน
ของเอกสารและการบันทึก (Flowchart) ในธุรกิจที่มีการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ คูมือจะมีการ
กําหนดความรับผิดชอบ เฉพาะความผิดที่อาจเกิดขึ้น 
 6. การกําหนดผังบัญชี (Chart of account) 
         ผังบัญชีเปนเครื่องมือการควบคุมที่สําคัญอันหนึ่งจะแสดงถึงการบันทึกรายการเปน
หมวดหมู เพราะเปนสิ่งกําหนดโครงรางของระบบขอมูลหรือขอเท็จจริงเพื่อใชในการบริหารงาน
และแสดงแกบุคคลภายนอกองคการ ประโยชนของการบัญชีอีกประการหนึ่งก็คือ ชวยใหจําแนก
รายการที่เกิดขึ้น ใหมีการบันทึกอยางเปนหมวดหมูยิ่งขึ้น การกําหนดผังบัญชี กอใหเกิดการเลือก
วิธีการบันทึกบัญชีที่เหมาะสม การเลือกเอกสาร แบบฟอรม การใหหมายเลขรหัสแบบฟอรม การ
เลือกใชสมุดลงรายการเบื้องตน โดยจะตองกําหนดวาจะใชสมุดรายวันทั่วไป ระบบสมุดรายวัน
เฉพาะ ทะเบียนใบสําคัญ การกาํหนดแบบรายงาน การกําหนดรหัสบัญชี และจัดประเภทบัญชตีางๆ 
ใหเปนระเบียบเพื่อปองกันการลงบัญชีผิด 
 7. การจัดใหมีการบันทึกตามระบบบัญชีคู (Double system bookkeeping) 
        การจดบันทึกตามระบบบัญชีคู เพื่อใหงายในการตรวจสอบยืนยัน ความถูกตอง
ของรายการคาทั้งหมดที่เกิดขึ้น จะตองทําขั้นตอนการบันทึกในเอกสารของแตละชนิดใหถูกตอง
และจะตองผานบัญชี ทั้งจํานวนและชื่อบัญชีที่ถูกตอง ยอดคงเหลือของบัญชีจะตองมีการคํานวณ 
อยางถูกตองและยอดนี้จําเปนตองทําการตรวจสอบกับการตรวจนับสินทรัพย จากของจริงเปนระยะ 
หรือจะใชคํายืนยันจากหนวยงานภายนอกระบบการบัญชีที่ดีควรจะมีชองพิเศษ ในสมุดบัญชีเพื่อ
เปนการคุมยอดบัญชีตางๆ และสามารถใชพิสูจนไดดวยการคํานวณเปนประจําวันหรือประจําเดือน 
 8. การจัดวิธีการปองกันสินทรัพยใหปลอดภัย (Physical control and safeguards) 

           การปองกันสินทรัพยและการรักษาใหปลอดภัย ไมใชงานของฝายบัญชีแตเปนการ
แสดงออกในการปองกันสินทรัพย นอกเหนือจากการควบคุมดวยเอกสาร การปองกันสินทรัพย
ตามความหมายของการควบคุมภายใน หมายถึงการอนุญาตใหบุคคลที่มีอํานาจหนาที่หรือไดรับ
มอบหมายเทานั้นที่มีสิทธิจะเคลื่อนยายหรือทําลายทรัพยสินหรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ผูไมมีหนาที่ดูแล
ทรัพยสินนั้นจะทําการใดๆ แกทรัพยสินไมได นอกจากเปนการใชงานตามปกติ ทรัพยสินสภาพ
คลองสูง เชน เงินสด หลักทรัพยและสินคาเปนสินทรัพยที่เสียหายงาย การควบคุมภายในโดยการ
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ปองกันภายในเปนสิ่งสําคัญ จัดเก็บรักษาในที่ปลอดภัยจัดแบงแยกหนาที่งานแกพนักงานที่ทํางาน
เกี่ยวของกับทรัพยสินนั้นใหชัดเจน ตัวอยางเชน 

 1. การใชเครื่องบันทึกเงินสดและตูนิรภัย 
 2. การเก็บรักษาโดยปดกุญแจเก็บใหเหมาะสมและจํากัดพื้นที่เขาออก 
 3. การจัดหนวยรักษาความปลอดภัย 
 4. การใชทีวีระบบวงจรปด 
 5. ใชระบบสัญญาณเตือนภัย 

 ยังไมมีวิธีปองกันทรัพยสินวิธีใดที่ใหผลการปองกันสมบูรณ ถาทุกฝายไมปฏิบัติ
อยางจริงจัง เชน การใชระบบทีวีวงจรปดจะตองเฝาดูตลอดเวลา การใชตูนิรภัยจะตองเก็บรักษา  
ลูกกุญแจใหดีและไมลืมปด 
 9. การใชแบบฟอรมและเอกสาร (From and documentation) 

   ระบบเอกสาร รายการตางๆ ที่เกิดขึ้นจะตองจําลองมาไวในเอกสารที่จะบันทึก
รายการทั้งสิ้น การวางระบบเอกสารที่กะทัดรัด สะดวกในการกรอก และไดขอมูลที่ครบถวน    
เปนสิ่งจําเปนสําหรับการควบคุมภายในที่ดี ถาระบบเอกสารที่วางไวไมมีความสมบูรณ หรือ
ครบถวนเพียงพอ จะทําใหเกิดปญหาการควบคุมภายในเปนอยางมาก ระบบเอกสารที่ดีควรมี
ลักษณะดังนี้ 
 1. ใหเลขเรียงในเอกสารตามลําดับ เพื่อจะไดใชลําดับของตัวเลขเปนตัวควบคุมวา
เอกสารฉบับใดสูญหายไปบาง นอกจากนี้ยังใชเปนรหัสอางอิงถึงวันที่ที่ออกไดโดยประมาณ หรือ
อาจบงบอกถึงสถานที่ออกเชนนี้เปนตน 
 2. เอกสารนั้นตองจัดทําทันทีที่เกิดรายการ หรือภายในโอกาสแรกที่สามารถทําได 
ยิ่งระยะเวลาการจัดเตรียมเอกสาร หางจากเวลาที่เกิดรายการก็ยิ่งทําใหเอกสารนั้นขาดความเชื่อถือ 
หรือขาดความถูกตองลงไป 
 3. มีความชัดเจนและงายพอที่ผูใชเอกสาร จะทําความเขาใจไดไมยาก 
  4. การออกแบบควรมีความคลองตัวที่จะใชไดหลายวัตถุประสงคเพื่อลดประเภท
ของเอกสารใหนอยลงและเปนการลดเวลาในการจัดเตรียมเอกสารดวย 
 5. พยายามใหมีจุดทดสอบอยูในตัวเอกสาร เพื่อจะไดใชพิสูจนความถูกตองไดงาย 
เพื่อปองกันการผิดพลาดและเพื่อการพิสูจน ความถูกตองของการใชแบบฟอรมวาไดปฏิบัติ     
เปนประจํา ตามระเบียบที่กําหนดขึ้นหรือไม หากตองการปรับปรุงระเบียบใหมีผลตอการ   
ควบคุมภายใน สามารถทดสอบไดโดยการตอบคําถามดังตอไปนี้ 
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 ระบบอะไรที่จําเปนสําหรับงานประจําควรใชสําเนากี่แผน ใครเปนคนทําแบบฟอรม 
ใครเปนคนตรวจสอบหรืออนุมัติการใชแบบฟอรม แบบฟอรมจะตองสงไปยังใครหรือแผนกใด   
มีบันทึกใดบางที่เกี่ยวของกับแบบฟอรมนั้น (สมุดรายวัน บัญชีแยกประเภทยอย และบัญชีแยก
ประเภททั่วไป หรือบัญชีอ่ืน) มีเครื่องมืออะไรที่ใชในการทําการจัดเรียง หรือตรวจสอบขอมูล     
ที่แสดงในแบบฟอรม แบบฟอรมนั้นใชเปนการตรวจสอบภายใน ตอสินทรัพยหรือหนี้สินได
หรือไม 
 แบบฟอรมเปนสวนสําคัญที่สุดในการจัดทําระบบบัญชี การใชแบบฟอรมจะทําให
ประหยัดเวลาลงไดมากในการบันทึกเรื่องราว การออกแบบใหใชเพื่อการควบคุมภายในก็เปน   
เร่ืองที่สําคัญประการหนึ่ง ดังจะชี้ใหเห็นไดตอไปนี้ 
 1) เร่ืองราวตางๆ ที่จะตองเขียนซ้ําควรพิมพไวในแบบฟอรมเพื่อตัดปญหาการ  
เขียนแลวเขียนอีก 
 2) เวนที่วางไวสําหรับการบันทึกขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนและที่วางนี้มีอยูในตําแหนง
เดียวกันทุกฉบับไมใชเพื่อปองกันการลืมลงรายการ แตเพื่อใหลงสิ่งที่จะตองอางถึง 
 3) ใชแบบฟอรมตางๆ อยางธุรกิจที่มีการบริหารงานดีแลว เพื่อกําหนดความ
รับผิดชอบใหแนนอน และเปนการลดการผิดพลาดเทาที่จะทําได ใชแบบฟอรมที่มีสําเนาเปนสี 
ตาง ๆ กัน เพื่อจะไดสงไปยังแผนกตาง ๆ ไดงาย ใหปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติที่วางไว 
 10.  การมอบอํานาจสั่งการ (Authorization) 
  จากแผนผังการจัดองคการไดกําหนดหนาที่งาน ควรกําหนดใหหัวหนาระดับ  
ตาง ๆ มีอํานาจสั่งการ การอํานวยงาน เพื่อปองกันการกาวกายหนาที่งาน และเพื่อใหการดาํเนนิงาน
มีประสิทธิภาพไมวาการมอบอํานาจหนาที่ เปนไปในลักษณะใดก็ตาม ประเด็นสําคัญที่สุดคือ 
ตองการใหกําหนดไวเปนหลักเกณฑที่แนนอนและชัดเจนในเรื่อง วิธีการมอบอํานาจหนาที่ วิธีการ
ควบคุมทางการบริหาร ดังนั้น จึงควรกระทําเปนลายลักษณอักษร การมอบอํานาจหนาที่ที่เดนชัดนี้
เปนกลไกที่สําคัญยิ่งอันหนึ่งในระบบการควบคุมภายใน 
   11.  จัดใหมีการอนุมัติ (Approval) 
  รายการที่เกิดขึ้นในองคการจะตองมีการบันทึกรายการเหลานั้น กอนที่จะบันทึก
รายการ รายการเหลานั้นจะตองมีการตรวจทานใหถูกตอง ใหผูมีอํานาจอนุมัติ การอนุมัติรายการ
กอนนําไปบันทึกเปนสิ่งจําเปน  ถาทุกคนมีสิทธิอนุมัติไดก็จะทําใหรายการนั้นไมได รับ          
การกลั่นกรองซึ่งการอนุมัติก็ถือวาไมมีการอนุมัติแลวนั่นเอง 

