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กติติกรรมประกาศ 

 
 การคน้ควา้แบบอิสระเร่ืองการประเมินการควบคุมภายในทางด้านการเงินและการบญัชี
ของเทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงลงได้ดว้ยความกรุณาและ
ความอนุเคราะห์จากอาจารย ์ดร. ดุรยา  สุขถมยา อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระซ่ึงกรุณาให้
ความรู้ ค  าแนะน าค าปรึกษาและตรวจแก้ไขจนการคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์รวมถึง
คณะท างานหลกัสูตรปริญญาโทภาควิชาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ท่ีให้
ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกมาตลอด ผูเ้ขียนจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ 
โอกาสน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ  ดร.อ รุณี  ยศบุตร ท่ี ได้ให้ เกี ยรติ เป็นประธานกรรมการ                
อาจารย ์ดร.ดุรยา  สุขถมยา  และอาจารย ์ดร.ปิติมา  ดิศกุลเนติวทิย ์ ท่ีให้เกียรติเป็นกรรมการในการ
สอบการคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีและไดก้รุณาให้ค  าแนะน าและช่วยเหลือท าให้การคน้ควา้แบบ
อิสระฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านท่ีได้กรุณาประสิทธิประสาทวิชาความรู้และให้
ประสบการณ์ทางวชิาการท่ีมีคุณค่ายิง่ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาหลกัสูตรปริญญาบญัชีมหาบณัฑิตน้ี 
 ขอขอบคุณนายกเทศมนตรี ผูอ้  านวยการคลงั ปลดัเทศบาลต าบล เจา้หน้าท่ีการเงิน และ
เจา้หน้าท่ีบญัชี ของเทศบาลต าบล ในอ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี ทั้ง 7 แห่ง ท่ีไดส้ละเวลาในการ
ตอบแบบสอบถามและตอบค าถามสัมภาษณ์ ซ่ึงไดใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ยิง่แก่ผูเ้ขียน  
 ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และสมาชิกในครอบครัวท่ีไดส่้งเสริมสนบัสนุนและ 
ให้ก าลังใจในการศึกษาด้วยดีตลอดมา รวมทั้งขอขอบคุณเพื่อนทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือให้
ค  าปรึกษา และเป็นก าลงัใจ จนท าใหก้ารคน้ควา้แบบอิสระน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดี 
 สุดทา้ยน้ี หากมีส่ิงใดขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาดประการใดผูศึ้กษาขออภยัเป็นอยา่งสูง 
ในขอ้บกพร่องและความผดิพลาดนั้นและผูศึ้กษาหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่การคน้ควา้แบบอิสระน้ีจะเป็น
ประโยชน์แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนผูท่ี้สนใจต่อไป 
 

        อรรคเดช  นามโนรินทร์ 
 
 
 



 

ง 

 
หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ การประเมินระบบการควบคุมภายในทางดา้นการเงินและ

การบัญชีของเทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจับ  จังหวัด
อุดรธานี 
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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 



 

ช 

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.    
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บทที ่1 

 
บทน ำ 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 
 
 ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัท่ี 9 (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ , 2558:ออนไลน์ ) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการท่ี ดี  โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการท่ีดีในทุกภาคส่วนทั้ งภาคการเมืองภาครัฐบาล
ภาคเอกชนชุมชนและครอบครัวโดยเนน้หลกัความคุม้ค่าหลกัความรับผิดชอบหลกัการมีส่วนร่วม  
หลกัความโปร่งใสท่ีสามารถตรวจสอบไดต้ลอดจนนโยบายการปฏิรูประบบราชการนโยบายการ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในวงการราชการ จนท าให้ทั้ งภาครัฐบาลและภาคเอกชนมีการ
ปรับตวัในด้านต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นระบบการจดัการท่ีดี เช่น การวางแผน การควบคุม การสั่งการ
ตลอดจนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ อให้องค์กรสู้กับ คู่แข่งในสภาวะการปัจจุบัน ท่ี
เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 
 การควบคุมภายในเป็นเคร่ืองมือด้านการจัดการประเภทหน่ึงท่ีถูกน ามาช่วยในการ
บริหารงานและเป็นกลไกพื้นฐานส าคญัของกระบวนการก ากบัดูแลการด าเนินกิจกรรมต่างๆใน
หน่วยงานช่วยให้การด าเนินงานของกิจการสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละมีประสิทธิภาพป้องกนั
ความสูญเสียของทรัพยากร ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกตอ้งสมบูรณ์เช่ือถือไดแ้ละยงัช่วย
ก ากบัให้การปฏิบติัการดา้นต่างๆ มีความสอดคลอ้งกบักฎหมายและระเบียบท่ีใชบ้งัคบัขององคก์ร 
หากองคก์รขาดจดัการก ากบัดูแลท่ีดีไม่มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมโอกาส
เส่ียงท่ีอาจเกิดความผิดพลาดในการด าเนินงานของหน่วยงานจะมีมากดงัจะเห็นไดจ้ากสถานการณ์
ต่างๆท่ีเกิดข้ึนมีหลายองคก์รไม่วา่จะเป็นสถาบนัการเงินสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ
ธุรกิจต่างๆ ท่ีไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรท่ีวางไว ้หรือไม่สามารถพฒันาศกัยภาพ 
เพื่อแข่งขนัได้ สาเหตุส าคญัประการหน่ึงก็คือขาดระบบการควบคุมภายในท่ีดีขาดการประเมิน
ความเส่ียงและจดักิจกรรมควบคุมความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมตลอดจนไม่สามารถตรวจ
พบข้อผิดพลาดผูบ้ริหารระดับสูงมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและมาตรการการ
ควบคุมของหน่วยงานควรจดัให้มีระบบการควบคุมภายในรวมทั้งเจา้หน้าท่ีทุกระดบัในหน่วยงาน
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ควรให้ความร่วมมือและสนบัสนุนปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานท่ีก าหนดข้ึน
และพฒันาใหร้ะบบการควบคุมภายในดงักล่าวทนัสมยัอยูเ่สมอ (กรมบญัชีกลาง, 2544) 
 เทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจบัจงัหวดัอุดรธานีเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีฐานะ
เป็นนิติบุคล การจดัตั้ งเทศบาลต าบลกระท าโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย อาศยัอ านาจตาม
พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 ได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอกุดจับ 
ทั้ งหมด  7 แห่ง มาเป็นเทศบาลต าบลซ่ึงมีฐานะเป็นนิติบุคคล  เทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจับ  
จงัหวดัอุดรธานีประกอบด้วยเทศบาลต าบล  จ  านวนทั้งหมด 7 แห่ง  ได้แก่  เทศบาลต าบลกุดจบั  
เทศบาลต าบลเชียงเพ็ง  เทศบาลต าบลตาลเลียน  เทศบาลต าบลสร้างก่อ  เทศบาลต าบลเมืองเพีย  
เทศบาลต าบลปะโค  และเทศบาลต าบลยางชุม  ซ่ึงในเทศบาลต าบลแต่ละแห่งประกอบไปด้วย
หน่วยงานหลัก 6 หน่วยงาน  ได้แก่  ส านักปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองสาธารณะสุข  กอง
การศึกษา  และกองประปาซ่ึงหน่วยงานทางดา้นการเงินและการบญัชีเป็นส่วนงานหน่ึงของงาน
กองคลงั  มีความส าคญัและเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของงบประมาณโดยตรง  จ  าเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือท่ีช่วย
ก ากับดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการกระท าผิดระเบียบ  ทั้ งท่ีตั้ งใจและไม่ตั้ งใจ  
สืบเน่ืองจากเหตุผลการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลมาเป็นเทศบาลต าบล ของอ าเภอกุด
จบัจงัหวดัอุดรธานี ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงขนาดขององคก์รมีขนาดท่ีใหญ่ข้ึน  มีภาระงานท่ีมากข้ึน
แต่บุคลากรยงัคงเป็นบุคลากรเดิม  และมีการเพิ่มกรอบอตัราเพียงไม่ก่ีต  าแหน่ง อาจส่งผลกระทบ
ต่อความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน  โดยเฉพาะทางดา้นการเงินและการ
บญัชีของเทศบาลต าบลได ้
 การประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายในทางด้านการเงินและการ
บญัชีเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึง  ซ่ึงท าให้สามารถทราบถึงความเพียงพอและเหมาะสมของ
ระบบควบคุมภายในทางดา้นการเงินและการบญัชี  เพื่อน าผลการประเมินมาแกไ้ขขอ้บกพร่องและ
ป้องกนัความผดิพลาดต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานทางดา้นการเงินและการบญัชีได ้  
 ดงันั้นผูศึ้กษา จึงมีความสนใจในการศึกษาการประเมินระบบการควบคุมภายในทางดา้น
การเงินและการบัญชี ของเทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี เพื่อให้ทราบว่าการ
ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในท่ีก าหนดไวมี้ความเพียงพอและเหมาะสมได้ผลตาม
เป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ เพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางดา้นการเงิน
และการบญัชีของเทศบาลต าบลทัว่ประเทศน าไปประยุกต์ใช้ในการประเมินระบบการควบคุม
ภายในทางดา้นการเงินและการบญัชีของเทศบาลต าบลต่อไป 
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1.2 วตัถุประสงค์ 
 
 1.2.1 เพื่อศึกษาถึงความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในทางด้าน
การเงินและการบญัชีของเทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจบัจงัหวดัอุดรธานี 
 1.2.2 เพื่อน าข้อมูลจากการประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขระบบ
ควบคุมภายในทางดา้นการเงินและการบญัชีให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกบัลกัษณะในการ
ปฏิบติังานของเทศบาลต าบลต่อไป 
 
1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 
 1.3.1 ท าให้ทราบถึงความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในทางด้าน
การเงินและการบญัชีของเทศต าบลในอ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี 
 1.3.2 สามารถน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการศึกษาน าไปปรับปรุง แกไ้ข และพฒันาระบบการ
ควบคุมภายในทางดา้นการเงินและการบญัชีของเทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานีได้ 
 
1.4 นิยำมศัพท์ 
 
 การประเมินระบบการควบคุมภายในทางดา้นการเงินและการบญัชีหมายถึง กระบวนการ
ประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในทางดา้นการเงินและการบญัชี ท่ีก าหนดไวอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่ ระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวมี้ความเพียงพอ
และเหมาะสมหรือไม่ 
 เทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ส าหรับเมืองขนาดเล็กในอ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานีโดยเทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจบัมีฐานะเดิม
เป็ นองค์ก ารบ ริห ารส่ วนต าบล (อบต .) ก ารจัดตั้ ง เท ศบ าลต าบลกระท าโดยประก าศ
กระทรวงมหาดไทยยกฐานะทอ้งถ่ินข้ึนเป็นเทศบาลต าบลตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 
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บทที ่2 

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การศึกษาคร้ังน้ีไดมี้การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายใน
และการประเมินระบบควบคุมภายในทางดา้นการเงินและบญัชีซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรก
กล่าวถึงแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั การควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน การ
ประเมินผลการควบคุมภายในความรู้เก่ียวกบัเทศบาล เทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจบัและส่วนท่ีสอง
กล่าวถึงงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1 แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในและการประเมินผลทางด้านการเงิน             
และการบัญชี 
 
 2.1.1  การควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ส านักงานการตรวจเงิน
แผน่ดิน, 2544) 
  การศึกษาการควบคุมภายในและการประเมินผลทางด้านการเงินและการบญัชีอง
เทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจับ จังหวดัอุดรธานี ผู ้ศึกษาได้ศึกษาถึงการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินกล่าวถึงมาตรฐานการควบคุมภายใน ดงัน้ี 
  มาตรฐานการควบคุมภายในท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินน้ี ไดจ้ดัท า
จากผลการตรวจสอบและประสบการณ์การตรวจสอบของส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้ง
ได้อนุมติัตามมาตรฐานสากล คือ รายงานของคณะกรรมการร่วมของสถาบนัวิชาชีพ 5 แห่งและ
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับมาตรฐานการควบคุมภายในของสถาบนัการตรวจเงินแผ่นดินระหว่าง
ประเทศ (International Organization of SupremeAudit Institutions – INTOSAI) มาป รับใช้ตาม
ความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของไทย 
  การควบคุมภายในหมายความว่า กระบวนการปฏิบติังานท่ีผูก้  ากบัดูแล ฝ่ายบริหาร
และบุคลากรของหน่วยงานรับตรวจจดัให้มีข้ึน เพื่อสร้างความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การ
ด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวตัถุประสงค์ของการควบคุมภายในดา้นประสิทธิผล และ
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ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิ์น การป้องกันหรือลดความ
ผดิพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การส้ินเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ดา้นความเช่ือถือ 
ได้ของรายงานทางการเงิน  และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติ
คณะรัฐมนตรี 
 
