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บทคดัย่อ 
 
 การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์ในศึกษาเพื่อ  1) ศึกษาถึงความเพียงพอและเหมาะสม
ของระบบการควบคุมภายในทางด้านการเงินและการบัญชีของเทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจบั            
จงัหวดัอุดรธานี  2) เพื่อน าข้อมูลจากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขระบบ
ควบคุมภายในทางดา้นการเงินและการบญัชีให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกบัลกัษณะในการ
ปฏิบติังานของเทศบาลต าบลต่อไป  ขอบเขตประชากรคือ  ผูป้ฏิบติังานทางด้านการเงินและการ
บญัชี ในกองคลงัของเทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจบั  จงัหวดัอุดรธานี  จ  านวนทั้งส้ิน 35 คน  การ
เลือกกลุ่มตวัอยา่งใชว้ธีิการเจาะจงจากต าแหน่ง  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  ไดแ้ก่  ส่วนท่ี 1 กลุ่มตวัอยา่ง
ประชากรส าหรับผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 21 คนจากประชากรทั้งหมด 35  คนส่วนท่ี 2 กลุ่ม
ตวัอย่างประชากรส าหรับผูต้อบค าถามสัมภาษณ์  จ  านวน 7 คน จากประชากรทั้ งหมด 35 คน 
เคร่ืองมือในการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  1) แบบสอบถามจะเก่ียวขอ้งกับการควบคุมภายใน
ทางดา้นการเงินและการบญัชีและกระบวนการท างานของกองคลงั 6 ดา้น  ไดแ้ก่  การเก็บรักษาเงิน
โดยทัว่ไปการรับเงินการจ่ายเงิน  เงินฝากธนาคาร  เงินฝากคลงัและเงินทดรองยืม  2) แบบสัมภาษณ์
ค าถามสัมภาษณ์เป็นลกัษณะปลายเปิด  ตามแนวคิดการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินแบ่งเป็น 5 องค์ประกอบได้แก่  สภาพแวดล้อมการควบคุม  การประเมินความเส่ียง  
กิจกรรมควบคุม  สารสนเทศ และการส่ือสาร  การติดตามและประเมินผลทางดา้นการเงินและการ
บญัชี  การรวบรวมข้อมูล  จากแบบสอบถามจะน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าทางสถิติในการ
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วเิคราะห์คือ  สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่  ค่าความถ่ีค่าร้อยละและค่าเฉล่ียส าหรับแบบสัมภาษณ์ใชก้าร
รวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์เน้ือหา  
 ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลจากแบบถามของเทศบาลต าบลใน       
อ  าเภอกุดจบั  จงัหวดัอุดรธานี  พบวา่  มีระดบัค่าเฉล่ียของการควบคุมภายในของกิจกรรมทางดา้น
การเงินและการบญัชีโดยรวมทั้ง 6 ดา้น  อยูใ่นระดบัดี  สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการควบคุม
ภายในของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ยกเวน้เร่ืองของ  การแบ่งแยกหน้าท่ีให้เพียงพอและ
เหมาะสม  ท่ีตอ้งแก้ไขปรับปรุงส่วนท่ี 2 ผลสัมภาษณ์จากการวิเคราะห์พบว่า  ด้านการประเมิน
ความเส่ียง เร่ืองกระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงทางดา้นการเงินและการบญัชีของเทศบาลต าบล  
ถูกจดัท าข้ึนจากบุคคลเพียงคนเดียว  ท าให้ไดผ้ลการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีไม่ครบถว้นและถูกตอ้ง  
ขาดความร่วมมือของคนในหน่วยงาน  ดา้นกิจกรรมควบคุมเร่ืองการแบ่งแยกหน้าท่ี  ท่ีมีความไม่
เหมาะสมเน่ืองจากขอ้จ ากดัทางดา้นกรอบอตัราก าลงัและมีผลการวิเคราะห์ตรงกบัแบบสอบถาม  
และกิจกรรมดา้นเงินทดรองยมืไม่มีมาตรการในการติดตามเงินทดรองยืม  ดา้นสารสนเทศและการ
ส่ือสาร เร่ืองของการขาดความรู้  ความเข้าใจในระบบสารสนเทศทางการบัญชีท่ีน ามาใช้ของ
บุคลากร  
 จากผลการศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะวา่ควรมีการเพิ่มกรอบอตัราให้เหมาะสมกบัภาระงาน
เพื่อสามารถแบ่งแยกหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสม  และการพัฒนาความรู้  ความเข้าใจในระบบ
สารสนเทศทางการบญัชีท่ีน ามาใชแ้ก่บุคลากรทางดา้นการเงินและการบญัชีของเทศบาลต าบล 
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ABSTRACT 
 

 This independent research purposes to study on 1) the sufficiency and the 
appropriateness of internal financial and accounting system of Kut Chap Sub-district 
Municipality, Kut Chap District in Udornthani and 2) to use the research information as 
guidelines in the improvement of the system for the sufficiency and the appropriateness of 
practice in the unit later. The population framework is the financial and accounting officers in the 
treasury department of the Kut Chap Sub-district Municipality in Kut Chap District, Udornthani 
for 35 persons. The selection of the sample group applied the target specification method dividing 
into 2 sections: Section 1, the sample populations consisted of 21 respondents from 35 persons 
and Section 2, there are 7 respondents from 35 persons. The study tool can be divided into 2 
sections as well, 1) Questionnaire relates to internal financial and accounting system and working 
process of treasury department, including 6 aspects which are general money collection, money 
receipt, payment, bank deposit, balance at treasury and advance payment, and 2) Interview is 
composed of open questions according to the concept of internal control of State Audit 
Commission which is divided into 5 elements, i.e., environment control, risk assessment, 
activities control, information & communication and monitoring in finance and accountancy. The 
information from questionnaires would be analyzed by statistical analysis which is descriptive 
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analysis including frequency, percentage and mean. For interview method, the information would 
be accumulated and analyzed the content.   
 The study result can be divided in 2 sections: Section 1, the questionnaire information 
from Kut Chap Sub-district in Kut Chap District of Udornthani, it shows that the mean of internal 
control in 6 financial and accounting activities are in the good level, conforming to the purpose of 
internal control of Office of the Auditor General of Thailand except risk assessment while 
segregation of duties requires to be improved, and Section 2, according to the interview analysis, 
it is founded that the risk assessment process in finance and accountancy of the Sub-district 
Municipality  has been responsible by only one person, resulting in the incompletion and 
inaccuracy of data and lack of co-workers’ cooperation. In terms of activitiescontrol, the 
segregation of duties is not appropriate due to the limit of working capacity while the analysis 
result matches to the questionnaire that there is no measurement for monitoring advance payment. 
For the information & communication, related personnel lack knowledge and understanding in 
accounting information system that they are using.  
 Regarding the study result, the unit should increase the limitation of framework which is 
suitable for the responsibility and it can be segregated properly with capacity to improve the 
knowledge and the understanding of accounting information among financial and accounting 
personnel of the Sub-district Municipality.    
  