  ตามปกติอํานาจการอนุมัติจะจัดแบงใหแกผูมีความรับผิดชอบในระดับตางๆ กัน
แลวแตความเหมาะสมขององคการ บางองคการที่มีการกระจายอํานาจการอนุมัติมากเพื่อให       
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เกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน บางองคการก็เนนหนักควบคุมมากกวาความคลองตัว         
จึงกระจายอํานาจอยูในวงจํากัด การมอบอํานาจอนุมัติอาจจะเปนการกําหนดอยางกวางๆ หรือเปน
คร้ังคราวหรือแบบเฉพาะเจาะจง ยอมจะทําไดทั้งสองทางหรือใชรวมกัน การมอบหมายอํานาจนี้ 
อาจจะมอบหมายใหบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลก็ได ระบบการควบคุมภายในที่ดี จะตองเปนไป
ตามรายการดังนี้ 

 1) การกอใหเกิดรายการ จะตองเริ่มตนจากผูมีอํานาจใหกระทําการนั้น และทําการ
อนุมัติโดยบุคคลที่ 2 
 2) ผลที่เกิดจากรายการทั้งหมดจะตองถูกบันทึกไวอยางถูกตองและเหมาะสมใน
บัญชีของกิจการ 
 3) การบันทึกรายการที่สมบูรณ จะตองไดผานการตรวจสอบ โดยบุคคลอื่นที่
ไมไดเปนผูเร่ิมตนงานหรือบันทึกงานนั้น ๆ 
 4) ราคาตนทุน ราคาขาย สวนลด เงื่อนไขตางๆ และตัวเลขอยางอื่นๆ ควรจะได
ระบุใหถูกตอง 
  5) การโอนทรัพย สิน  เชน  เงินสด  สินคา  วัสดุ  เครื่องมือเครื่องใชไปยัง
บคุคลภายนอก จะตองบันทึกลงในสมุดเทานั้น และตองเปนผูที่ไดรับมอบอํานาจใหทําเชนนั้นได 
 12.  การควบคุมทางการบัญชี (Accounting control) 
 รายการคาทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะตองนําเขาบันทึกในเอกสารของและชนิดใหถูกตอง 
จะตองผานบัญชีทั้งจํานวนและชื่อบัญชีที่ถูกตอง ขอบเขตความรับผิดชอบในการบันทึกรายงาน
ทั้งหมดอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานบัญชี จากระบบบัญชีคูที่ใชอยูการบันทึกบัญชีจะมีการ
บันทึกรายการหนึ่ง 2 ครั้ง สามารถนํามาตรวจสอบยืนยันกันและกัน ในแตละระบบอีกทางหนึ่ง 
ดังนั้นเพื่อใหการควบคุมภายในดําเนินไปตามที่กําหนดไว การแบงอํานาจหนาที่ภายในหนวยงาน
บัญชี เปนสิ่งจําเปนตองกระทําโดยเฉพาะอยางยิ่งหนาที่ที่กําหนดไว เพื่อตรวจสอบยืนยันซึ่งกัน
และกันและยิ่งมีความจําเปนตองใหมีผูรับรูมากกวาหนึ่งคนขึ้นไป บัญชีจะใหขอมูลอยางเพียงพอ
เพื่อใชใหเกิดประโยชนในการรายงาน เพื่อควบคุมการบริหารงาน วิธีทางบัญชีใชการทําการ
ตรวจสอบยืนยันการปองกันความผิดพลาดในดานงานบัญชี ไมวาจะเปนการผิดพลาดที่เกิดจาก  
ไมตั้งใจทุจริตก็ตาม  ถาสามารถปองกันความผิดพลาดจากดานบัญชีได จึงกลาวไดวารายงานการ
บัญชีใหความจริงที่แนนอนในการทํางานตางๆ และแสดงทรัพยสินของกิจการตามความจริง  การ
ตรวจสอบยืนยันเปนแบบของการตรวจสอบสองชั้น เปนการใหตัวเลขเปนจํานวนรวม ยืนยันยอด
กับบัญชีคุมยอดลูกหนี้ที่อยูในกลุมในบัญชีแยกประเภททั่วไป 
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 13.  การควบคุมโดยงบประมาณ (Budgets) 
 งบประมาณและรายงานทางการเงิน งบประมาณเปนเครื่องมือของการควบคุม
โดยชวยผูบริหารในการกําหนดนโยบายและเปาหมายขององคการ  การบริหารงานใน         
ความรับผิดชอบ ใหสอดคลองกับเปาหมายองคการไดอยางเหมาะสม งบประมาณและรายงาน
การเงินควรไดรับการแจกจายใหแกผูบริหาร ที่มีหนาที่เกี่ยวของอยางทั่วถึงเพื่อใชในการกําหนด 
ทิศทางการดําเนินงานนโยบายการปฏิบัติงานขององคการ การงบประมาณเปนกิจกรรมของการ
วางแผน เปนขอสรุปจุดประสงคทางการเงินขององคการที่มุงหากําไร งบประมาณหลักของ
องคการที่จัดทําขึ้น จะกําหนดทรัพยากรทั้งหมดที่จะลงไปในธุรกิจและประมาณการ ส่ิงที่   จะ
ไดมาจากกิจกรรมธุรกิจนั้น ดังนั้น งบประมาณจึงเปนการกําหนดเปาหมาย เพื่อควบคุมกิจกรรม
หนึ่ง ๆ  
 14.  การตรวจสอบภายใน (Internal audits) 
 แมวาจะมีระบบควบคุมสอบฝาย อาจเกิดการละเลยหรือปฏิบัติลดหยอนกวา     
ที่กําหนดไวในระบบจากแนวคิดนี้ระบบการตรวจสอบภายในจึงเกิดขึ้น เพื่อทําการตรวจสอบหรือ
ตรวจทาน กลไกองคประกอบการควบคุมที่กําหนดไว ไดมีการปฏิบัติตามระบบที่วางไวหรือไม
เพียงใด การตรวจสอบเชนที่กลาวนี้ จะตองกระทําดวยความระมัดระวังและตอเนื่อง ความเปน
อิสระของผูตรวจสอบภายในเปนปจจัยที่สําคัญที่จะทําใหผูตรวจสอบ สามารถปฏิบัติงานไดอยาง
เต็มขอบเขตของวิชาชีพ ซ่ึงจะเปนผลดีแกระบบการควบคุมภายใน ยิ่งขนาดของธุรกิจใหญโตขึ้น
เพียงใด จํานวนพนักงานก็มากขึ้นตามเพียงนั้น ผูบริหารชั้นสูงสุดยิ่งหางตอการควบคุมมากขึน้เรือ่ย ๆ 
เพื่อใหผูบริหารชั้นสูงทราบการควบคุมในเรื่องนี้ จําเปนตองใหฝายบริหารขั้นรอง ๆ ทํารายงาน   
ที่จําเปนเปนประจํา คืออาจจะใหรายงานเปนระยะเวลา 7 วัน หรือ 1 คร้ัง/เดือน และรวมสะสม
ประจําป 
 15. จัดใหมีคณะอนุกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) 
 คณะอนุกรรมการตรวจสอบรวมกับผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทําหนาที่
ตรวจสอบความถูกตองของการดําเนินงานและการทํารายงานเสนอตอฝายบริหาร เพื่อสรุปการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมและกําหนดความรับผิดชอบ เพื่อเปนแนวทางการบริหารงานตอไป
ดังนั้น  การวางระบบงานที่มีการควบคุมภายในที่ดี เปนสวนหนึ่งของการบริหารที่ดี เพราะวาเปน
การประหยัดเงินของธุรกิจโดยลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นได 
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 16. การจัดใหมีการควบคุมสองฝาย (Dual control) 
  หมายถึงงานเดียว จัดใหบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป รับผิดชอบงานนั้นวัตถุประสงค
ของการทําการควบคุมสองฝายก็เพื่อปองกันการผิดพลาดจากดานบัญชีได จึงจะกลาวไดวา       
รายงานบัญชีใหความจริงที่แนนอนในการทํางบตางๆ และแสดงทรัพยสินของกิจการตามความจริง 
การควบคุมสองฝายเปนแบบของการตรวจสอบชั้น เปนการใหตัวเลขที่แนนอนตอระบบบัญชี 
 ระบบการควบคุมสองฝาย มีความสําคัญตอการทําบัญชีในธุรกิจแบบใหมคือ 
 1. จะตองจางบุคลากร จากหลายหนวยงานเพื่อใหเขามาทําบัญชี เพราะวากิจการ 
ที่มีปริมาณมากตองการพนักงานเปนจํานวนมากดวย 
 2. งานของคนหนึ่งจะตองเกี่ยวพันกับอีกคนหนึ่งนั้น เมื่อเกิดผิดพลาดขึ้นกับ    
คนหนึ่ง ก็จะไปขัดแยงกับงานของคนอื่น 
 3. เนื่องจากเปนการทํางานทันตอเวลา ถึงแมการจางคนเปนจํานวนมากๆ ในการ 
ทําบัญชีของธุรกิจ ก็ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดการผิดพลาดได 
 4. ถาเกิดความไมซ่ือสัตยขึ้นบอยๆ เขาไมใชเพียงแตการเงินของเจาของจะสูญเสีย
ไปเทานั้น บางครั้งก็มีผลทําใหกิจการตองลมเลิกไป 
 การควบคุมสองฝาย  การจัดระบบบัญชีทุกแบบจะตองออกแบบ  ใหมีการ  
ควบคุมภายในอยางสมบูรณเทาที่จะทําได ถึงแมจะมีหลักการควบคุมภายในที่ดีอยูแลว จะตอง   
มุงจุดไปยังจุดเฉพาะ เชน 
 1. แยกผูมีหนาที่ดูแลทรัพยสิน ออกจากผูมีหนาที่บันทึกบัญชี 
 2. แยกผูมีหนาที่รักษาทรัพยสิน ออกจากผูมีอํานาจอนุมัติ 
 3. แยกหนาที่กันในหนวยงานบัญชี ใหมีลักษณะควบคุมสองฝาย 
 4. แยกผูรับผิดชอบดานการจัดการ ออกจากผูรับผิดชอบบันทึก 
 5. แยกผูรับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพยสิน เงินสด สินคาและเครื่องมือ 
 ขณะเดียวกันก็ตองควบคุมรายการที่กอใหเกิดรายได เชน การขาย การซื้อ การจาย
คาแรง หรือ หลักทรัพย 
  