  วตัถุประสงคข์องการควบคุมภายใน 
  วตัถุประสงคข์องการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยรับตรวจจะแตกต่างกนัไป ข้ึนกบั
ฝ่ายบริหารใหค้วามส าคญักบัวตัถุประสงคใ์ดมากกวา่กนั กล่าวคือ บางหน่วยงานอาจเนน้เร่ืองระวงั
ป้องกันการทุจริต การร่ัวไหล บางหน่วยงานเน้นการบรรลุวตัถุประสงค์ทางการบริหารบาง
หน่วยงานอาจเนน้เร่ืองการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากร จึงควรให้ความส าคญักบัการก าหนด
วตัถุประสงค์ของการควบคุมท่ีก าหนด และปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยูเ่สมอ ซ่ึงวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายในมีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญั 3 ประการ คือ 
  1) เพื่ อให้ เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด า เนินงาน  (Operation 
Objectives) ได้แก่ การปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
  2) เพื่อให้เกิดความเช่ือถือไดข้องการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting 
Objectives) ไดแ้ก่ การจดัท ารายงานทางการเงินท่ีใชภ้ายในและภายนอกหน่วยรับตรวจใหเ้ป็นไป
อยา่งถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลา 
  3) เพื่อให้เกิดการปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  (Compliance 
Objectives) ไดแ้ก่ การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัหรือ มติคณะรัฐ มนตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินงานของหน่วยรับตรวจไดก้ าหนดข้ึน  
 
  องคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
  มาตรฐานการควบคุมภายในประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 ประการ 
  องค์ประกอบท่ี 1 สภาพแวดล้อมของการควบคุมหมายถึง ปัจจยัต่างๆ ซ่ึงร่วมกัน
ส่งผลให้มีการควบคุมข้ึนในหน่วยรับตรวจหรือท าให้การควบคุมท่ีมีอยูไ่ดผ้ลดีข้ึน ในทางตรงขา้ม
สภาพแวดล้อมอาจท าให้การควบคุมย่อหย่อนลงได้ตัวอย่างปัจจยัเก่ียวกับสภาพแวดล้อมการ
ควบคุมภายใน เช่น ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผูบ้ริหาร ความซ่ือสัตย ์จริยธรรม ความรู้ 
ทกัษะและความสามารถของบุคลากร โครงสร้างการจดัองค์กร การมอบอ านาจและหน้าท่ีความ
รับผดิชอบ นโยบายและวิธีบริหารดา้นบุคลากร เป็นตน้สภาพแวดลอ้มการควบคุมเป็นเร่ืองเก่ียวกบั
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การสร้างความตระหนกั (Control Consciousness) และบรรยากาศของการควบคุมในหน่วยงาน ให้
บุคลากรในหน่วยงานมีจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบโดยเน้นการสร้าง
บรรยากาศโดยผู ้บ ริหารระดับสูง (Tone at the top) โดยสภาพแวดล้อมการควบคุมท่ี ดี คือ 
สภาพแวดลอ้มท่ีมีบุคลากรในหน่วยรับตรวจยึดถือและปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจริยธรรม มีความ
รับผิดชอบและเข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของตนเอง มีความรู้ความสามารถ และทักษะท่ี
จ าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเพียงพอ ยอมรับและปฏิบติัตามนโยบาย
และแนวทางการปฏิบติังาน 
  องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินความเส่ียงความเส่ียงหมายถึง โอกาสท่ีจะเกิดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ซ่ึงไม่พึงประสงคท่ี์ท าให้งานไม่
ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนด   
  การประเมินความเส่ียง หมายถึง กระบวนการท่ีใชใ้นการระบุและการวิเคราะห์ความ
เส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการก าหนดแนวทางท่ี
จ าเป็นตอ้งใช้ในการควบคุมความเส่ียง หรือการบริหารความเส่ียง ในการด าเนินการเก่ียวกบัการ
ประเมินความเส่ียง ฝ่ายบริหารต้องประเมินความเส่ียงทั้ งจากปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมี
ผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยรับตรวจอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 
  ตามมาตรฐานของส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน ก าหนดให้ผูบ้ริหารตอ้งประเมินความ
เส่ียง เพื่อให้ทราบว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจมีความเส่ียงท่ีส าคญัในเร่ืองใดบ้างและ
ขั้นตอนใดของการปฏิบติังาน  มีระดบัความส าคญัและโอกาสท่ีจะเกิดมากนอ้ยเพียงใด การท่ีหน่วย
รับตรวจได้รับรู้ปัจจยัท่ีเส่ียงท่ีส าคัญจะเป็นประโยชน์ในการก าหนดแนวทางการควบคุมเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเส่ียง ซ่ึงจะท าให้เกิดความมั่นใจตามสมควรว่าความเสียหายหรือความ
ผดิพลาดจะไม่เกิดข้ึน  หรือหากเกิดข้ึนจะอยูใ่นระดบัท่ีไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
 
 ขั้นตอนในการประเมินความเส่ียง ประกอบดว้ย 

1) ระบุปัจจยัเส่ียง 
2) วเิคราะห์ความเส่ียง 
3) การจดัการความเส่ียง 
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  องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคุมหมายถึงนโยบาย และวิธีการต่างๆ ท่ีฝ่ายบริหาร
ก าหนดให้บุคลากรของหน่วยรับตรวจปฏิบัติเพื่อลดหรือควบคุมความเส่ียง และได้รับการ
สนองตอบโดยมีการปฏิบติัตามตวัอยา่งกิจกรรมการควบคุม เช่นการสอบทานงานการดูแลป้องกนั
ทรัพยสิ์น การแบ่งแยกหนา้ท่ีงาน เป็นตน้ 
  กิจกรรมควบคุมภายในมีอยู่ในทุกหน้าท่ีและทุกระดบัของการปฏิบติังาน  เช่น การ
ควบคุมงาน การให้ค  าแนะน า การมอบอ านาจ การอนุมัติ การตรวจสอบ การสอบทานผลการ
ปฏิบติังาน การรักษาความปลอดภยัการแบ่งตามหน้าท่ี การจดบนัทึกกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการ
รวบรวมและจดัเก็บเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นหลกัฐานแสดงการปฏิบติักิจกรรมนั้นๆ ดงันั้นในการ
ปฏิบติังานทุกดา้น ผูบ้ริหารจะตอ้งจดัให้มีกิจกรรมควบคุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอกบัระดบั
ความเส่ียงท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหาย 
  กิจกรรมการควบคุมมีหลายประเภท การจดัให้มีกิจกรรมการควบคุมมากนอ้ยเพียงใด 
ประเภทของกิจกรรมข้ึนอยู่กบัประเภทของความเส่ียงของหน่วยรับตรวจนั้น ซ่ึงแต่ละหน่วยรับ
ตรวจอาจมีความเส่ียงท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งทราบถึงความเส่ียงปัจจยัต่างๆ และวิธี
ประเมินความเส่ียง เพื่อพิจารณาจดักิจกรรมการควบคุมท่ีมีความสัมพนัธ์และเหมาะสมกบัความ
เส่ียงนั้นๆ 
  องค์ประกอบท่ี 4 สารสนเทศและการส่ือสารสารสนเทศหมายถึงขอ้มูลข่าวสารทาง
การเงิน และข้อมูลข่าวสารอ่ืนๆ เก่ียวกับการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจไม่ว่าเป็นข้อมูลจาก
แหล่งภายในหรือภายนอกในการด าเนินการเก่ียวกบัสารสนเทศและการส่ือสาร ฝ่ายบริหารตอ้งจดั
ให้ มีสารสนเทศอย่างเพียงพอและส่ือสารให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยรับตรวจ ซ่ึงการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ บุคลากรทุกระดบัจ าเป็นตอ้งใช้
ขอ้มูลสารสนเทศในรูปแบบท่ีเหมาะสมและทนัเวลา ทั้งน้ีผูบ้ริหารใช้ขอ้มูลใช้ในการบริหารจดัการ 
ส่วนผูป้ฏิบติังานใช้ขอ้มูลสารสนเทศเป็นเคร่ืองช้ีน าในการปฏิบติังานตามหน้าท่ี  โดยขอ้มูลข่าวสาร
ต่างๆ จ าเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มูลทุกดา้นขององคก์ร  เพื่อพิจารณาวา่การด าเนินงานเป็นไปตามแผนกลยทุธ์
และแผนปฏิบัติงานประจ าปี   และวัตถุประสงค์ในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่  เช่น  ขอ้มูลดา้นการด าเนินงานซ่ึงตอ้งน ามาใช้จดัท ารายงานการเงินจะรวมขอ้มูล
ต่างๆ  
  องค์ประกอบท่ี 5 การติดตามประเมินผลหมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการ
ปฏิบติังานและประเมินสิทธิผลของการควบคุมภายในท่ีวางไวอ้ย่างต่อเน่ืองและอย่างสม ่าเสมอ 
โดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบติังาน (Ongoing Monitoring) และการประเมินผลเป็นราย
คร้ัง (Separate Evaluation) ซ่ึงแยกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
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  การควบคุมดว้ยตนเอง(Control Self-Assessment) เป็นกระบวนการติดตามประเมินผล
เพื่อวตัถุประสงค์ในการปรับปรุงการควบคุมภายในดว้ยการให้ผูมี้ความช านาญในกิจกรรมนั้นเขา้
มามีส่วนร่วมในการประเมิน โดยก าหนดให้กลุ่มผูป้ฏิบัติงานของส่วนงานย่อยนั้ นๆ ร่วมกัน
พิจารณาถึงความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน และคน้หาความเส่ียง
ของงานในความรับผิดชอบ เพื่อพิจารณาปรับปรุงกระบวนการและกิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู ่ให้มี
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงก าหนดให้มีการประเมินการควบคุมดว้ยตนเองทุกส่วน
งานยอ่ยภายในองคก์ร   
  การประเมินการควบคุมอย่างอิสระ (Independent Assessment) เป็นการประเมินผลท่ี
กระท าโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติัการนั้นๆ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าผลการ
ประเมินจะให้ขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีความถูกตอ้ง และท่ีปรึกษาภายนอก เพื่อให้ผลการประเมิน
เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละมีความเท่ียงธรรมมากข้ึนการประเมินการควบคุมอยา่งเป็นอิสระควร
เป็นกิจกรรมท่ีช่วยเสริมและสนบัสนุนการประเมินการควบคุมดว้ยตนเอง 
 
 2.1.2 การประเมินผลการควบคุมภายใน(กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลงั: 2547) 
  การประเมินระบบควบคุมภายในหมายถึงการพิจารณาถึงผลสัมฤทธ์ิของระบบการ
ควบคุมภายในท่ีมีอยู่ในหน่วยงานโดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานกับระบบการควบคุม
ภายในท่ีก าหนดไวว้า่มีความสอดคลอ้งหรือไม่เพียงใด และสอบทานระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยงานว่ายงัมีความเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมในปัจจุบนัหรือไม่ รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุท่ี
เกิดข้ึน เพื่อสรุปผลพร้อมทั้งน าเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ใหมี้ประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
  การประเมินผลระบบการควบคุมภายในจึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ีควรจดัให้มีในหน่วยงาน    
เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูบ้ริหารว่าการด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามระบบการควบคุม
ภายในท่ีวางไว ้และท าให้เกิดแนวทางในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกบั
สถานการณ์ปัจจุบนั เน่ืองจากความส าคญัของระบบการควบคุมภายในไม่ใช่อยูท่ี่การก าหนดให้มี
ในหน่วยงานเท่านั้น แต่อยูท่ี่บุคลากรในหน่วยงานมีการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว้
หรือไม่ ผลท่ีเกิดจากการปฏิบติังานเป็นเช่นไรและมีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอยา่งไร 
  นอกจากน้ีการประเมินผลระบบการควบคุมภายในเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อน ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัการใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์ของผูต้รวจสอบภายในหรือผูป้ระเมินเป็นส าคญั
ประกอบกบัหน่วยงานแต่ละหน่วยงานอาจมีการจดัวางระบบการควบคุมภายในท่ีแตกต่างกนั แมว้า่
จะมีภารกิจหรืองานในลกัษณะเดียวกนัก็ตาม ดงันั้นผูต้รวจสอบภายในหรือผูป้ระเมินจึงควรเลือก
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วิธีการ หรือเทคนิคการประเมินการควบคุมภายในให้เหมาะสม เพื่อให้ผูบ้ริหารได้รับข้อมูลท่ี
ถูกตอ้งและสามารถน าไปตดัสินในวางแผนพฒันาหรือปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 
  วตัถุประสงคข์องการประเมินผลระบบการควบคุมภายในมีดงัน้ี 
  1) เพื่อให้ทราบวา่ระบบกาควบคุมภายในท่ีมีอยูส่ามารถป้องกนัหรือลดความเส่ียงได้
หรือไม่  อยา่งไร 
  2) เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในท่ีก าหนดได้ตาม
เป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์วางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและคุม้ค่าหรือไม่  เพียงใด 
  3) เพื่อให้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขระบบการควบคุมภายในได้อย่างเหมาะสม  
ทนัเวลาและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 
  หลกัการพื้นฐานในการประเมินผล 
  ส่ิงท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีผูต้รวจสอบภายในหรือผูป้ระเมินผลจะตอ้งทราบคือการ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในจะประกอบดว้ยหลกัการพื้นฐานท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
  1) วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการควบคุมภายใน รวมถึงระดบัความเส่ียงท่ีผูบ้ริหาร
ยอมรับไดข้องหน่วยงานหรือกิจกรรมในแต่ละเร่ืองจะตอ้งมีความชดัเจน เพื่อให้สามารถประเมิน
ไดว้า่ระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยูจ่ะบรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวไ้ดม้ากนอ้ยเพียงใด  
  2) ระดับความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของหน่วยงานพิจารณาว่าดีมี
เพียงพอและเหมาะสมอาจมีความแตกต่างกัน  แม้ว่าจะเป็นการควบคุมภายในเร่ืองเดียวกัน 
เน่ืองจากในแต่ละหน่วยงานจะมีโครงสร้าง สภาพแวดลอ้ม และวิธีการปฏิบติังานท่ีไม่เหมือนกนั 
ดงันั้น การควบคุมภายในท่ีดีในหน่วยงานหน่ึงอาจไม่สามารถน ามาใชไ้ดผ้ลกบัอีกหน่วยงานหน่ึง 
หรือแมแ้ต่การควบคุมของหน่วยงานหน่ึงท่ีเคยถือวา่ดีมากในขณะหน่ึงอาจลา้สมยัและไม่สามารถ
ใชไ้ดผ้ลในเวลาต่อมากซ่ึงอาจเป็นผลจากสภาพแวดลอ้มหรือวธีิการท างานท่ีเปล่ียนไป 
  3) กระบวนการของการประเมินผลระบบควบคุมภายใน  ควรมีการด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบ  มีขั้นตอนหรือวิธีการท่ีชดัเจน  เพื่อใหผ้ลสรุปจากการประเมินผลระบบควบคุมภายในท่ี
น่าเช่ือถือและได้รับการยอมรับ  รวมทั้งน าข้อมูลท่ีได้ไปปรับปรุงหรือแก้ไขระบบการควบคุม
ภายในใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 
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  4) ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน จะเป็นการเสดงถึงสภาพการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง (Point in Time) ท่ีท าการประเมินผลเท่านั้น ซ่ึงอาจไม่ครอบคลุม
ตลอดระยะเวลาการด าเนินงานของหน่วยงานจากเหตุท่ีว่า การควบคุมภายในจะต้องมีการ
ปรับเปล่ียนไปตามสภาพแวดลอ้มหรือการท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลง
ไปรูปแบบการประเมินผลในการประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงานสามารถด าเนินได้
ใน2รูปแบบ ดงัน้ี   
 
  1.  การประเมินผลการควบคุมดว้ยตวัเอง 
   การประเมินผลการควบคุมด้วยตัวเอง หรือเรียกย่อๆว่า CSA (Control Self 
Assessment) เป็นรูปแบบการประเมินผลในลักษณะความร่วมมือกันระหว่างผู ้บ ริหารกับ
ผูป้ฏิบติังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติังานตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวภ้ายใต้
บรรยากาศการท างานท่ีใหค้วามเช่ือถือและการยอมรับซ่ึงกนัและกนั 
   ผู้บ ริหารควรจัดให้ มีการด าเนินการประเมินผลในรูปแบบ CSA ทั่วทั้ ง
หน่วยงาน เพื่อช่วยให้มีการคน้พบคุมภายในขอ้บกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการ
ปฏิบติังาน โดยมีการพิจารณาถึงความเส่ียงและการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู ่รวมทั้งการใหค้วามเห็นหรือขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงระบบ
การควบคุมภายใน 
   ในการจัดท า CSA ของหน่วยงานส่วนใหญ่มักจะเป็นการประเมินผลการ
ควบคุมภายในลักษณะของ Soft Controls มากกว่า Hard Controls เน่ืองจากการจดัท า CSA เป็น
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนจากความร่วมมือของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานตามระบบควบคุม
ภายในโดยตรงในแต่ละกิจกรรมภายในหน่วยงานจึงมีส่วนช่วยท าให้ผูบ้ริหารไดรั้บขอ้มูลต่างๆ ใน
ลักษณะของ Soft Controls ท่ี เป็นข้อ เท็ จจริงอย่างเต็ม ท่ี  เช่น  ข้อมูล ท่ีบ่ ง ช้ี ถึ งการยอมรับ
ความสามารถในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีเป็นตน้ ผลท่ีไดเ้พื่อน าไปปรับปรุงการควบคุมภายใน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ีส่ิงท่ีส าคญัท่ีท าให้การจดัท า CSA ประสบความส าเร็จก็คือ การท่ี
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ความซ่ือสัตย์ในการให้ข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล 
ความมีอิสระในการประเมินผละและไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ี 
   ดงันั้น การประเมินผลการควบคุมดว้ยตวัเองจะท าให้ผูบ้ริหารสามารถคน้พบ
ปัญหาหรือขอ้บกพร่องต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังานไดร้วดเร็วและเพียงพอท่ีจะช่วงป้องกนัหรือ
ลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งทนัเวลา 
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  2.  การประเมินผลการควบคุมอยา่งเป็นอิสระ   
   การประเมินผลการควบคุมอยา่งเป็นอิสระ เป็นรูปแบบการประเมินผลโดยผูท่ี้
ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง จากการก าหนดมาตรการหรือออกแบบระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน
เช่น ผู ้ตรวจสอบภายใน ผู ้ตรวจสอบภายนอก ผู ้เช่ียวชาญท่ีได้รับมอบหมาย เป็นต้น ซ่ึงการ
ประเมินผล รูปแบบน้ีจะเป็นการสร้างความมั่นในให้กับผูบ้ริหารว่าการประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในไดด้ าเนินการไปอยา่งเท่ียงธรรมทั้งน้ี การประเมินผลการควบคุมภายอยา่งเป็นอิสระ
ไม่ควรเป็นการด าเนินการเพื่อทดแทนการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวเองแต่ควรเป็นการ
ด าเนินการท่ีช่วย สนบัสนุนการประเมินการควบคุมดว้ยตวัเอง เพราะขอ้มูลต่างๆท่ีจะไดรั้บจากการ
ประเมินผล การควบคุม 
 
2.2       แนวคิด ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 2.2.1 การปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทย หลกัการและมิติใหม่ในอนาคต (รศ.ดร.โกวิทย ์พวงงาม: 
2555) 
 เทศบาลถือว่าเป็นหน่วยการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีจดัตั้งข้ึนในเขตชุมชนท่ีมีความเจริญ 
และใชใ้นการบริหารเมืองเป็นหลกั ซ่ึงหลายประเทศประสบความส าเร็จในการใช ้“เทศบาล” เป็น
เคร่ืองมือท่ีส าคัญใน การปกครองประเทศโดยเฉพาะประเทศท่ีพัฒนาแล้วทั้ งหลาย ส าหรับ
สังคมไทยเทศบาลเป็นรูปแบบการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินในเขตชุมชนเมืองท่ีใชม้าตั้ง แต่ พ.ศ. 
2476 จนถึงปัจจุบนั (พ.ศ. 2542) เกือบ 66 ปีแลว้ 
 
 หลกัเกณฑก์ารจดัตั้งเทศบาล 
 พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาจดัตั้งทอ้งถ่ินใดข้ึน
เป็นเทศบาลไว ้3 ประการ ไดแ้ก่ 

1) จ านวนของประชากรในทอ้งถ่ินนั้น 
2) ความเจริญทางเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน โดยพิจารณาจากการจดัเก็บรายได้

ตามท่ีกฎหมายก าหนด และงบประมาณรายจ่ายในการด าเนินกิจการของทอ้งถ่ิน 
ความส าคญัทางการเมืองของทอ้งถ่ิน โดยพิจารณาถึงศกัยภาพของทอ้งถ่ินนั้นว่าจะสามารถพฒันา
ความเจริญไดร้วดเร็วมากนอ้ยเพียงใด 
 จากหลกัเกณฑ์ของพระราชบญัญติัดงักล่าวกระทรวงมหาดไทยไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์การ
จดัตั้งเทศบาลต าบลไวอ้ยา่งกวา้งๆ ดงัน้ี 
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1) มีรายได้จริงโดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีผ่านมาตั้ งแต่      
12,000,000 บาท ข้ึนไป 

2) มีประชากรตั้งแต่  7,000  คนข้ึนไป 
3) ไดรั้บความเห็นชอบจากราษฎรในทอ้งถ่ินนั้น 

 ส าหรับในกรณีท่ีมีความจ าเป็น เช่น การควบคุมการก่อสร้างอาคาร การแก้ปัญหาชุมชน
แออดั การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การพฒันาท้องถ่ินหรือการส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินในรูป
เทศบาล กระทรวงมหาดไทยจะสั่งให้ด าเนินการยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบลเฉพาะแห่งได ้
หรือกรณีท่ีจงัหวดัเห็นวา่สุขาภิบาลใดมีความเหมาะสม สมควรยกฐานะข้ึนเป็นเทศบาลต าบลได ้ก็
ให้จงัหวดัรายงานไปให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งให้ด าเนินการยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล
ต าบลได้ โดยให้จังหวดัช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็น พร้อมทั้ งส่งข้อมูลความเหมาะสมไปให้
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดว้ย 
  2.2.2 เทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจบั (ข้อมูลพื้นฐานการปกครองส่วนท้องถ่ินกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 2550) 
 อ าเภอกุดจบัเป็นอ าเภอหน่ึงในจงัหวดัอุดรธานีมีการปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยแบ่งออกเป็น
องคก์ารบริการส่วนต าบล4 แห่งและเทศบาลต าบล 7 แห่งประกอบดว้ย 

1) เทศบาลต าบลกุดจบัครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนของต าบลกุดจบัและบางส่วนของ
ต าบลเมืองเพีย 

2) เทศบาลต าบลเชียงเพง็ ครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนของต าบลเชียงเพง็ 
3) เทศบาลต าบลตาลเลียน ครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนของต าบลตาลเลียน 
4) เทศบาลต าบลสร้างก่อ ครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนของต าบลสร้างก่อ 
5) เทศบาลต าบลเมืองเพีย ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลเมืองเพีย (เฉพาะนอกเขตเทศบาล

ต าบลกุดจบั) 
6) เทศบาลต าบลปะโค ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลปะโคทั้งต าบล 
7) เทศบาลต าบลยางชุม ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลเชียงเพง็ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลต าบล

เชียงเพง็) 
 อ านาจหนา้ท่ีในการบริหารเทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจบั ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ  
  1) สภาเทศบาล ประกอบดว้ยสมาชิกท่ีไดรั้บการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และ
สมาชิกสภาเทศบาลน้ีอยู่ในต าแหน่งได้คราวละ 4 ปี จ  านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบล มีสมาชิก
ทั้งหมด 12 คน สภาเทศบาลนั้นมีประธานสภาหน่ึงคน และรองประธานสภาหน่ึงคนโดยผูว้่า
ราชการแต่งตั้งมาจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล   



 

13 

  อ านาจหนา้ท่ีของสภาเทศบาล 
  1.1) ตราเทศบญัญติัของเทศบาล 
  1.2) ควบคุมการบริหารงานของคณะเทศมนตรี 
  1.3) ใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะเทศมนตรี 
  1.4) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ 
  1.5) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

  2)  ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยคณะเทศมนตรีซ่ึงอ านาจในการบริหารงานอยู่ท่ีคณะ
เทศมนตรีโดยคณะเทศมนตรีเลือกมาจากสมาชิกสภาเทศบาลท่ีสมาชิกเทศบาลมีมติเ ห็นชอบ 
ประกอบดว้ยนายกเทศมนตรี ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งเป็นผูแ้ต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน 
ท่ีปรึกษาและเลขานุการ 
  
 อ านาจหนา้ท่ีของคณะผูบ้ริหาร 
 ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการของเทศตามกฎหมายอ านาจหนา้ท่ี ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของคณะผูบ้ริหารอ านาจหนา้ท่ี ตามกฎหมายวา่ดว้ยการปกครองทอ้งถ่ิน 
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โครงสร้างเทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจับ จังหวดัอุดรธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Muj 

นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาล เลขานายกเทศมนตรี 

ส านักปลดัเทศบาล 
หัวหน้าส านัก
ปลดัเทศบาล 
1. งานธุรการ 
2.  งานเจา้หนา้ท่ี 
3.  งานนิติกร 
4.  งานแผนงานและ
งบประมาณ 
5.  งานทะเบียนราษฎร 
6.  งานประชาสมัพนัธ ์
7.  งานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณะภยั 

 

งานกองคลงั 
ผู้อ านวยการคลงั 
1.  งานธุรการ 
2.  งานการเงินและการ
บญัชี 
3.  งานจดัเก็บรายได ้
4. งานแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น 
5. งานพสัดุและ
ทรัพยสิ์น 

กองช่าง 
หัวหน้ากองช่าง 
1.  งานธุรการ 
2.  งานสาธารณูปโภค 
3.  งานผงัเมือง 

กองสาธารณสุข 
หัวหน้ากองสาธารณสุข 
1.งานธุรการ 
2.  งานดา้นสุขาภิบาล
อนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 
3.  ดา้นการป้องกนัและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

กองการศึกษา 
หวัหนา้กองการศึกษา 
1.  งานดา้นธุรการ 
2.  งานส่งเสริมประเพณี
และวฒันธรรม 
3.  งานส่งเสริมการศึกษา
และพฒันาชุมชน 

รองนายกเทศมนตรี 

กองประปา 
หวัหนา้กองประปา 
งานผลิตและจ าหน่าย
น ้ าประปา ท่ีมา: โครงสร้างเทศบาลต าบลขนาดเล็กและขนาดกลาง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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2.3       เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 ยุภา  วิเศษศร (2550) ได้ศึกษาถึงการประเมินระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลยัแม่โจต้าม
แนวคิดของกรมบัญชีกลางโดยยึดหลักการการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) มีขอบเขตเน้ือหาในการศึกษาคือประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของมหาวทิยาลยัแม่โจ ้ในทุกระบบโดยแบ่งออกเป็น 5 ดา้นตามหลกัของ COSO 
คือสภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุมสารสนเทศ                     
และการส่ือสารและการติดตามประเมินผลขององค์กร ซ่ึงมีวิธีการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามส าหรับ
การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นการด าเนินงานตามระบบการควบคุมภายในพิจารณาจากระดบัความคิดเห็น
ของบุคลากรผูป้ฏิบติังานสายสนบัสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีต่อปัจจยัการ
ด าเนินงานตามระบบควบคุมภายในในดา้นต่างๆโดยแบ่งระดบัปัจจยัการด าเนินงานเป็น 5 ระดบั
ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการด าเนินงานของระบบควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่สภาพแวดล้อมองค์กร กิจกรรมการควบคุม
สารสนเทศและการส่ือสารและการติดตามประเมินผล  2) ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัการด าเนินงานกบัผลด าเนินงานระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลยัแม่โจพ้บว่าปัจจยัการ
ด าเนินงานดา้นสภาพแวดลอ้มองคก์รและดา้นสารสนเทศและการส่ือสารมีความสัมพนัธ์กบัผลการ
ด าเนินงานระบบควบคุมภายในของมหาวทิยาลยัแม่โจใ้นทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนขา้งสูงปัจจยั
การด าเนินงานดา้นกิจกรรมการควบคุมและดา้นการติดตามประเมินผลมีความสัมพนัธ์กบัผลการ
ด าเนินงานระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ในทิศทางเดียวกันในระดับสูงมาก             
3) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลยัแม่โจพ้บว่า
ปัญหาด้านสภาพแวดลอ้มองค์กร เช่น จ านวนบุคลากรวสัดุอุปกรณ์และงบประมาณส าหรับการ
ด าเนินงานมีไม่เพียงพอส าหรับการด าเนินงานระบบควบคุมภายในด้านกิจกรรมการควบคุม
ผูบ้ริหารขาดการสนบัสนุนให้บุคลากรเขา้ไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงานดา้นสารสนเทศและการ
ส่ือสารการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ยงัไม่เพียงพอ  
 สุพรรณรัตน์  มาศรัตน์ (2552) ไดศึ้กษาถึงแนวทางการควบคุมภายในดา้นบญัชีและการเงิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ตามแนวคิดการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544           
โดยมีขอบเขตเน้ือหาองค์ประกอบการควบคุมภายในเฉพาะการควบคุมภายในด้านบัญชีและ
การเงิน 16 ขอ้ มีวิธีการในการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากการศึกษาพบวา่บริหารส่วนต าบล
มีการควบคุมภายในทุกองค์ประกอบตามแนวความคิดทั้ง 16 ขอ้ จากการวิเคราะห์แบบสอบถาม
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พบวา่มีค่าเฉล่ียในการควบคุมภายในอยูใ่นเกณฑ์สูงคิดเป็นค่าร้อยละมากกวา่ร้อยละ 90 และพบวา่
ผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงปฏิบติังานในอบต. ขั้น 3ไม่ปฏิบติัตามองคป์ระกอบการควบคุมภายในมาก
ท่ีสุด ร้อยละ 39.94  รองลงมาคือ อบต. ขั้น 2 ร้อยละ 29.13 อบต. ขั้น 4 ร้อยละ 21.02 อบต.ขั้น 1 
ร้อยละ 5.11 และ อบต.ขั้น 5 ร้อยละ 4.50 ตามล าดบัจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ปัจจยัการ
ด าเนินงานดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุมมีค่าเฉล่ียปานกลางปัจจยัการด าเนินงานดา้นกิจกรรมการ
ควบคุมมีค่าเฉล่ียปานกลาง  ปัจจัยการด าเนินงานด้านสารสนเทศและการส่ือสาร  มีค่าเฉล่ีย         
ปานกลาง  และปัจจยัการด าเนินงานดา้นการติดตามและประเมินผล  มีค่าเฉล่ียปานกลางตามล าดบั 
 คมสันต์  จันทร์ชัย (2553) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการประเมินระบบการควบคุมภายในของระบบ
สารสนเทศทางการบญัชีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ (เชียงใหม่) มีวตัถุประสงค์ใน
การศึกษาเพื่อประเมินถึงความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายในระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ (เชียงใหม่) โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มประชากรตวัอย่างทั้งหมด 156 ราย ท่ีเป็นหัวหน้าแผนกบญัชี
ประมวลผล และพนกังานบญัชีในแผนกสังกดัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ (เชียงใหม่)
โดยประเมินผลการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การควบคุมทัว่ไป
และการควบคุมระบบงานผลการศึกษาในการประเมินการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชีพบวา่  การควบคุมระบบทัว่ไปมีการควบคุมภายในท่ีค่อนขา้งสูง ซ่ึงการควบคุมระบบ
ซอฟต์แวร์มีการควบคุมภายในอยู่ในระดบัสูงสุด โดยเน้นพนักงานท่ีมีหน้าท่ีในการก ากับดูแล
ระบบคอมพิวเตอร์ให้กบัแผนกบญัชีไม่ให้มีหน้าท่ีในการเขียนโปรแกรมหรือแกไ้ขโปรแกรมท่ีมี
การใช้ในแผนกบัญชี  ส่วนท่ีพบว่ามีระดับการควบคุมภายในท่ีต ่าคือ การมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบและพฒันาระบบงานรวมถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบระบบงานของผูบ้ริหาร
พนกังานและผูต้รวจสอบ  
 พิษณุ  ทนันไชย (2556) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการประเมินการควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย ์ 
ต ารวจภาค 5 จ ากดั ตามแนวคิดการควบคุมภายในของ COSO ซ่ึงประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 
ไดแ้ก่  สภาพแวดลอ้มของการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและ
การส่ือสาร และการติดตามและประเมินผล การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างแน่นอน และการสังเกตการณ์เก่ียวกบัการควบคุมภายใน
จากบุคลากรฝ่ายจัดการของสหกรณ์ จ านวน 7 คน เก่ียวกับการด าเนินงานในด้านต่างๆ ทั้ ง8 
กิจกรรม  ไดแ้ก่ดา้นการเงินการบญัชี  ธุรกิจสินเช่ือธุรกิจเงินรับฝากเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ดิน
อาคารและอุปกรณ์เจา้หน้ีเงินกู้ และสมาชิกและทุนเรือนหุ้น รวมทั้งระบบสารสนเทศและการ
ส่ือสารผลการศึกษาพบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภาค 5 จ  ากัด มีการควบคุมภายในท่ีมี
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ประสิทธิภาพสอดคล้องตามแนวทางของ COSO ดังน้ี   ด้านการเงินการบัญชี ร้อยละ  92.11                
มีระดบัการควบคุมภายในมากท่ีสุด  ธุรกิจสินเช่ือร้อยละ 86.66 มีระดบัการควบคุมภายในมากท่ีสุด 
ด้าน ธุรกิจเงินรับฝาก  ร้อยละ 89.66 มีระดับการควบคุมภายในมากท่ี สุด  ด้าน เงินลงทุน                  
ในหลักทรัพย์  ร้อยละ 75.00 มีระดับการควบคุมภายในมาก ด้าน ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์           
ร้อยละ 86.66 มีระดบัการควบคุมภายในมากท่ีสุด ดา้นเจา้หน้ีเงินกูร้้อยละ 79.31 มีระดบัการควบคุม
ภายในมาก ด้านสมาชิกและทุนเรือนหุ้นร้อยละ 90.63 มีระดับการควบคุมภายในมากท่ีสุด            
และดา้นระบบสารสนเทศและการส่ือสาร ร้อยละ 83.33 มีระดบัการควบคุมภายในมากท่ีสุด 
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บทที ่3 

 
ระเบียบวธิีการศึกษา 

 
 การศึกษาคร้ังน้ี มีระเบียบการศึกษาประกอบไปด้วย ขอบเขตการศึกษาวิธีการศึกษา              
การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะห์ผลการศึกษา โดยมุ่งเน้นการประเมินระบบการควบคุม
ภายในทางด้านการเงินและบัญชีของเทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจับ จังห วดัอุดรธานีโดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
3.1    ขอบเขตการศึกษา 
 
 3.1.1  ขอบเขตเน้ือหา 
   ในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบไปดว้ยการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัการประเมินผล
ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในด้านการเงินและการบญัชีของเทศบาล
ต าบลในอ าเภอกุดจบัจงัหวดัอุดรธานีจ านวนทั้งหมด 7 แห่ง 
 3.1.2  ขอบเขตประชากร 
  ประชากรในการศึกษาในคร้ังน้ีคือ เจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารเทศบาลต าบลในอ าเภอกุด
จบั จงัหวดัอุดรธานีทั้ งหมด 7 แห่ง ของเทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี จ  านวน
ประชากรทั้ งส้ิน 35 คนประกอบด้วย  ผู ้อ  านวยการคลัง  เจ้าหน้าท่ีการเงิน  เจ้าหน้าท่ีบัญชี  
เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได ้และเจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
 3.1.3 ขนาดตวัอยา่งและวธีิการคดัเลือกตวัอยา่ง 
  ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเจาะจงจากต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการคลงัจ านวน 7 คนเจา้หนา้ท่ีการเงิน จ านวน 7 คน และบญัชีเจา้หนา้ท่ีบญัชี จ  านวน 7 คน 
รวมทั้งส้ิน 21 คน  
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3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
  3.2.1  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
   ขอ้มูลได้จากการตอบแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์โดยตรงจากกลุ่มตวัอย่าง
ประชากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมภายในทางการเงินและการบญัชีของเทศบาลต าบลในอ าเภอกุด
จบั จงัหวดัอุดรธานีไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการคลงัเจา้พนกังานการเงินและเจา้พนกังานบญัชี 
 3.2.2  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
  ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาค้นควา้รวบรวมจากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับแนวทางการ
ควบคุมภายในและการประเมินระบบการควบคุมภายในทางดา้นการเงินและบญัชีรายงานเอกสาร
(รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของเทศบาลต าบล ต่างๆ) รวมไปถึงระบบออนไลน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการควบคุมภายในทางดา้นการเงินและการบญัชีท่ีไดป้ฏิบติัตามแนวทางระบบควบคุม
ภายในของกรมการตรวจเงินแผน่ดิน (ระเบียบคณะกรรมตรวจการแผน่ดิน, 2544) 
 