2. แนวคิดการควบคุมภายในดานการเงินและบัญชี (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2540 : 82-84) 
  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานการเงินและบัญชีซ่ึงประกอบดวย 
การรักษาสินทรัพยและเอกสารหลักฐานของบริษัท การทําใหขอมูลทางการเงินและบัญชีถูกตอง
เชื่อถือได และการกําหนดใหมีมาตรการที่จะสามารถตรวจพบเกี่ยวกับสินทรัพยและเอกสาร
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หลักฐานที่สูญหายหรือความไมถูกตองของขอมูลทางการเงินและบัญชีไดทันทวงทีนั้น กิจกรรม
การควบคุมภายในดานการเงินและบัญชีควรจะมีดังตอไปนี้ 
  1. การอนุมัติ คือ การจัดใหมีการอนุมัติรายการกอนที่จะทํารายการนั้น ๆ  การอนุมัติเปน
การควบคุมเพื่อใหเกิดความมั่นใจวา เฉพาะรายการที่ถูกตองตามระเบียบแบบแผนและขอกําหนด
ของกิจการและรายการที่เหมาะสมเทานั้นที่จะถูกบันทึกบัญชีหรือดําเนินการใด ๆ ได 
  2. การควบคุมทางกายภาพ เปนการควบคุมเกี่ยวของกับการเคลื่อนยายสินคาและ
สินทรัพย เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา สินคามีการเคลื่อนยายเฉพาะเมื่อมีการอนุมัติที่เหมาะสม  มีการ
สอบทานที่เหมาะสมเกี่ยวกับรายการ เงื่อนไข ปริมาณ และมีการจัดทําเอกสารหลักฐานที่ถูกตอง  
รวมถึงการจํากัดการเขาถึงสินทรัพย 
  3. การจับคูและการเปรียบเทียบ  เปนการควบคุมเกี่ยวของกับการจับคูและเปรียบเทียบ
เอกสารที่ใชลงรายการกับเอกสารจากภายนอก เพื่อเปนหลักฐานแสดงความเหมาะสมของรายการ 
ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงคของการควบคุมขั้นพื้นฐานดานความสมเหตุสมผล 
  4. การตรวจสอบการคํานวณตัวเลข การควบคุมนี้ มีขึ้นเพื่อใหแนใจถึงความถูกตองของ
การคํานวณตัวเลขตาง ๆ ในเอกสารประกอบรายการแตละรายการ 
  5. การควบคุมความครบถวนสมบูรณของเอกสารและการสรุปรายการ เพื่อบันทึกบัญชี 
เพื่อใหมั่นใจวา เฉพาะรายการที่สมเหตุสมผลเทานั้นที่ถูกบันทึกบัญชี คือ ระบบที่จะทําใหแนใจได
วา รายการบัญชีตามเอกสารทุกใบไดมีการสรุปและบันทึกไวในบัญชีอยางครบถวน เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมดานความสมบูรณ อาจทําไดโดย การควบคุมกลุมของเอกสาร  การ
พิมพหมายเลขเอกสารทางบัญชีเรียงลําดับไวลวงหนา  การใชทะเบียนคุมเปนการบันทึกรายการ
ตามเอกสาร เปนตน 
  6. การควบคุมการสรุปรายการและการผานรายการไปยังบัญชีคุมยอด เปนระบบที่ใช
ควบคุมเพื่อใหแนใจวา ไมมีการลงรายการเพิ่มหรือลดในบัญชีแยกประเภทยอยโดยที่ไมสามารถ
คนพบไดโดยความหมายแลว บัญชีคุมถูกจัดทําขึ้นเพื่อใหเปนเครื่องมือคุมบัญชีแยกประเภทยอย 
การควบคุมนี้เกี่ยวกับวัตถุประสงคของการควบคุมในเรื่องของความสมบูรณและความถูกตอง 
  7. การกระทบยอดบัญชีคุม การควบคุมนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมความสมบูรณและ
ความถูกตองของรายการบัญชีซ่ึงเทคนิคของการควบคุมก็คือ การทําการกระทบยอดบัญชีคุมกับ
บัญชีแยกประเภทยอยอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งการคนหาสาเหตุที่ทําใหเกิดผลตางและการปรับปรุง
รายการบัญชีที่จําเปนดวย 
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  8. การตรวจสอบความถูกตองกับบุคคลท่ีสาม การควบคุมพื้นฐานนี้ เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบยอดคงเหลือตามบัญชีกับใบแจงยอด ซ่ึงรับจากบุคคลภายนอก การควบคุมนี้เกี่ยวของกับ
วัตถุประสงคของการควบคุมในสวนของความสมบูรณและความถูกตอง 
  วัตถุประสงคในการควบคุมภายในดานการเงิน เพื่อใหแนในวา  
  - การควบคุมทางการเงินมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อปองกันทรัพยสินให
ปลอดภัยจากการทุจริตและขอผิดพลาด 
  - ระบบขอมูลทางการเงิน มีความสมบูรณเพียงพอที่จะใหมีรายงานที่ถูกตอง และ
เพียงพอตอการบริหารเงินที่ดีมิใหเกิดปญหาสภาพคลอง 
  - นโยบายในการบริหารการเงิน มีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทโดยสามารถจัดหา
เงินไดจากแหลงที่ประหยัดที่สุด และมีความเสี่ยงนอยที่สุด 
   แนวทางการควบคุมภายในทางการเงิน ประกอบดวย 
  1. มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานผูรับ-จายเงิน หนวยงานตรวจสอบการ
รับ-จายเงิน หนวยงานบริหารการเงิน และหนวยงานการบัญชี สามารถสอบยันตัวเลขกันได 
  2. การแบงประเภทเอกสาร การรับ-จายใหเหมาะสม พรอมทั้งมีเอกสารประกอบการ
จายเงินใหถูกตองครบถวน 
  3. มีการกําหนดคูมือการปฏิบัติงานทางการเงิน พรอมทั้งผูมีอํานาจอนุมัติในแตละวงเงิน
ในแตละเรื่อง 
  4. มีการถือเงินสดในมือโดยกําหนดวงเงินที่เหมาะสมกับการใชงาน โดยเนนการไมควร
ถือเงินสดมากเกินความจําเปน 
  5. การรับเงินของบริษัทใหเปนลักษณะการรับเช็ค ส่ังจายในนาม “บริษัท” ขีดครอม
เฉพาะตองนําฝากเขาบัญชีของบริษัทโดยผานธนาคาร และการรับเงินตองออกใบเสร็จรับเงินซึ่งมี
การลงเลขที่ลวงหนา และใบเสร็จรับเงินฉบับนั้นจะสมบูรณเมื่อเช็คผานธนาคารเรียบรอย 
  6. การจายเงินชําระหนี้หรือชําระคาผูกพันตาง ๆ ตองมีเอกสารการจายเงินพรอมทั้ง
หลักฐานประกอบใหสมบูรณตามระบบการปฏิบัติงานของบริษัท โดยจายเปนเช็คผานธนาคาร ซ่ึง
เปนเช็คขีดครอมเฉพาะทุกครั้ง และการจายเงินตองไดรับ “.ใบเสร็จรับเงิน” ที่ถูกตองสมบูรณกอน
จึงจะถือวาหลักฐานประกอบการจายเงินชุดนี้สมบูรณ 
  7. มีการกําหนดนโยบายในการบริหารและวางแผน การรับ-จายเงินใหเหมาะสมกับ
ธุรกิจของบริษัทอยางทันเวลาและมีตนทุนต่ํา 
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  วัตถุประสงคในการควบคุมภายในทางบัญชี เพื่อใหแนใจวา 
  - การควบคุมทางบัญชีซ่ึงรวมถึงการจัดองคกร วิธีการและมาตรการตาง ๆ ที่นํามาใชใน
การปองกันทรัพยสินใหปลอดภัยจากการทุจริตและขอผิดพลาดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  - ขอมูลที่แสดงในรายงานการเงินถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได ทันตอเหตุการณ และ
สามารถใชประโยชนในการบริหารงาน 
  แนวทางการควบคุมภายในทางบัญชี ประกอบดวย 
  1. ฝายจัดการของบริษัท มีหนาที่รับผิดชอบขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับความเชื่อถือไดของขอมูล
ในงบการเงิน 
  2. ฝายจัดการมีหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดทําบัญชีและงบการเงิน รายงานของ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตไมสามารถมาแทนที่ความรับผิดชอบของฝายจัดการได 
  3. ระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีประสิทธิภาพ สําหรับการบัญชีการเงินนั้นจะ
ประกอบดวย 
       3.1 นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมกับสถานการณ 
       3.2 ระบบบัญชีที่ดี และอํานาจดําเนินการ 
       3.3 ระบบการรักษาสินทรัพยขององคกร 
       3.4 การจัดทํางบการเงินที่เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ เขาใจงาย และหลีกเลี่ยงการ
เสนอขอมูลที่กอใหเกิดการเขาใจผิด 
  4. การบัญชีของแตละองคกรอาจมีวิธีปฏิบัติไดหลายวิธีในเรื่องเดียวกัน โดยแตละวิธี  
ตางถือไดวาเปนหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือเปนมาตรฐานการบัญชีไดอยางหนึ่ง 
  5. วิธีการบัญชีที่องคกรเลือกใชควรเหมาะสมกับธุรกิจของตนโดยเฉพาะ  
  
3. แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน, 2544) 
 มาตรฐานการควบคุมภายในกําหนดขึ้นเพื่อใหหนวยรับตรวจมีแนวทางในการจัดระบบ
การควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันจะสงผลใหเกิดประโยชน
สูงสุดในการดําเนินงานและแกการใชจายเงินและทรัพยสินของประเทศชาติโดยรวม และไดให
ความหมายของการควบคุมภายในไวดังนี้ 
  การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูกํากับดูแล ฝายบริหารและ
บุคลากรของหนวยรับตรวจจัดใหมีขึ้น เพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงาน
ของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
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ของการดําเนินงาน ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความ
เสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจดานความเชื่อถือไดของรายงาน
ทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

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

แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  มีดังนี้ 
1. การควบคุมภายในเปนสวนประกอบที่แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ การ

ควบคุมภายในเปนสิ่งที่ตองกระทําอยางเปนขั้นตอน มิใชเปนผลสุดทายของการกระทํา แตเปน
กระบวนการที่ตอเนื่องและแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติของหนวยรับตรวจ ฝายบริหารจึง
ควรนําการควบคุมภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซ่ึงไดแก การ
วางแผน การดําเนินการ และการติดตามผล 

2. การควบคุมภายในเกิดขึ้นไดโดยบุคลากรของหนวยรับตรวจ บุคลากรทุกระดับของ
หนวยรับตรวจเปนผูมีบทบาทสําคัญในการทําใหมีการควบคุมภายในเกิดขึ้นในหนวยรับตรวจ ฝาย
บริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยการกําหนดวัตถุประสงค 
การวางกลไกการควบคุม และการกําหนดกิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งการติดตามผลการควบคุมภายใน  
สวนบุคลากรอื่นของหนวยรับตรวจ รับผิดชอบตอการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่
กําหนดขึ้น 

3. การควบคุมภายในใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาจะบรรลุตามวัตถุประสงคที่
กําหนด แมวาการควบคุมภายในจะออกแบบไดดีเพียงใดก็ตามก็ไมสามารถใหความมั่นใจวาจะทํา
ใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคอยางสมบูรณ เพราะการควบคุมภายในยังมีขอจํากัดจาก
ปจจัยอ่ืน ซ่ึงมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ เชน การใชดุลยพินิจ
ผิดพลาด  การสมรูรวมคิดกัน การปฏิบัติผิดกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑที่กําหนดไว นอกจากนี้ 
การวางระบบการควบคุมภายในจะตองคํานึงถึงตนทุนและผลประโยชนที่ เกี่ยวของกันวา
ผลประโยชนที่ไดรับจากการควบคุมภายในจะคุมคากับตนทุนที่เกิดขึ้น 
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4. ความรูเก่ียวกับเทศบาลตําบล 
 เทศบาลถือวาเปนหนวยการปกครองทองถ่ิน ที่จัดตั้งขึ้นในเขตชุมชนที่มีความเจริญและ
ใชในการบริหารเมืองเปนหลัก  ซ่ึงหลายประเทศประสบความสําเร็จในการใช “เทศบาล” เปน
เครื่องมือที่สําคัญในการปกครองประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแลวทั้งหลาย   สําหรับ
สังคมไทย  เทศบาลเปนรูปแบบการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ในเขตชุมชนเมืองที่ใชมาตั้งแต 
พ.ศ. 2476 จนถึงปจจุบัน โดยมีลําดับความเปนมาดังนี้ (กรมการปกครองสวนทองถ่ิน, 2542) 
 พ.ศ. 2476 ไดมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2476 และกําหนดใหเทศบาลเปนองคกรบริหารรูปหนึ่งของราชการบริหารสวนทองถ่ิน และมี
การตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ขึ้น ซ่ึงถือวาเปนกฎหมายฉบับแรกวาดวย
การจัดระเบียบบริหารปกครองตนเองของเทศบาล 
 พ.ศ. 2478 ไดมีการจัดตั้งเทศบาลเปนครั้งแรก ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล 
พ.ศ. 2476 โดยการยกฐานะสุขาภิบาลที่มีอยูเดิม 35 แหงขึ้นเปนเทศบาล และไดมีการปรับปรุง
กฎหมายดังกลาวอยูเปนระยะ เชน ในป พ.ศ. 2481 และ พ.ศ. 2483 
 ตอมา พ.ศ. 2496 ไดมีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ขึ้นใชแทนกฎหมายเกา
ทั้งหมดและไดมีการใชกฎหมาย พ.ร.บ. เทศบาล 2496 (โดยมีการแกไขเพิ่มเติมอยูเปนระยะ) และ
ไดมีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมใหสอดคลองกับบทบัญญัติหมวดวาดวยการปกครองทองถ่ินตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
 จนกระทั่ง พ.ศ. 2542 ไดมีการปรับปรุงแกไข พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 
เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใชเมื่อ 
11 มีนาคม 2542  มีสาระสําคัญ ดังนี้ 

1. แกไขวาระดํารงตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลจาก 5 ป เปน 4 ป 
2. เพิ่มอํานาจหนาที่ของเทศบาลในดานบํารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี    

ภูมิปญญาทองถ่ิน การศึกษา และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สําหรับเทศบาลนคร ไดเพิ่ม
อํานาจในดานผังเมือง การควบคุมการกอสราง การสาธารณสุข และการทองเที่ยว 

3. เพิ่มอํานาจราษฎรในการถอดถอนกรรมการบริหารหรือสมาชิกสภา และใหราษฎรมี
สิทธิรองขอตอประธานสภาใหพิจารณาออกขอบังคับ 

4. เพิ่มเติมกรณีเทศมนตรีทั้งคณะออกจากตําแหนง ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลดวยความเห็นชอบของสภาเปนคณะเทศมนตรีช่ัวคราว 
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5. เพิ่มเติมกรณีคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีถูกสั่งพักระหวางถูกสอบสวน ให          
ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งสมาชิกเทศบาลดวยความเห็นชอบของสภาเปนคณะเทศมนตรีหรือ
เทศมนตรีช่ัวคราว 

6. เพิ่มเติมลักษณะตองหามของสมาชิกสภาเทศบาล จะตองไมมีสวนไดเสียทั้งทางตรง / 
ทางออม ในสัญญาหรือกิจการที่เกี่ยวของกับเทศบาล 

7. แกไขการพันจากสมาชิกภาพสมาชิกสภาเทศบาล โดยสภาเทศบาลมีมติ 3 ใน 4 ให
ออกจากตําแหนงได หากเห็นวาประพฤติเสื่อมเสีย กอความไมสงบเรียบรอยแกเทศบาล หรือ
กระทําการเสื่อมเสียประโยชนสภาเทศบาล 

8. เพิ่มเติมสิทธิราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนและผูบริหารทองถ่ินพน
ตําแหนงได 

9. เพิ่มเติมกรณีเทศมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง แลวไมอาจตั้งคณะเทศมนตรีได โดย
มีสาเหตุจากสภาเทศบาล จนรัฐมนตรีวาการกรทรวงมหาดไทยสั่งยุบสภาเทศบาล ใหผูวาราชการ
จังหวัดแตงตั้งขาราชการ หรือพนักงานทองถ่ินในจังหวัดนั้นเปนคณะเทศมนตรีช่ัวคราว 

10. กรณีไมมีคณะเทศมนตรี ใหปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาที่เปนการชั่วคราวเทาที่    
จําเปนได 

11. แกไขเพิ่มเติมในกรณีเพื่อคุมครองประโยชนประชาชนในเขตเทศบาลหรือของ
ประเทศโดยสวนรวม ผูวาราชการจังหวัดสามารถเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งยุบ
สภาเทศบาลได 
 
หลักเกณฑการจัดตั้งเทศบาล 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ไดกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาจัดตั้งทองถ่ิน
ใด ขึ้นเปนเทศบาลไว 3 ประการ ไดแก (กุลธน ธนาพงศธร, อางใน ชูวงศ ฉายะบุตร. 2539 : 125-126) 

1. จํานวนและความหนาแนนของประชากรในทองถ่ินนั้น  
2. ความเจริญทางเศรษฐกิจของทองถ่ิน โดยพิจารณาจากการจัดเก็บรายไดตามที่

กฎหมายกําหนด และงบประมาณรายจายในการดําเนินการของทองถ่ิน 
3. ความสําคัญทางการเมืองของทองถ่ิน โดยพิจารณาถึงศักยภาพของทองถ่ินนั้นวา จะ

สามารถพัฒนาความเจริญไดรวดเร็วมากนอยเพียงใด  
  จากหลักเกณฑดังกลาวขางตน กฎหมายไดกําหนดใหจัดตั้งเทศบาลขึ้นได 3 ประเภท 
ไดแก เทศบาลตําบล  เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร โดยการศึกษาครั้งนี้มุงเนนศึกษาเฉพาะ
เทศบาลตําบลเทานั้น 
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   สําหรับเทศบาลตําบล กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดหลักเกณฑการจัดตั้งเทศบาลตาํบล
ไวอยางกวาง ๆ ดังนี้ 

1. มีรายไดจริงโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ผานมา ตั้งแต 5,000,001 บาท
ขึ้นไป  

2. มีประชากรตั้งแต 7,000 คนขึ้นไป  
3. ความหนาแนนของประชากรตั้งแต 1,500 คน ตอ 1 ตร.กม. ขึ้นไป  
4. ไดรับความเห็นชอบจากราษฎรในทองถ่ินนั้น  
สําหรับในกรณีที่มีความจําเปน เชน การควบคุมการกอสรางอาคาร การแกปญหาชุมชน

แออัด การอนุรักษส่ิงแวดลอม การพัฒนาทองถ่ินหรือการสงเสริมการปกครองทองถ่ินในรูป
เทศบาล กระทรวงมหาดไทย จะสั่งใหดําเนินการยกฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาลตําบลเฉพาะแหง
ได หรือกรณีที่จังหวัดเห็นวาสุขาภิบาลใดมีความเหมาะสม สมควรยกฐานะขึ้นเปนเทศบาลตําบล
ได ก็ใหจังหวัดรายงานไปใหกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งใหดําเนินการยกฐานะสุขาภิบาลเปน
เทศบาลตําบลได โดยใหจังหวัดชี้แจง เหตุผลและความความจําเปน พรอมทั้งสงขอมูลความ
เหมาะสมไปใหกระทรวงมหาดไทย พิจารณาดวย 

 
โครงสรางเทศบาลตําบล 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ไดแบงโครงสรางของเทศบาลออกเปน 2 สวน คือ 
สภาเทศบาล และคณะเทศมนตรี  สําหรับการปฏิบัติงานในหนาที่ประจําในเทศบาล จะมี
โครงสรางทางเจาหนาที่อีกสวนหนึ่ง เรียกวา พนักงานเทศบาล 

1. สภาเทศบาล ทําหนาที่เปนฝายนิติบัญญัติ ซ่ึงคอยควบคุมและตรวจสอบฝายบริหาร
อันเปนวิถีทางแหงการถวงดุลอํานาจ กําหนดใหสภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกที่ไดรับการ
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และสมาชิกสภาเทศบาลนี้อยูในตําแหนงไดคราวละ 4 ป จํานวน
สมาชิกสภาเทศบาลตําบล มีสมาชิกทั้งหมด 12 คน  สภาเทศบาลนั้นมีประธานสภาคนหนึ่ง และ
รองประธานสภาคนหนึ่งโดยใหผูวาราชการแตงตั้งมาจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภา
เทศบาล กลาวคือ ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูเรียกประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายใน 90 วัน นับ
แตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเสร็จสิ้นแลว ใหสมาชิกเทศบาลประชุมเลือกกันเองจากสมาชิก
ดวยกัน จะเลือกบุคคลอื่นนอกจากสมาชิกสภาเทศบาลไมได ประธานสภามีหนาที่ดําเนินกิจการ
ของสภาเทศบาลใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับการประชุมเทศบาลควบคุมบังคับบัญชารักษา
ความสงบ และเปนตัวแทนสภาในกิจการภายนอก 
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2. คณะเทศมนตรี  ฝายบริหารกิจการของเทศบาล ไดแก คณะเทศมนตรี ซ่ึงอํานาจใน
การบริหารงานอยูที่คณะเทศมนตรี โดยคณะเทศมนตรีเลือกมาจากสมาชิกสภาเทศบาล ที่สมาชิก
เทศบาลมีมติเห็นชอบซึ่งประกอบดวย นายกเทศมนตรี และเทศมนตรี 2 คน ซ่ึงเมื่อรวม
นายกเทศมนตรีเปนคณะเทศมนตรีจํานวน 3 คน  