3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
 การศึกษาการประเมินของระบบควบคุมภายในทางดา้นการเงินและการบญัชีของเทศบาล
ต าบลในอ าเภอกุดจบัจงัหวดัอุดรธานี เคร่ืองมือการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  แบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ ส่วนของแบบสอบถามผูศึ้กษาไดน้ าตวัอย่างแบบสอบถามจากส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน แบบสอบถามการควบคุมภายใน ชุดท่ี 2 ดา้นการเงิน (แนวทาง:การจดัการวาง
ระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน, 2544 : 107-114) มาประยุกต์ใช้ให้
สอดคลอ้งกบับริบทของกระบวนการบริหารงาน ทางดา้นการเงินและบญัชีของเทศบาลต าบลใน
อ าเภอกุดจบัจงัหวดัอุดรธานี โดยแบ่งออกเป็น 6 กิจกรรมคือ การเก็บรักษาเงินโดยทัว่ไปการรับเงิน 
การจ่ายเงินเงินฝากธนาคารเงินฝากคลงัและเงินยืมทดรอง และในส่วนของแบบสัมภาษณ์ ผูศึ้กษา
ได้ออกแบบค าถามสั มภาษ ณ์ ตามแนวคิดการควบ คุมภายในของ COSO ซ่ึ งแบ่ งออก                       
เป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ด้านการประเมินความเส่ียง ด้าน
กิจกรรมการควบคุม ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร และดา้นการติดตามและประเมินผล 
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 3.3.1 แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบไปด้วย เพศ อาย ุ
การศึกษา ประสบการณ์การท างาน ต าแหน่งในเทศบาลต าบล   
  ส่วนที ่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัเทศบาลต าบลซ่ึงประกอบดว้ย อายใุนการก่อตั้งเทศบาลต าบล 
จ านวนบุคลากรในเทศบาลต าบล จ านวนประชากรในเขตปกครอง จ านวนรายไดท่ี้จดัเก็บในปีท่ี
ผา่นมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนของรัฐบาลในปีท่ีผา่นมา   
  ส่วนที ่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินของระบบควบคุมภายในทางดา้นการเงินและการ
บญัชีของเทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจบัจงัหวดัอุดรธานีโดยอ้างอิงจากการควบคุมภายในตาม
คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน(ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน, 2544)และประยกุตก์ารประเมินให้
เหมาะสมกบัการปฏิบติังานทางด้านการเงินและการบญัชีของเทศบาลต าบล โดยแบ่งออกเป็น6 
ดา้นคือ การเก็บรักษาเงินโดยทัว่ไปการรับเงิน การจ่ายเงินเงินฝากธนาคารเงินฝากคลงัและเงินยืม
ทดรอง 
  ส่วนที่  4 ขอ้มูลในส่วนของขอ้เสนอแนะเป็นขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการควบคุมภายใน
ของเทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานีเพื่อให้มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ทางดา้นการเงินและการบญัชีของเทศบาลต าบล 
 3.3.2 แบบสัมภาษณ์เป็นลกัษณะขอ้ค าถามลกัษณะปลายเปิดเก่ียวกบัลกัษณะการปฏิบติังาน 
และระบบควบคุมภายในทางดา้นการเงินและการบัญชีของเทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจบั จงัหวดั
อุดรธานีซ่ึงออกแบบค าถามสัมภาษณ์ ภายใตแ้นวคิดของ COSO ซ่ึงแบ่งเป็น 5 องคป์ระกอบ และ
น ามาวิเคราะห์ถึงความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายในทางการดา้นการเงินและบญัชี
ของเทศบาลต าบล 
 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดท้ั้งหมดจากแบบสอบถามจะน ามาวิเคราะห์ขอ้มูล โดยค่าทางสถิติท่ี
ใช้ในการวิ เคราะห์ทั้ งหมดคือ ส ถิ ติ เชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) ได้แ ก่  ค่ าความ ถ่ี
(Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage)และค่าเฉล่ีย (Mean)ส าหรับแบบสอบถาม และใชก้ารวิเคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis) ส าหรับค าตอบจากการสัมภาษณ์ 
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 3.4.1 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม 
  แบบสอบถามส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี2 เป็นส่วนของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบและขอ้มูล
เก่ียวกบัเทศบาลต าบล แบบสอบถามจะน ามาวเิคราะห์โดยใชก้ารหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) โดยจะน าเสนอท่ีวิเคราะห์ในลกัษณะขอ้มูลเชิงพรรณนา(Descriptive Data) 
เพื่อเป็นการอธิบายลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้
    แบบสอบถามส่วนท่ี 3 เป็นส่วนของการประเมินระบบควบคุมภายในทางดา้นการเงิน
และการบญัชีเป็นลกัษณะเป็นขอ้ค าถามให้เลือกตอบท่ีมีการวดัระดบั (Likert Scale) และในแต่ละ
ขอ้ให้เลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบ่งตามระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัระบบการควบคุม
ภายในทางดา้นการเงินและการบญัชีโดยน ามาวเิคราะห์ดว้ยการหาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) และค่าเฉล่ีย(Mean) ใช้เกณฑ์มาตราวดัความส าคญั(Rating Scale) 4 ระดับคะแนน
ความคิดเห็นของการมีระบบควบคุมภายในดงัน้ี(บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 99 – 100) 
 
    ระดบัคะแนน 4 มีการควบคุมภายในท่ีดีมาก 
    ระดบัคะแนน 3 มีการควบคุมภายในท่ีดีพอสมควรแต่ยงัมีขอ้บกพร่องอยู ่
    ระดบัคะแนน 2 มีการควบคุมภายในท่ียงัไม่ดีพอ ตอ้งแกไ้ขปรับปรุง 
    ระดบัคะแนน 1 ไม่มีการควบคุมภายใน 
 
  เกณฑ์การแปลผลค่าเฉล่ียทางสถิติ(Mean) ไดช่้วงของค่าเฉล่ียทางสถิติ(Mean)ในการ
แปลผลขอ้มูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 3 ดงัน้ี 
 
    3.50 – 4.00 มีการควบคุมภายในท่ีดีมาก 
    2.50 – 3.49 มีการควบคุมภายในท่ีดีพอสมควร แต่ยงัมีขอ้บกพร่องอยู ่
    1.50 – 2.49 มีการควบคุมภายในท่ียงัไม่ดีพอตอ้งแกไ้ขปรับปรุง 
    1.00 – 1.49 ไม่มีการควบคุมภายใน 
 
  แบบสอบถามส่วนท่ี 4 เป็นส่วนของขอ้เสนอแนะมีลกัษณะของขอ้ค าถามลกัษณะ
ปลายเปิดจะน ามาวเิคราะห์โดยการใชว้ธีิ สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) 
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 3.4.2  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ 
   ข้อมูล ท่ีรวบรวมได้จากแบบสัมภาษณ์  และแบบสอบถามในส่วนปลายเปิด  
(Open-ended questions) มีการวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้สถิตเชิงพรรณนา (Description 
Statistics)พิจารณาประเด็นท่ีส าคญัหรือประโยคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินผลการควบคุมภายใน
ทางดา้นการเงินและบญัชีของเทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานีโดยน าเสนอในรูปแบบ
ของการบรรยายและสรุปผล 
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บทที ่4 

 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาเร่ืองการประเมินผลการควบคุมภายใน  ทางการเงินและบญัชีของเทศบาลต าบล       
ในอ าเภอกุดจบั  จงัหวดัอุดรธานี  มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินถึงความเพียงพอและเหมาะสม            
ของการควบคุมภายในทางดา้นการเงินและบญัชีของเทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี         
และน าผลท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาแก้ไขปรับเปล่ียนระบบการควบคุมภายใน        
ทางการเงินและบญัชีให้มีความสอดคล้องกบัระบบการควบคุมภายใน  ของคณะกรรมการตรวจ   
เงินแผ่นดิน และให้เหมาะสมกบัสภาวะแวดล้อมในปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและเทคโนโลยีมากข้ึนเพื่ อเพิ่มประสิทธิภาพ  ในการด าเนินงานของเทศบาลต าบล                   
ในอ าเภอกุดจบั  โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก 2 ลกัษณะ (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
 
 4.1  ขอ้มูลจากแบบสอบถามการควบคุมภายในทางด้านการเงินและบญัชีของเทศบาลใน
อ าเภอ   กุดจบั จงัหวดัอุดรธานี 
 กลุ่มตวัอย่างของผูต้อบแบบสอบถาม คือ ผูป้ฏิบติังานทางด้านการเงินและบัญชีจ านวน        
21 คน จากเทศบาลต าบลทั้งหมด 7 แห่งในแต่ละแห่งประกอบด้วย ผูอ้  านวยการคลงั เจา้หน้าท่ี
การเงิน  และเจา้หน้าท่ีบญัชี ซ่ึงผูศึ้กษาไดเ้สนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปของตารางขอ้มูลประกอบ
ค าบรรยายแบ่งขอ้มูลออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัเทศบาลต าบล 
  ส่วนท่ี 3 แบบประเมินการควบคุมภายในทางดา้นการเงินและบญัชี 
  ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ ของระบบการควบคุมภายในของเทศบาลต าบล  
 4.2  ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์การควบคุมภายในทางดา้นการเงินและบญัชี ของเทศบาลต าบล
ในอ าเภอกุดจบัจงัหวดัอุดรธานี 
 ในการสัมภาษณ์จะใช้ค  าถามเป็นค าถามลกัษณะปลายเปิด โดยผูต้อบค าถามสัมภาษณ์ คือ
ผูอ้  านวยการคลงัของแต่ละเทศบาลต าบลในแต่ละแห่งรวมทั้งหมด 7 คน 
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4.1 ข้อมูลจากแบบสอบถามจากแบบสอบการควบคุมภายในทางด้านการเงินและบัญชีของ
เทศบาลต าบลกุดจับ จังหวดัอุดรธานี 
 
 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาพบขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ย เพศอายุ  การศึกษา
ต าแหน่งงาน และประสบการณ์ท างานในเทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจบัจงัหวดัอุดรธานีแยกตาม
ตาราง  4.1 ถึง 4.5 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 5 23.81 
หญิง 16 76.19 
รวม 21 100.00 

  
 จากตารางท่ี 4.1 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจ านวน 16 คนคิดเป็น
ร้อยละ 76.19 และเพศชายจ านวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 23.81  
 
ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงอาย ุ

ช่วงอายุ จ านวน ร้อยละ 
26 – 35 8 38.10 
36 – 45 11 52.38 
46 – 55 2 9.52 
รวม 21 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ36 – 45 ปีจ านวน 11 คน
คิดเป็นร้อยละ 52.38 รองลงมาคือช่วงอาย ุ26 – 35 ปีจ านวน 8 คนคิดเป็นร้อยละ 38.10 และช่วงอาย ุ
55 ปีข้ึนไป จ านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 9.52 
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ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการศึกษาสูงสุด 

การศึกษาสูงสุด จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตรี 9 42.86 
ปริญญาโท 12 57.24 

รวม 21 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาโท จ านวน      
12 คน คิดเป็นร้อยละ 57.24 และระดบัปริญญาตรี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 
 
ตารางที ่4.4  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 
ผูอ้  านวยการกองคลงั 7 33.33 
เจา้พนกังานการเงิน 7 33.33 
เจา้พนกังานการบญัชี 7 33.33 

รวม 21 100.00 
  
 จากตารางท่ี 4.4 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามด ารงต าแหน่งเป็นผูอ้  านวยการคลังเจ้าพนักงาน
การเงิน และเจา้พนกังานการบญัชีมีจ านวนท่ีเท่ากนัคือต าแหน่งละ7คนคิดเป็นร้อยละ 33.33 
 
ตารางที ่4.5  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 

ประสบการณ์การท างาน จ านวน ร้อยละ 
1 – 5 ปี 4 19.10 
 6 – 10 ปี 10 47.62 
11 – 15 ปี 4 19.10 

มากกวา่ 15 ปี 3 14.18 
รวม 21 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.5 พบว่าจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานระหว่าง           
6 – 10 ปี  จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 47.62 รองลงมาคือช่วงระหว่าง 1 – 5 ปีจ านวน 4 คน และช่วง
ระหวา่ง 11 – 15 ปี เท่ากนัจ านวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 19.10 และสุดทา้ยคือ มีประสบการณ์การท างาน
มากกวา่ 15 ปี จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 14.18 
 
 ส่วนที ่ 2  ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับเทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจับ จังหวดัอุดรธานี 
 จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของเทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจบัจงัหวดัอุดรธานีซ่ึง ประกอบดว้ย 
อายุการก่อตั้งของเทศบาลต าบลจ านวนของพนกังานในเทศบาลต าบลประชากรในเขตการปกครอง
และรายไดจ้ากการจดัเก็บของเทศบาลต าบลโดยไม่รวมเงินอุดหนุนของทางเทศบาลต าบลไดข้อ้มูล
ตามตารางท่ี 4.6 ถึง 4.9 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายกุารก่อตั้งของเทศบาล

ต าบลในอ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี 
อายุการก่อตั้ง จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 

1 – 5 ปี 2 28.57 
11 – 15 ปี 2 28.57 

มากกวา่ 15 ปี 3 42.86 
รวม 7 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่อายุการก่อตั้งของเทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานีแบ่ง
ออกเป็น 3 ช่วงอายุของการก่อตั้ งได้แก่ 1 – 5ปี จ านวน 6 คน (2  แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 28.57             
ช่วงอายขุองการก่อตั้งระหวา่ง 11 -15 ปี มีจ  านวน 6 คน (2  แห่ง) คิดเป็นร้อยละ28.57 และมากกวา่    
15ปี  จ  านวน 9 คน (3  แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 42.86 
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ตารางที ่4.7  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวนของพนกังาน
เทศบาลต าบล 

จ านวนพนักงานและเจ้าหน้าที่ จ านวน(แห่ง) ร้อยละ 
มากกวา่ 30 คน 7 100 

รวม 7 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.7พบว่าทุกเทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจบัจงัหวดัอุดรธานีมีพนักงานและ 
เจา้หนา้ท่ีในเทศบาลต าบลมีมากกวา่ 30 คน ทั้ง7 แห่งคิดเป็นร้อยละหน่ึงร้อย 
 
ตารางที ่4.8  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวนของประชากรใน    

เขตการปกครอง 

จ านวนประชากรในเขตการ
ปกครอง 

จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 5,000 คน 4 57.14 
5,001 – 10,000 คน 1 14.28 
10,001 - 15,000 คน 1 14.28 
15,001 – 20,000 คน 1 14.28 

รวม 7 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.8 พบว่าเทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจบัมีประชากรภายใต้เขตการปกครอง  
ส่วนมากแลว้จะเป็นเทศบาลต าบลขนาดเล็กท่ีมีประชากรในเขตการปกครองน้อยกว่า 5,000 คน      
จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 12 คนจากเทศบาลต าบล 4 แห่งคิดเป็นร้อยละ 57.14 และรองลงมา  
คือ  ช่วงประชากรในเขตการปกครอง 5,001 – 10,000คน มีผูต้อบแบบสอบถามแห่งละ 3 คน          
จากเทศบาลต าบล 1 แห่งจ านวนประชากร 10,001 – 15,000 คน มีผูต้อบแบบสอบถามแห่งละ 3 คน
จากเทศบาลต าบล 1 แห่ง และจ านวนประชากร 15,001 – 20,000 คน มีผูต้อบแบบสอบถามแห่งละ      
3 คนจากเทศบาลต าบล 1 แห่งคิดเป็นร้อยละ14.28 
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ตารางที ่4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายไดจ้ากการจดัเก็บโดย
ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

รายได้ทีส่ามารถจัดเกบ็ได้ 
โดยไม่รวมเงินอุดหนุนรัฐบาล 

จ านวน(แห่ง) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 3 ลา้นบาท 7 100.00 
รวม 7 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4 – 9 พบว่ารายได้จากการจดัเก็บโดยไม่รวมกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลของ
เทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจบัจงัหวดัอุดรธานีเป็นเทศบาลต าบลขนาดเล็กมีพื้นท่ีส่วนมากเป็นพื้นท่ี
ประกอบเกษตรกรรมจึงท าให้การจดัเก็บรายไดต่้างๆ ไดน้้อย โดยเทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจบั
ทั้งหมด7 แห่งมีรายไดใ้นการจดัเก็บรายไดอ้ยูใ่นช่วงท่ีนอ้ยกวา่ 3 ลา้นบาทต่อปี 
 
 ส่วนที ่ 3  แบบประเมินระบบควบคุมภายในทางด้านการเงินและการบัญชี 
 จากการศึกษาถึงความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในทางดา้นการเงิน
และการบัญชีของเทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจับ จังหวดัอุดรธานี  โดยแบ่งตามกิจกรรมการ
ด าเนินงานทางดา้นการเงินและการบญัชี 6 กิจกรรมคือการเก็บรักษาเงินโดยทัว่ไปการรับเงินการ
จ่ายเงิน เงินฝากธนาคารเงินฝากคลงัและเงินทดรองยืมโดยจ าแนกตามตารางท่ี 4 – 10 ถึง 4 – 15 
ดงัน้ี 
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กจิกรรมที ่ 1  การรักษาเงินโดยทัว่ไป 
 
ตารางที ่4.10 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียแปลผล ของระบบการควบคุมภายในดา้นการเก็บ

รักษาเงินโดยทัว่ไป 

1. จุดประเมินการจัดเกบ็
รักษาเงินโดยทัว่ไป 

 

ระดบัของการควบคุมภายใน 

รวม 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1 
ไม่มีการ
ควบ 

 

2 
ยงัไม่ดพีอ 

 

3 
ดี

พอสมควร 
 

4 
มีการควบ 
คุมที่ด ี

1. มีสถานท่ีและตูนิ้รภยัส าหรับเก็บ
รักษา เงินท่ีปลอดภยั 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

3 
14.29 

18 
85.71 

21 
100.00 

3.86 
ดีมาก 

2.  มีการจดัตั้ งคณะกรรมการรักษา
เงินสดท่ี ไดรั้บจากการแต่งตั้งปฏิบติั
หนา้ท่ีถูกตอ้งตาม ระเบียบ 

จ านวน 
ร้อยละ 

 

0 
0.00 

0 
0.00 

2 
9.52 

19 
90.48 

21 
100.00 

3.91 
ดีมาก 

3.  มีการจดัท ารายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวนั  เป็นประจ าทุกวนั 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

6 
28.57 

9 
42.86 

6 
28.57 

21 
100.00 

3.00 
ดี 

4.  การเก็บ รักษาเงิน ถูกต้องตาม
ระเบียบและ อยู่ภายในวงเงินเก็บ
รักษา 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

3 
14.29 

18 
85.71 

21 
100.00 

3.86 
ดีมาก 

5.  ไม่มีเช็คหรือใบส าคญัหรือใบยืม
ท่ีไม่ ถูกตอ้งไวแ้ทนตวัเงิน 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

3 
14.29 

18 
85.71 

21 
100.00 

3.86 
ดีมาก 

6.  การแบ่งแยกหน้าท่ี  เช่น  ผูรั้กษา
เงินกบั ผูท่ี้ท  าบญัชีเงินสดเป็นคนละ
คน 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

18 
85.71 

0 
0.00 

3 
14.29 

21 
100.00 

2.29 
ปรับปรุง 

7 .  ผู ้ รั ก ษ า เ งิ น ไ ม่ เค ย ม อ บ ให้
กรรมการผูเ้ดียว ถือกุญแจทั้งหมด 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

6 
28.57 

15 
76.19 

21 
100.00 

3.71 
ดีมาก 

8 .  ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ใ บ ส า คั ญ
ประกอบการเบิกจ่ายเงินก่อนอนุมติั
สัง่จ่าย 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

3 
14.29 

18 
85.71 

21 
100.00 

3.86 
ดีมาก 

9.  ผูต้รวจสอบภายในหรือเจา้หน้าท่ี
ผู ้รับผิดชอบ  ท าการตรวจนับเงิน
สดโดยไม่ บอกล่วงหนา้ 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

6 
28.57 

15 
76.19 

21 
100.00 

3.71 
ดีมาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.56 
ดมีาก 
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 จากตารางท่ี 4.10 พบว่าการควบคุมภายในทางดา้นการเงินและการบญัชีใน กิจกรรมการรักษา
เงินโดยทัว่ไปของเทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี  มีค่าเฉล่ียรวมจากการประเมิน คือ 
3.56 ถือว่ามีการควบคุมภายในท่ีดีซ่ึงในแต่ละจุดประเมินพบวา่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 3.91 ในดา้นมีการ
จดัตั้งคณะกรรมการรักษาเงินท่ีไดรั้บการแต่งตั้งปฏิบติัหนา้ท่ีถูกตอ้งตามระเบียบรองลงมาคือค่าเฉล่ีย 
3.86 มีสถานท่ีและตูนิ้รภยัส าหรับเก็บรักษาเงินท่ีปลอดภยัการเก็บรักษาเงินถูกตอ้งตามระเบียบอยู่
ภายในวงเงินเก็บรักษาไม่มีเช็คหรือใบส าคญัหรือใบยืมท่ีไม่ถูกตอ้งไวแ้ทนตวัเงินและการตรวจสอบ
ใบส าคญัประกอบการเบิกจ่ายเงินก่อนอนุมติัสั่งจ่าย โดยทั้ ง 4 จุดประเมินมีค่าเฉล่ียเท่ากันและมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ 2.29 การแบ่งแยกหนา้ท่ีเช่นผูรั้กษาเงินกบัผูท้  าบญัชีเงินสดเป็นบุคคลคนละคน 
 
กจิกรรมที ่2 การรับเงิน 
 
ตารางที ่4.11 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียแปลผลของระบบการควบคุมภายในดา้นการรับเงิน 

2. จุดประเมินการรับเงิน  

ระดบัของการควบคุมภายใน 

รวม 
ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

1 
ไม่มีการ
ควบ 

 

2 
ยงัไม่ดี
พอ 

 

3 
ดี

พอสมควร 
 

4 
มีการควบ 
คุมที่ด ี

1.  ออกใบเสร็จรับเงินทุกคร้ังท่ีมีการ
รับเงิน 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

21 
100.00 

21 
100.00 

4.00 
ดีมาก 

2.  ใชใ้บเสร็จรับเงินทีละเล่มส าหรับ
รายรับ ประเภทเดียวกนั 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

6 
28.57 

15 
71.43 

21 
100.00 

3.71 
ดีมาก 

3.  ใบเสร็จรับเงินมีเลขล าดบัเล่มท่ี  
และฉบบั ท่ีพิมพไ์วล่้วงหน้า 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

21 
100.00 

21 
100.00 

4.00 
ดีมาก 

4.  การจดัท าทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงิน 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

21 
100.00 

21 
100.00 

4.00 
ดีมาก 

5.  ใบเสร็จรับเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ เก็บ
รักษาไว ้ในท่ีปลอดภยัและมีการท า
ทะเบียนคุมเพื่อ ให้ทราบจ านวนท่ีคง
เหลืออยูใ่นมือทั้งหมด  

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

21 
100.00 

21 
100.00 

4.00 
ดีมาก 

6.  การเบิกใชแ้ต่ละคร้ังผูเ้บิกไดล้ง
นามไว ้เป็นหลกัฐาน 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

21 
100.00 

21 
100.00 

4.00 
ดีมาก 

7.   ใบเสร็จรับเงินท่ีใชแ้ลว้  มีการ
สอบทาน วา่ไดมี้การลงบญัชีครบทุก
ฉบบั 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

21 
100.00 

21 
100.00 

4.00 
ดีมาก 

8.  ใบเสร็จรับเงินท่ียกเลิกหรือไม่ใช ้ 
มีการ ขีดฆ่าและเก็บไวใ้ห้ครบชุด 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

21 
100.00 

21 
100.00 

4.00 
ดีมาก 



 

31 

ตารางที ่4.11  (ต่อ) 

2. จุดประเมินการรับเงิน  

ระดบัของการควบคุมภายใน 

รวม 
ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

1 
ไม่มีการ
ควบ 

 

2 
ยงัไม่ดี
พอ 

 

3 
ดี

พอสมควร 
 

4 
มีการควบ 
คุมที่ด ี

9.  การรับส่งเงินระหวา่งเจา้หนา้ท่ี  มี
การสอบยอดจ านวนตามส าเนา 
ใบเสร็จรับเงินและมีหลกัฐานลงช่ือ  
รับส่ง เงินระหวา่งกนั 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

21 
100.00 

21 
100.00 

4.00 
ดีมาก 

10.  ระยะเวลาการส่งเงิน  จะน าส่ง 
เจา้หนา้ท่ีการเงินในวนท่ีรับเงิน  หรือ
วนัท า การถดัไป 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

3 
14.29 

18 
85.71 

21 
100.00 

3.86 
ดีมาก 

11.  ใบเสร็จรับเงินท่ีไม่ไดใ้ช ้ เม่ือส้ิน
ปีงบ ประมาณมีการปรุห รือ เจาะรู  
หรือประทบั ตราเลิกใชทุ้กชุด 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

21 
100.00 

21 
100.00 

4.00 
ดีมาก 

12.  มี ก ารก าหนดว่า เช็ ค ท่ี ได้ รับ
จะตอ้ง “ขีดคร่อม”  เพ่ือเขา้บญัชีของ
หน่วยงาน 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

21 
100.00 

21 
100.00 

4.00 
ดีมาก 

13.  หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรับเงินใน
แ ผน ก  ก าร เงิน แ ยก ต าม ห น้ า ท่ี
ดงัต่อไปน้ี 
       ก.  บันทึกบัญชีเงินสดและเงิน
ฝาก ธนาคาร 
       ข.  น าเงินสดฝากธนาคาร 
       ค.  กระทบยอดเงินสดและเงิน
ฝาก ธนาคาร 
       ง.  ลงนามการจ่ายเช็ค 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