3. พนักงานเทศบาล  พนักงานเทศบาลเปนเจาหนาที่ทองถ่ินของเทศบาลที่ปฏิบัติงานอนั
เปนภารกิจประจําสํานักงานหรืออาจจะนอกสํานักงานก็ได ซ่ึงมีความเกี่ยวพันกับชีวิตความเปนอยู
ของประชาชนอยางใกลชิด เพราะหนาที่ของเทศบาล นั้นตองติดตอและใหบริการแกประชาชน
ตั้งแตเกิดจนตาย ทั้งในเรื่องงานการทะเบียน การสาธารณูปโภค การศึกษา การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ซ่ึงนับวาเปนภาระหนาที่ที่ใกลชิดกับประชาชนในทองถ่ินมาก ซ่ึง
ตางกับเทศมนตรีที่วาคณะเทศมนตรีรับผิดชอบและภารกิจในลักษณะของการ “ทําอะไร” สวนการ 
“ทําอยางไร” ก็จะเปนหนาที่ของพนักงานเทศบาล โดยมีปลัดเทศบาลเปนผูรับผิดชอบ 
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อํานาจหนาท่ีของสภาเทศบาล 
ปกติสภาเทศบาลจะทําหนาที่ฝายนิติบัญญัติ โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
1. อํานาจในการตราเทศบัญญัติ 
     เทศบัญญัติ คือ กฎขอบังคับของทองถ่ิน ซ่ึงมีผลใชบังคับไดเฉพาะในเขตเทศบาล

นั้นๆ เทานั้น โดยสภาเทศบาลเปนผูดําเนินอํานาจหนาที่ในการตราเทศบัญญัติโดยไมขัดหรือแยง
ตอตัวบทกฎหมายในกรณีตอไปนี้ 

- เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามหนาที่ของเทศบาลที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย
เทศบาล  

- เมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหเทศบาลตราเทศบัญญัติ หรือใหอํานาจตราเทศบัญญัติเพื่อ
ปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายฉบับนั้นๆ  

สําหรับการพิจารณาตราเทศบัญญัติงบประมาณประจําป ถือวาเปนการใชอํานาจสูงสุด
ในการควบคุม ถาหากรางดังกลาวไมไดรับการเห็นชอบจากสภาเทศบาลแลว นั่นหมายถึงวาคณะ
เทศมนตรีส้ินสุดในหนาที่ (เพราะการไมเห็นดวยของเทศบาลมีความหมายถึงการไมยอมรับของ
ประชาชนในทองถ่ินดวย) โดยมีเงื่อนไขที่นาสังเกตวา ผูวาราชการจังหวัดจะตองเห็นชอบดวย 
และในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดไมเห็นดวยนั้น การตัดสินใจในขั้นสุดทายจะขึ้นอยูกับ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยวาจะดําเนินการอยางไร  สวนในการตราขอบัญญัติทั่วไปจะมี
หลักการคลายกัน แตตางกันตรงที่วารางดังกลาวจะไดรับการวินิจฉัยข้ันสุดทายจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นดวย 

2. อํานาจในการควบคุมฝายบริหาร 
     สภาเทศบาลมีอํานาจในการควบคุมคณะเทศมนตรีซ่ึงเปนฝายบริหารใหปฏิบัติหนาที่

ใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนและนโยบายที่กําหนดไว โดยมีมาตรการควบคุมที่สําคัญอยางนอย 
3 ประการ 

     1. การตั้งกระทูถาม  

      สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิที่จะตั้งกระทูถามคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีใน
ขอความใด ๆ ที่เกี่ยวกับการงานในหนาที่ได ถาหากสมาชิกสภาเกิดสงสัยหรือมีขอของใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหนาที่ของคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรี หรือเมื่อเล็งเห็นวาการกระทําใดๆ ของฝาย
บริหารอาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอทองถ่ินหรือประชาชนในทองถ่ินนั้น ทั้งนี้นายกเทศมนตรี
หรือเทศมนตรีนั้นๆ จะตองตอบกระทูถามใหสมาชิกสภาหายของใจ แตฝายบริหารมีสิทธิที่จะไม
ตอบกระทูถามก็ได ถาเห็นวายังไมสมควรตอบเพราะถาหากตอบไปแลวจะเกิดความไมปลอดภัย
หรือเสียประโยชนที่สําคัญของเทศบาล 
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   2. การเปดอภิปราย  

      กฎหมายวาดวยเทศบาลไดใหสิทธิแกสมาชิกสภาเทศบาล ขอเปดอภิปรายตอคณะ
เทศมนตรี หรือเทศมนตรีคนใดคนหนึ่งได ซ่ึงตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการที่
กําหนดไว เชน มีขอกลาวหาคณะเทศมนตรีวาปฏิบัติงานไมชอบดวยอํานาจหนาที่ ละเลยไมปฏิบตัิ
หนาที่และมีความประพฤติเสื่อมเสียแกศักดิ์ตําแหนง ฯลฯ 

   3. การอนุมัติงบประมาณประจําป  
  กอนที่จะมีการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในรอบปตอไป คณะเทศมนตรีจะตองเสนอ
งบประมาณประจําปเพื่อขออนุมัติตอสภาเทศบาลเสียกอน และเมื่อสภาไดอนุมัติแลว จึงจะดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ได การที่กําหนดใหตองเสนอขออนุมัติงบประมาณกอนนั้น เพื่อที่สภาเทศบาลซึ่ง
ถือวาเปนตัวแทนของประชาชนในทองถ่ินนั้น สามารถควบคุมการจัดหารายไดและการใชจายเงิน
ของฝายบริหารใหเปนไปอยางถูกตอง และตรงกับความตองการของทองถ่ิน และในกรณีที่สภา
เทศบาลพิจารณาแลว ลงมติไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณประจําปที่คณะ
เทศมนตรีเสนอแลวไมวาจะตองเหตุผลใดก็ตามจะมีผลทําใหคณะเทศมนตรีชุดนั้นตองพนจาก
ตําแหนงไป 

3. อํานาจในการใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะเทศมนตรี 
     บทบัญญัติของกฎหมายวาดวยเทศบาล ไดกําหนดเกี่ยวกับการแตงตั้งคณะเทศมนตรี

ไววา “ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเปนนายกเทศมนตรี และเทศมนตรี ดวย
ความเห็นชอบของสภาเทศบาล” 

กลาวโดยสรุป คือ อํานาจในการเห็นชอบแตงตั้งคณะเทศมนตรี โดยสภาเทศบาลจะ
เสนอการเห็นสมควรใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง มีขอสังเกตวาในปจจุบันมีการจัดกลุมใน
ลักษณะพรรคการเมืองขึ้น ดังนั้นกลุมที่ไดรับเลือกตั้งเปนฝายเสียงขางมากจะมีโอกาสสูงที่จะ
ไดรับเลือกตั้งเปนฝายบริหาร (คณะเทศมนตรี) 

4. อํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการสภาเทศบาล 
     เพื่อที่จะใหการดําเนินงานตางๆ ของสภาเทศบาลเปนไอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล สภาเทศบาลมีอํานาจที่จะตั้งคณะกรรมการเพื่อใหปฏิบัติภารกิจที่มอบหมายใหทํา ซ่ึง
คณะกรรมการที่สภาเทศบาลจะแตงตั้งนี้สามารถจําแนกออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

     4.1 คณะกรรมการสามัญ คือ คณะกรรมการที่ประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่ง
ไดรับเลือกจากสภาเทศบาล และกระทรวงมหาดไทยไดออกระเบียบใหมีคณะกรรมการสามัญ
ประจําสภาเทศบาลไดไมเกิน 2 คณะ โดยเทศบาลนครใหมีกรรมการในคณะหนึ่งๆ ไมเกิน 5 นาย 
สวนเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลใหมีกรรมการในคณะหนึ่งๆ ไดไมเกิน 3 นาย 
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     4.2 คณะกรรมการวิสามัญ คือ คณะกรรมการที่ประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาล
หรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มิไดเปนสมาชิกซึ่งไดรับเลือกจากสภาเทศบาล โดยอาจมีจํานวน
และองคประกอบของคณะกรรมการไดเชนเดียวกับคณะกรรมการสามัญดังที่กลาวมาแลวขางตน 