18 
85.71 

0 
0.00 

3 
14.29 

21 
100.00 

 
2.29 

ปรับปรุง 
 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.84 
ดมีาก 

  
 จากตารางท่ี  4.11 พบว่าค่าเฉล่ียของจุดประเมินด้านการรับเงินมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี  3.84           
เป็นค่าเฉล่ียท่ีสูงโดยถือว่ามีการควบคุมภายในท่ีดีและมีค่าเฉล่ียสูงสุดของจุดประเมินดา้นการรับ
เงินอยู่ท่ี 4.00 เกือบทุกเร่ืองซ่ึงทางเทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจบัจงัหวดัอุดรธานีให้ความส าคญั              
ทุกกระบวนการของกิจกรรมการรับเงิน ยกเวน้ในเร่ืองของระยะเวลาการส่งเงิน ซ่ึงจะน าส่งเจา้หนา้    
ท่ีการเงินในวนัท่ีรับเงินหรือวนัท าการถดัไปมีค่าเฉล่ียคือ 3.86 รองลงมาคือ กระบวนการดา้นการใช้
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ใบเสร็จรับเงินทีละเล่มส าหรับรายรับประเภทเดียวกนัคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.71 และในเร่ืองของหน้าท่ี     
ของเจา้หนา้ท่ีรับเงินในแผนกการเงินคิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.29 
 
กจิกรรมที ่ 3  การจ่ายเงิน 
 
ตารางที ่4.12 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียแปลผล ของระบบการควบคุมภายในดา้นการ

จ่ายเงิน 

3. จุดประเมินการจ่ายเงิน  

ระดบัของการควบคุมภายใน 

รวม 
ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

1 
ไม่มีการ
ควบ 

 

2 
ยงัไม่ดี
พอ 

 

3 
ดี

พอสมควร 
 

4 
มีการควบ 
คุมที่ด ี

1.  มีระเบียบ  ข้อบังคับเก่ียวกับการ
เบิกจ่าย เงินอยา่งชดัเจน 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

21 
100.00 

21 
100.00 

4.00 
ดีมาก 

2.  การจ่ายเงิน จ่ายเป็น เช็คยก เว้น
ค่าใชจ่้าย เล็กนอ้ยจ่ายจากเงินสดยอ่ย 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

21 
100.00 

21 
100.00 

4.00 
ดีมาก 

3.  เช็ค ท่ี ไม่ ได้ใช้ มีการขีดฆ่ าเพ่ือ
ป้องกนัมิให้ น ามาใชอี้ก 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

21 
100.00 

21 
100.00 

4.00 
ดีมาก 

4.  ออกเช็คสั่งจ่ายโดยระบุช่ือผูรั้บเงิน 
เท่านั้น 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

21 
100.00 

21 
100.00 

4.00 
ดีมาก 

5. มีการควบคุมเช็คท่ียงัไม่ใชอ้ยา่ง
เหมาะสม 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

9 
42.86 

12 
57.14 

21 
100.00 

4.00 
ดีมาก 

6.  การจ่ายเงินทุกประเภทมีเอกสารใบ 
ส าคญัประกอบการจ่ายเงินครบถว้น
และ ถูกตอ้งตามระเบียบ 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

3 
14.29 

3 
14.29 

15 
71.43 

21 
100.00 

3.57 
ดีมาก 

7.  มีการตรวจสอบหลกัฐานทุก
รายการ  ก่อนการจ่ายเงินทุกคร้ังวา่จ่าย
ไดต้าม กฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั
และมติคณะ รัฐมนตรี 

จ าวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

21 
100.00 

21 
100.00 

4.00 
ดีมาก 

8.  ผูเ้ขียนเช็คเป็นคนละคนกบัผูอ้นุมติั 
ใบส าคญัจ่าย 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

21 
100.00 

21 
100.00 

4.00 
ดีมาก 

9. หนา้ท่ีของผูเ้ซ็นเช็ค  แยกต่างหาก
จาก หนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
ก.  เก็บรักษาเงินสดยอ่ย 
ข.  อนุมติัใบส าคญัจ่ายเงิน 
ค.บนัทึกบญัชีเงินสด/เงินฝาก ธนาคาร 
ง.  บนัทึกรายการบญัชีแยกประเภท 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

6 
28.57 

15 
71.43 

21 
100.00 

3.71 
ดีมาก 
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ตารางที ่4.12  (ต่อ) 

  
 จากตารางท่ี 4.12 ในกิจกรรมท่ี3ด้านการจ่ายเงินพบว่ามีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 3.96 ถือว่ามีการ
ควบคุมภายในท่ีดีโดยค่าเฉล่ียของจุดประเมินยอ่ยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.00 ไดแ้ก่ มีกระบวนการควบคุม
ภายในเร่ืองของการมีขอ้บงัคบัในการเบิกจ่ายเงินอยา่งชดัเจนโดยการจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็คเวน้แต่
รายจ่ายเล็กน้อยท่ีจ่ายจากเงินสดยอ่ยมีการก าหนดให้ออกเช็คสั่งจ่ายโดยระบุช่ือผูรั้บเงินเท่านั้นเช็ค
ท่ีมีการยกเลิกไดมี้การขีดฆ่า เพื่อป้องกนัไม่ให้น าไปใชอี้กและมีการควบคุมเช็คซ่ึงยงัไม่ไดใ้ชอ้ยา่ง
เหมาะสม พร้อมทั้ งมีการตรวจสอบหลักฐานทุกรายการก่อนการจ่ายเงินทุกคร้ังว่าเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัของคณะรัฐมนตรีผูเ้ขียนเช็คเป็นคนละคนกบัผูอ้นุมติัใบส าคญัจ่ายไม่มี
การลงลายมือช่ือใช้เช็คเพื่อสั่งจ่ายเงินไวล่้วงหน้ามีการก าหนดให้ผูมี้อ  านาจลงนามในเช็คท่ีสั่งจ่าย
มากกว่าหน่ึงคนมีการประทบัตราใบส าคญัเม่ือจ่ายเงินแล้วรองลงมาเป็นเร่ืองของหน้าท่ีของผู ้

3. จุดประเมินการจ่ายเงิน  

ระดบัของการควบคุมภายใน 

รวม 
ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

1 
ไม่มีการ
ควบ 

 

2 
ยงัไม่ดี
พอ 

 

3 
ดี

พอสมควร 
 

4 
มีการควบ 
คุมที่ด ี

10.  มีการระบุวงเงินและผูมี้อ  านาจใน
การลงนาม  สัง่จ่ายเช็ค 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

3 
14.29 

6 
28.57 

12 
57.14 

21 
100.00 

3.43 
ดี 

11.  ไม่มีการลงลายมือช่ือในเช็คเพื่อ
สัง่จ่าย เงินไวล่้วงหนา้ 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

21 
100.00 

21 
100.00 

4.00 
ดีมาก 

12.  มีการก าหนดให้ผูมี้อ  านาจลงนาม
ใน เช็คสัง่จ่ายมากกว่าหน่ึงคน 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

21 
100.00 

21 
100.00 

4.00 
ดีมาก 

13.  มีการส่งเช็คให้ผูรั้บทนัทีเม่ือลง
นาม แลว้มีการจ ากดัผูมี้สิทธิท่ีจบัตอ้ง
เช็ค 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

6 
28.57 

9 
42.86 

6 
28.57 

21 
100.00 

3.00 
ดี 

14.  การจ่ายเงินให้แก่ผูอ่ื้นท่ีไม่ใช่
เจา้หน้ี หรือผูไ้ม่มีสิทธิรับเงิน  จ่าย
โดยมีหนงัสือ มอบฉนัทะ 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

12 
57.14 

3 
14.29 

6 
28.57 

21 
100.00 

2.71 
ดี 

15.  ไม่มีการก าหนดให้เจา้หนา้ท่ีท่ี
เก่ียว กบัการซ้ือจา้ง  และการเงิน  รับ
เงินแทน ผูมี้สิทธิรับเงิน 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

21 
100.00 

21 
100.00 

4.00 
ดีมาก 

16.  มีการประทบัตราใบส าคญัเม่ือจ่าย 
เงินแลว้ 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

21 
100.00 

21 
100.00 

4.00 
ดีมาก 

ค่าเฉลีย่ 
3.96 
ดมีาก 
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เซ็นเช็ค มีค่าเฉล่ีย 3.71 และการจ่ายเงินทุกประเภทมีเอกสารใบส าคญัประกอบการจ่ายเงินครบถว้น
และถูกตอ้งตามระเบียบมีค่าเฉล่ีย 3.57 ตามล าดบั ซ่ึงถือวา่มีระดบัการควบคุมภายในท่ีดีมากในส่วน
ท่ีถือว่ามีระดบัการควบคุมภายในท่ีดีพอสมควร แต่ยงัมีข้อบกพร่องอยู่บ้างได้แก่ด้านมีการระบุ
วงเงินและอ านาจในการลงนาม สั่งจ่ายเช็ค มีค่าเฉล่ีย 3.43 มีการส่งเช็คให้ผูรั้บทนัทีเม่ือลงนามแลว้ 
มีการจ ากดั   ผูมี้สิทธิท่ีจบัตอ้งเช็คมีค่าเฉล่ีย 3.00 และการจ่ายเงินให้แก่ผูอ่ื้นท่ีไม่ใช่เจา้หน้ีหรือผูไ้ม่
มีสิทธิรับเงินจ่ายโดยมีหนงัสือมอบฉนัทะของผูมี้สิทธิรับเงิน มีค่าเฉล่ีย 2.71 ตามล าดบั 
 
กจิกรรมที ่4 เงินฝากธนาคาร 
 
ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียแปลผล ของระบบการควบคุมภายในดา้นเงินฝาก 

ธนาคาร 

4.จุดประเมินเงินฝาก
ธนาคาร 

 

ระดบัของการควบคุมภายใน 

รวม 
ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

1 
ไม่มีการ
ควบ 

 

2 
ยงัไม่ดี
พอ 

 

3 
ดี

พอสมควร 
 

4 
มีการควบ 
คุมที่ด ี

1.  ธนาคารท่ีฝากเงินไวน้ั้นเป็น
ธนาคารท่ี ไดรั้บอนุมติัให้ฝากเงินได้
ตามระเบียบ  หรือ กฎหมายท่ีก าหนด
ไว ้

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

21 
100.00 

21 
100.00 

4.00 
ดีมาก 

2.  การเปิดบญัชีธนาคาร  และการ
ก าหนด ผูมี้อ  านาจในการสั่งจ่ายไดรั้บ
มอบอ านาจอยา่ง ถูกตอ้ง 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

21 
100.00 

21 
100.00 

4.00 
ดีมาก 

3.  มีการก าหนดระเบียบปฏิบติัท่ีแจง้
ให้ ธนาคารทราบ  เม่ือมีการเปล่ียนผู ้
มีอ  านาจใน การลงนามจ่ายเช็ค 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

21 
100.00 

21 
100.00 

4.00 
ดีมาก 

4.  มีการตั้งคณะกรรมการฝากถอน จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

21 
100.00 

21 
100.00 

4.00 
ดีมาก 

5.  กรณีรับเช็คท่ีฝากคืนจากธนาคารมี
การ ลงบญัชีคุมและมีการติดตามทุก
รายการ 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

21 
100.00 

21 
100.00 

4.00 
ดีมาก 

6. มีการเก็บรักษาสมุดคู่ฝาก ใบน า
ฝ าก ธน าค าร  แ ล ะต้น ขั้ ว เช็ ค ไว้
เรียบร้อย 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

21 
100.00 

21 
100.00 

4.00 
ดีมาก 
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ตารางที4่.13  (ต่อ) 

4.จุดประเมินเงินฝาก
ธนาคาร 

 

ระดบัของการควบคุมภายใน 

รวม 
ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

1 
ไม่มีการ
ควบ 

 

2 
ยงัไม่ดพีอ 

 

3 
ดี

พอสมคว
ร 
 

4 
มีการควบ 
คุมที่ด ี

7.  มีการพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
อยา่งนอ้ย เดือนละคร้ัง 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

21 
100.00 

21 
100.00 

4.00 
ดีมาก 

8.  ผูมี้หนา้ท่ีพิสูจน์ยอดเงินฝาก
ธนาคารไม่ได ้ท  าหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
ก.  ลงนามในเช็ค 
ข.  ลงรายการในสมุดเงินสด 
ค.  เก็บรักษาและรับจ่ายเงินสด 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

18 
85.71 

0 
0.00 

3 
14.29 

21 
100.00 

2.29 
ปรับปรุง 

9.  ใบแจง้ยอดเงินฝาก  มีการส่ง
โดยตรงไปยงั ผูจ้ดัท  างบกระทบยอด 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

6 
28.5700 

15 
71.43 

21 
100.00 

3.71 
ดีมาก 

10.  มียอดคงเหลือบญัชีเงินฝาก
ธนาคาร มีการคุมยอดดว้ยบญัชีแยก
ประเภททัว่ไป 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