 
อํานาจหนาท่ีของคณะเทศมนตรี 

คณะเทศมนตรีมีอํานาจหนาที่สําคัญๆ อาจกลาวโดยสรุปได 3 ประการ ดังนี้ 
1. อํานาจหนาที่ในการควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการบริหารงานโดยทั่วไปของ

เทศบาลตามที่เทศบาลกําหนดไว 
2. อํานาจหนาที่ในการเปรียบเทียบคดีที่ละเมิดตอเทศบัญญัติ โดยเทศมนตรีคนใด      

คนหนึ่งมีอํานาจเปรียบเทียบปรับในคดีที่มีการละเมิดตอเทศบัญญัติได และใหประกาศใน               
ราชกิจจานุเบกษาเพื่อประโยชนแหงการนี้ นายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรีมีอํานาจที่จะเรียก
ผูกระทําความผิดและพยานมาบันทึกถอยคําเพื่อประกอบการพิจารณาไดดวย 

3. อํานาจหนาที่ในการปฏิบัติตางๆ ตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ กลาวคือ
คณะเทศมนตรีมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับกํานัน ผูใหญบาน ในการปฏิบัติงานตางๆ ในเขตเทศบาล
ตามบทบัญญัติของกฎหมายลักษณะปกครองทองที่ หรือกฎหมายอื่นใดที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นสมควรและไดกําหนดไวโดยกฎกระทรวง 

เพื่อใหการใชอํานาจหนาที่ของคณะเทศมนตรีดังกลาวมาแลวขางตนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพใหไดมีการแบงอํานาจหนาที่ในการวินิจฉัยปญหาและการสั่งการระหวาง
นายกเทศมนตรีกับเทศมนตรีไวดังนี้ (ประหยัด หงษทองคํา, 2526 : 55) 

1. นายกเทศมนตรี มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยส่ังการและบริหารงานในเรื่อง
ตอไปนี้  

   1. เร่ืองเกี่ยวกับสภาเทศบาลหรือสมาชิกสภาเทศบาล  

   2. เร่ืองที่ตองรายงานอําเภอหรือจังหวัด หรือกระทรวงมหาดไทยแลวแตกรณี  
   3. เร่ืองที่กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับระบุใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะเทศมนตรี  
   4. เร่ืองเกี่ยวกับการออกเทศบัญญัติหรือยกเลิกแกไขเพิ่มเติมเทศบัญญัติอยูแลว  

   5. เร่ืองดําริขึ้นใหม ซ่ึงอาจตองมีโครงการหรือแผนงานหรือระเบียบการขึ้นใหม  
   6.เร่ืองที่ปลัดเทศบาลเห็นปญหาหรือกรณพีิเศษที่ควรไดรับการวินิจฉยัจาก
นายกเทศมนตรี  
               7. เร่ืองซึ่งนายกเทศมนตรีมีอํานาจสั่งการโดยเฉพาะ  

 8. เร่ืองปลัดเทศบาลเห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ  
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2. เทศมนตรีมีอํานาจหนาท่ีวินิจฉัยสั่งการหรือบริหารงานในเรื่องตอไปนี้  
   1. เร่ืองคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีมอบหมายใหเปนอํานาจหนาที่ของ

เทศมนตรี  
   2. เร่ืองที่ตองรายงานนายกเทศมนตรี  
   3. เร่ืองกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับระบุไวใหเปนอํานาจหนาที่  
อนึ่งในกรณีที่นายกเทศมนตรีไมอยู หรือไมสามารถบริหารกิจการไดใหนายกเทศมนตรี

ตั้งเทศมนตรีผูหนึ่งทํางานแทน และจะตองแจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบ 
 

อํานาจหนาท่ีของเทศบาล 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ

หรือหนาที่บังคับใหปฏิบัติ และอํานาจหนาที่ที่จะเลือกปฏิบัติ นอกจากนั้นยังมีอํานาจตามที่
กฎหมายเฉพาะอื่นๆ กําหนด ทั้งยังไดกําหนดอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล โดยมีรายละเอียด
กลาวคือ 

1. หนาท่ีบังคับหรือหนาท่ีจะตองปฏิบัติ ซ่ึงชูวงศ ฉายะบุตร (2539 : 143-145) ไดสรุป
แบงหนาที่ตามฐานะของเทศบาลไวดังนี้ 

  1.1 รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
  1.2 ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 
    1.3 รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดขยะมูล

ฝอย ส่ิงปฏิกูล 
 1.4  ปองกันและระงับโรคติดตอ 
 1.5 ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 
 1.6 ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 
 1.7 หนาที่อ่ืน ๆ ซ่ึงมีคําสั่งกระทรวงมหาดไทย หรือกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของ

เทศบาล 
2. อํานาจหนาท่ีท่ีจะเลือกปฏิบัติ  

       2.1 ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา  
         2.2 ใหมีโรงฆาสัตว  

  2.3 ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม  

  2.4 ใหมีสุสานและฌาปนสถาน  

  2.5 บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร  
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  2.6 ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข  
  2.7 ใหมีและบํารุงไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน  

  2.8 ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา  
  2.9 เทศพาณิชย 
3. อํานาจหนาท่ีตามที่กฎหมายเฉพาะอื่นๆ กําหนด 
นอกจากอํานาจหนาที่ตามที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กําหนดไว แลวยังมี

กฎหมายเฉพาะอื่นๆ กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการใหเปนไปตามกฎหมายนั้นๆ 
อีกเปนจํานวนมาก เชน 

1. พระราชบัญญัติปองกันภยันตรายอันเกิดแกการเลนมหรสพ พุทธศักราช 2464  
2. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475  

3. พระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช 2484  

4. พระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระทําปุย พุทธศักราช 2490  
5. พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493  
6. พระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495  

7. พระราชบัญญัติปองกันโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. 2498  
8. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2499  

9. พระราชบัญญัติควบคุมการฆาและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2502  
10. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

พ.ศ. 2535  
11. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  
12. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
13. พระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2522  
14. พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2523  

ฯลฯ 
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การบริหารงานของเทศบาล 
 การบริหารงานทั่วไป   

การบริหารงาน ประกอบดวย คณะเทศมนตรี จะทําหนาที่เปนผูกําหนดนโยบายแนว
ทางการปฏิบัติงานในการพัฒนาทองถ่ิน จึงเห็นไดวาหนาที่สําคัญในการวางแผนดําเนินงาน ก็คือ
คณะเทศมนตรี เปนผูรับผิดชอบควบคุมจัดทําใหเปนไปตามแผนนั้น จึงเทากับวาคณะเทศมนตรี
รับผิดชอบในดานการวาง “นโยบาย” นั่นเอง เมื่อเปรียบเทียบกับการบริหารงานของรัฐบาลแลว 
คณะเทศมนตรีก็เชนเดียวกับคณะรัฐมนตรี ซ่ึงบริหารราชการดานนโยบาย สวนงานประจําทั้งหมด
ยอมอยูในความรับผิดชอบของปลัดเทศบาลหรือคลายกับปลัดกระทรวง 

สําหรับสภาเทศบาล จะทําหนาที่การตราเทศบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงกับตัวบท
กฎหมายซึ่งใชบังคับแกบุคคลทั่วไปในเขตเทศบาล หรือปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของ
เทศบาล และตามที่กฎหมายบัญญัติและใหอํานาจไว ซ่ึงจะเห็นไดวาในกรณีหลังนี้กฎหมาย ไดให
อํานาจที่นับวาสําคัญที่สุดของสภาเทศบาลในกรณีนี้คือ การพิจารณาตราเทศบัญญัติงบประมาณ
ประจําป นับวาสภาเทศบาลไดใชอํานาจอยางสูงสุดในการบริหาร และควบคุมคณะเทศมนตรี 

การบริหารบุคคล 
ระบบการบริหารงานบุคคลของเทศบาลไทยเปนระบบที่ใหมีคณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลในระดับชาติของรัฐบาลเปนผูวาหลัก และควบคุมการดําเนินงานตางๆ เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาลทุกแหงทั่วประเทศ ทั้งนี้โดยคาดหวังที่จะใหเกิดเสถียรภาพและ
ความมั่นคงในการบริหารการปกครองประเทศเปนสําคัญ สวนในระดับที่ต่ํากวาลงไปนั้น ใหมีการ
จัดตั้งอนุกรรมการบริหารงานบุคคลลดหล่ันกันลงไป  จึงจะเห็นไดวา องคกรบริหารบุคคลของ
เทศบาลตั้งแตในระดับชาติ ที่มีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะอนุกรรมการ
พนักงานเทศบาลประจําจังหวัด (อ.กท.) ในระดับจังหวัดจะประกอบไปดวยคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ ที่ประกอบดวยขาราชการประจําของราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคเกือบ
ทั้งหมด โดยเฉพาะขาราชการจากกระทรวงมหาดไทย 

การบริหารการคลัง 
กีรติพงศ แนวมาลี และวิน พรหมแพทย (2540 : 21-22) ไดสรุปการบริหารการคลังไว

ดังนี ้
การที่เทศบาลจะสามารถดําเนินการตางๆ ได ตามที่กฎหมายกําหนดไวจําเปนอยางยิ่งที่

จะตองมีรายไดเปนของตนเอง  ในการดําเนินงานของเทศบาล การจัดเก็บรายไดและการใชจายจะ
ถูกควบคุมกําหนดโดยตรงจากรัฐบาล โดยรัฐบาลจะกําหนดเปนกฎหมายวา จะมีรายไดกี่ประเภท 
มีอะไรบาง และจะไดมาอยางไรบาง เชน ภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต ฯลฯ และอัตราใน
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การจัดเก็บภาษี รวมทั้งการแบงรายงานนี้เปนสวนหนึ่งของรายไดประเภทภาษีใหแกเทศบาล 
สวนกลางก็เปนผูกําหนดอีกดวย     เมื่อเทศบาลมีรายไดแลว ก็จําเปนจะตองกําหนดแนวทางในการ
ใชจายในรูปเทศบัญญัติงบประมาณประจําป โดยผานความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเสียกอน และ
การตรวจสอบบัญชีจะเปนการควบคุมสุดทายเพื่อตรวจสอบความถูกตอง 

อยางไรก็ดี ในปจจุบันปญหาสําคัญดานการคลังของเทศบาลก็คือ รายไดไมเพียงพอ
เนื่องจากวาหนาที่ที่กฎหมายกําหนดใหเทศบาลทํานั้นมากเกินกวาความสามารถในการหารายได
ของเทศบาลเอง รวมทั้งการแบงสรรภาษีที่รัฐจัดเก็บจากจังหวัด (เชน ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี
สรรพสามิต) ก็มีจํานวนนอยเชนกัน      การที่ทองถิ่นตองประสบปญหาเงินไมเพียงพอ รัฐบาลจึง
จําเปนตองยื่นมือเขามาชวยเหลืออยางมาก     ในปจจุบันประเด็นของเงินอุดหนุน  ไดรับ
วิพากษวิจารณอยางมาก เพราะการที่รัฐบาลมุงเนนชวยเหลือนี้ นอกจากจะไมชวยใหเทศบาล
พัฒนาการใชจายอยางมีประสิทธิภาพแลวยังเปนการสรางพันธะอันหนาแนนระหวางสวนกลางกับ
ทองถ่ินใหมากเขาไปอีก และการใหเงินอุดหนุนเปนรายหัวก็มีลักษณะที่ไมยุติธรรม กลาวคือ ควร
พิจารณาชวยเหลือจากสภาพความเจริญ คือถามีความเจริญนอย ก็ควรใหความชวยเหลือมากกวา
ทองถ่ินที่เจริญมากกวา 
 
5. ทบทวนวรรณกรรม 
 ดวงโสภา  ศรีบุหงา (2548) ศึกษาเรื่อง แนวทางการประยุกตใชการประเมินการควบคุม
โดยตนเอง (CSA) กับหนวยการตรวจสอบภายใน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา มีขอบเขตการศึกษาเฉพาะการควบคุมภายในของแผนกพัสดุ และแผนกการเงินการบัญชี 
โดยหลักการในการทํา CSA คือการที่ผูปฏิบัติงานและผูบังคับบัญชาทุกระดับในแตละสวนงาน
เปนผูประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององคกรนั้นเอง โดยอาศัยความชวยเหลือจากผู
ตรวจสอบภายใน จากการศึกษาเปรียบเทียบหลักเกณฑของ CSA กับแนวทางการนํา CSA มาใช
ในปจจุบัน เพื่อเสนอแนะแนวทางการประยุกตใช CSA ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
ควบคุมภายในตอไปในอนาคต พบวาในดานวัตถุประสงค ควรนํา CSA มาใชในทุกขั้นตอนของ
การจัดทําระบบการควบคุมภายใน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในเพื่อจะปองกัน
และลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซ่ึงจะทําใหมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
เพียงพอ ดานหนวยงานและขอบเขตงานควรนํา CSA มาใชครอบคลุมทุกหนวยงานและทุก
กิจกรรมภายในองคกร ดานผูประเมินผล ควรใหผูปฏิบัติงานและผูบังคับบัญชาทุกระดับในแตละ
หนวยงานเปนผูประเมินผลการควบคุมภายในดวยตนเอง โดยใหผูตรวจสอบภายในและผูมีความรู
ดาน  CSA จากภายนอกองคกรทําหนาที่เปนผูประสานงานคุณภาพในการใหคําปรึกษา แนะนํา 
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และสารสนเทศเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ดานวิธีการปฏิบัติ ควรนําวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) มาใชเปนเครื่องมือในการปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในของแตละ
หนวยงาน และดานการรายงาน ควรดําเนินการโดยใหผูปฏิบัติงานและผูบังคับบัญชาในแตละสวน
งาน เปนผูจัดทํารายงานเพื่อสรุปผลและรับรองผลการประเมินและควบคุมโดยตนเอง 
 ชุลีกาญจน  ไชยเมืองดี (2548) ศึกษาเรื่อง การศึกษาระบบการควบคุมภายในดานการเงนิ
และบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม พบวา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและแนวปฏิบัติของ
สวนราชการ ซ่ึงระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมไดมีความสัมพันธกับ
กระบวนการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO 5 องคประกอบ และจากการเปรียบเทียบกับทั้ง 5 
องคประกอบพบวา ดานสภาพแวดลอมของการควบคุมผูปฏิบัติงานยังไมเขาใจและตระหนักถึง
จริยธรรมจรรยา รวมทั้งการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและการประเมินตรวจสอบภายในอยางเปน
ระบบ  ดานการประเมินความเสี่ยง มีการประเมิน ระบุ วิเคราะห และกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อ
ปองกันความเสี่ยง ยกเวนการมีสวนรวมในการระบุปจจัยเส่ียงของบุคลากรทั้งที่อาจเกิดขึ้นจาก
ปจจัยภายในและภายนอก  ดานกิจกรรมการควบคุม ในดานการเงินและบัญชี มีการจัดทําเปนคูมือ 
ระเบียบ ขอบังคับ และสอบทานเอกสารที่ เกี่ยวของ แตยังไมมีการนําผลการปฏิบัติจริงไป
เปรียบเทียบกับสถาบันอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกันเทานั้น  ดานสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ดี แตในการประมวลผล
ขอมูลและใหสารสนเทศในบางเรื่องยังไมทันกาล ซ่ึงอาจสงผลตอการตัดสินใจของผูบริหาร  ดาน
การติดตามและประเมินผล มีการติดตามและตรวจสอบงบประมาณตามแผนงานที่ไดรับการอนุมัติ
กับคาใชจายและเอกสารทางการเงิน จัดทํารายงานการตรวจสอบเสนอแกอธิการบดีทุกป 
 ณัฐพรรณ  บุญเรือง (2549) ศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดทําการควบคุมภายในทางการเงิน
และบัญชีสําหรับสถานีวิจัยและศูนยพัฒนาโครงการหลวงในจังหวัดเชียงใหม โดยการใช
แบบสอบถามการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และระบบการควบคุม
ภายในดานการเงินและบัญชีของสถานีวิจัยและศูนยพัฒนาโครงการหลวงในจังหวัดเชียงใหม
จํานวน 3 แหง พบวา การควบคุมภายในของสถานีวิจัยและศูนยพัฒนาโครงการหลวงยังมีความ
เสี่ยงในบางระบบ และไดนําผลจากการประเมินการควบคุมภายในดานการเงินและบัญชีมาจัดทํา
แนวทางการควบคุมภายในทางการเงินและบัญชีที่ไดทําการศึกษาเพื่อนํามาใชในการปองกันการ
ทุจริตและผิดพลาด อีกทั้งการศึกษานี้ยังทําใหไดแบบสอบถามที่สามารถนํามาใชเปนแนวทางใน
การประเมินความเสี่ยง และประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในทางดานการเงนิและ
บัญชีสําหรับสถานีวิจัยและศูนยพัฒนาโครงการหลวงอื่น ๆ ได 