21 
100.00 

21 
100.00 

4.00 
ดีมาก 

11. ผูต้รวจสอบภายในตรวจผลการ
พิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารแลว้ทุก
คร้ัง 

จ านวน 
ร้อยละ 

21 
100.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

21 
100.00 

1.00 
ปรับปรุง 

12.  ผลการพิสูจน์ยอดเงินฝาก
ธนาคารไดเ้สนอผูบ้งัคบับญัชาทุกคร้ัง 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

21 
100.00 

21 
100.00 

4.00 
ดีมาก 

13.  มีการควบคุมเช็คซ่ึงผูรั้บยงัมิได้
น าไปข้ึน เงินเป็นเวลานาน 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

6 
28.57 

15 
71.43 

21 
100.00 

3.71 
ดีมาก 

ค่าเฉลีย่ 
3.51 
ดมีาก 

  
 จากตารางท่ี 4.13 พบวา่จุดประเมินท่ี4ดา้นเงินฝากธนาคารมีค่าเฉล่ียรวม 3.51 ถือวา่มีระดบั
การควบคุมภายในท่ีดี และจุดประเมินยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.00 คือเร่ืองของธนาคาร
ท่ี   ฝากเงินไวน้ั้นเป็นธนาคารท่ีไดรั้บอนุมติัให้ฝากเงินไดต้ามระเบียบหรือกฎหมายท่ีก าหนดไว ้          
การเปิดบญัชีธนาคารและการก าหนดผูมี้อ านาจในการลงนามสั่งจ่ายไดรั้บมอบอ านาจโดยถูกตอ้ง      
มีการก าหนดระเบียบปฏิบติัท่ีแจง้ให้ธนาคารทราบเม่ือมีการเปล่ียนแปลงผูมี้อ านาจในการลงนาม
จ่ายเช็ค  และมีการจัดตั้ งคณะกรรมการฝากและถอนเงิน ในกรณีท่ีมีการรับเช็คท่ีฝากคืนจาก
ธนาคารมีการลงบญัชีคุมหรือจดัท าทะเบียนคุมและมีการติดตามทุกรายการการเก็บรักษาสมุดคู่ฝาก
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ใบน าฝากธนาคารและตน้ขั้วเช็คไวอ้ยา่งเรียบร้อยมีการพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารอยา่งน้อยเดือน
ละคร้ังยอดคงเหลือบญัชีเงิน ฝากธนาคารมีการคุมยอดด้วยบญัชีแยกประเภททัว่ไปและผลการ
พิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารได้น าเสนอต่อผูบ้ ังคบับญัชาทุกคร้ังรองลงมาเป็นเร่ืองของ  ใบแจ้ง
ยอดเงินฝากมีการส่งโดยตรงไปยงัผูจ้ดัท างบกระทบยอดและมีการควบคุมเช็คซ่ึงผูรั้บยงัมิไดน้ าไป
ข้ึนเงินเป็นเวลานานมีค่าเฉล่ีย 3.71 ถือเป็นว่ามีระดบัการควบคุมภายในท่ีดีส่วนเร่ืองท่ีตอ้งมีการ
ปรับปรุงแกไ้ขคือผูมี้หนา้ท่ีพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารไม่ไดท้  าหนา้ท่ีลงนามในเช็คลงรายการในสมุด
เงินสดเก็บรักษาและรับจ่ายเงินสด มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  2.29 ถือว่ามีระดับการควบคุมภายในยงัไม่ดี
เพียงพอตอ้งปรับปรุงและเร่ือง ของผูต้รวจสอบภายในตรวจผลการพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารแลว้
ทุกคร้ังมีค่าเฉล่ียท่ี 1.00 ถือวา่ไม่มีระบบการควบคุมภายใน 
 
กจิกรรมที ่5 ด้านเงินฝากคลงั 
 
ตารางที ่4.14 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียแปลผลของระบบการควบคุมภายในดา้นเงินฝากคลงั 
 

5. จุดประเมินเงินฝากคลัง  

ระดบัของการควบคุมภายใน 

รวม 
ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

1 
ไม่มีการ
ควบ 

 

2 
ยงัไม่ดพีอ 

 

3 
ดี

พอสมคว
ร 
 

4 
มีการควบ 
คุมที่ด ี

1.  ประเภทเงินท่ีฝากและถอนเป็นไป
ตาม ระเบียบ 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

21 
100.00 

21 
100.00 

4.00 
ดีมาก 

2.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือการ
ฝาก หรือถอนเงินจากคลงั 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

21 
100.00 

21 
100.00 

4.00 
ดีมาก 

3.  มีการเก็บรักษาสมุดคู่ฝากใบน าส่ง
และฎีกาเงินนอกงบประมาณไว้
เรียบร้อย 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

21 
100.00 

21 
100.00 

4.00 
ดีมาก 

4.  มีการพิสูจน์ยอดเงินฝากคลงัอยา่ง
นอ้ย เดือนละคร้ัง 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

6 
28.57 

15 
71.43 

21 
100.00 

3.71 
ดีมาก 

5.  ผูต้รวจสอบภายในตรวจสอบผล
การ พิสูจน์ยอดเงินฝากแลว้ทุกคร้ัง 

จ านวน 
ร้อยละ 

21 
100.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

21 
100.00 

1.00 
ปรับปรุง 

6.  ผลการพิสูจน์ยอดเงินฝากคลังได้
เสนอ ผูบ้งัคบับญัชาทุกคร้ัง 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

6 
28.57 

15 
71.43 

21 
100.00 

3.71 
ดีมาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.40 
ดี 
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 จากตารางท่ี 4.14 จุดประเมินท่ี5ดา้นเงินฝากคลงัพบว่ามีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.40 ถือวา่มีระดบัการ
ควบคุมภายในท่ีดีพอสมควรแต่ยงัมีขอ้บกพร่องอยูบ่า้งและจุดประเมินท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ี 4.00 มี 3 
เร่ืองไดแ้ก่ประเภทเงินท่ีฝากและถอนเป็นไปตามระเบียบมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝากถอนมีการเก็บ
รักษาสมุดคู่ฝากใบน าส่งและฎีกาเงินนอกงบประมาณไวเ้รียบร้อยถือว่ามีระดบัการควบคุมภายในท่ีดี
รองลงมาคือเร่ืองมีการพิสูจน์เงินฝากคลงัอยา่งน้อยเดือนละคร้ังผลการพิสูจน์ยอดเงินฝากคลงัไดเ้สนอ
ผูบ้งัคบับญัชาทุกคร้ังมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.71 ถือวา่มีระดบัการควบคุมภายในท่ีดี ส่วนเร่ืองท่ีไม่มีการควบคุม
ภายในคือเร่ืองของผูต้รวจสอบภายในตรวจผลการพิสูจน์ยอดเงินฝากแลว้ทุกคร้ังมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.00 
 
กจิกรรมที ่6 ด้านเงินทดรองยมื   
 
ตารางที่4.15 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียแปลผล ของระบบการควบคุมภายในดา้นเงินทดรองยมื  

6. จุดประเมินเงินทดรองยมื  

ระดบัของการควบคุมภายใน 

รวม 
ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

1 
ไม่มีการ
ควบ 

 

2 
ยงัไม่ดี
พอ 

 

3 
ดี

พอสมควร 
 

4 
มีการ
ควบ 
คุมที่ด ี

1.  ใบยืมเงินทดรองได้รับอนุมติัโดยผูมี้ 
อ  านาจตามระเบียบ 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

21 
100.00 

21 
100.00 

4.00 
ดีมาก 

2.  ผูย้มืเงินทดรองกบัผูอ้นุมติัเป็นบุคคล
คน ละคนกนั 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

21 
100.00 

21 
100.00 

4.00 
ดีมาก 

3. การยมืเงินทดรองเป็นไปตามวตัถุ 
ประสงค ์ท่ีก  าหนดไวต้ามระเบียบเท่านั้น 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

21 
100.00 

0 
0.00 

21 
100.00 

3.00 
ดี 

4.  มีการควบคุมเงินทดรองยืมท่ีเกิน
ก าหนด มีการเร่งรัดให้ส่งคืนตามก าหนด 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

18 
85.71 

3 
14.29 

21 
100.00 

3.14 
ดี 

5.  เงินทดรองยมืท่ีเกินก าหนดมีการ
เร่งรัด ให้ส่งคืนตามระเบียบ 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

21 
100.00 

0 
0.00 

21 
100.00 

3.00 
ดี 

6.  ไม่อนุมติัให้ยมืเงินทดรองใหม่หากยงั
ไม่ คืนเงินทดรองรายเก่า 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

21 
100.00 

21 
100.00 

4.00 
ดีมาก 

7.  เม่ือไดรั้บเงินคืนเงินทดรองยมืไดมี้การ  
ออกใบเสร็จรับเงิน  หรือใบส าคญัและ
บนัทึก การรับคืนในสญัญาการยมืเงินทดรอง 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

21 
100.00 

21 
100.00 

4.00 
ดีมาก 

8.  มีการเก็บรักษาสญัญาการยืมเงินทดรอง ท่ี
ยงัไม่ส่งใชไ้วอ้ยา่งเป็นระเบียบในท่ี ปลอดภยั 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

0 
0.00 

21 
100.00 

0 
0.00 

21 
100.00 

3.00 
ดี 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.52 
ดีมาก 
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 จากตารางท่ี 4.15 จุดประเมินท่ี 6 เงินทดรองยืมพบว่ามีค่าเฉล่ียรวมคือ 3.52 ถือว่ามีระดบั       
การควบคุมภายในท่ีดี ซ่ึงจุดประเมินยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 4.00 โดยถือวา่มีการควบคุมภายใน
ท่ีดีมาก 4 เร่ืองไดแ้ก่  ใบยืมเงินทดรองได ้รับอนุมติัโดยผูมี้อ านาจตามระเบียบ  ผูย้ืมเงินทดรองกบั
ผูอ้นุมติัเป็นบุคคลคนละคนกนั  ไม่อนุมติัใหย้ืมเงินทดรองใหม่หากยงัไม่ส่งใชเ้งินทดรองยืมรายเก่า
และเม่ือไดรั้บคืนเงินทดรองยืมมีการออกใบเสร็จรับเงิน  หรือใบรับใบส าคญัและบนัทึกการรับคืน
ในสัญญาการยืมเงินทดรอง  จุดประเมินยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียรองลงมาคือเร่ืองมีการควบคุมเงินทดรอง
ยมืท่ีเกินก าหนด มีการเร่งรัดใหส่้งคืนตามก าหนดมีค่าเฉล่ีย 3.14 และเร่ืองการยืมเงินทดรองเป็นไป
ตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวต้ามระเบียบเท่านั้น  เงินทดรองยืมท่ีเกินก าหนดมีการเร่งรัดให้ส่งคืน
ตามระเบียบมีการเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินทดรอง  ท่ียงัไม่ส่งใช้ไวอ้ย่างเป็นระเบียบในท่ี
ปลอดภยั  มีค่าเฉล่ีย 3.00 ตามล าดบั  ถือวา่มีระดบัการควบคุมภายในท่ีดีพอสมควรแต่มีขอ้บกพร่อง
อยูบ่า้ง 
 
 ส่วนที ่4 สรุปประเด็นและข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
 จากแบบสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามเร่ืองการประเมินการควบคุมภายในทางด้า น            
การเงินและบญัชีของเทศบาลในอ าเภอกุดจบัจงัหวดัอุดรธานีไดใ้หข้อ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 1. ควรมีการเพิ่มกรอบอัตราก าลังในการปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อภาระงานท่ีได้รับ
มอบหมายในการปฏิบติังานการเงินและการบญัชี มีจ านวน 14 คนท่ีใหข้อ้เสนอแนะ 
 2. ควรใหมี้ระบบสารสนเทศทางดา้นการเงินและบญัชีท่ีมีความเหมาะสมกบัเทศบาลต าบล
เพื่อช่วยลดความผดิพลาด มีจ านวน 12 คนท่ีใหข้อ้เสนอแนะ 
 3. ควรส่งเสริมให้มีการจดัอบรมทกัษะการใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบติังานทางดา้น
การเงินและบญัชี แก่เจา้หนา้ท่ี ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง มีจ  านวน 9 คนท่ีใหข้อ้เสนอแนะ 
 4. ควรส่งเสริมให้ความรู้ทางดา้นระบบการควบคุมภายในแก่พนักงานและเจา้หน้าท่ีของ
เทศบาลต าบลมีจ านวน 14 คนท่ีใหข้อ้เสนอแนะ 
 
4.2 ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์การควบคุมภายในทางด้านการเงินและบัญชี ของเทศบาลต าบลใน
อ าเภอกุดจับจังหวดัอุดรธานี 
 
 จากการสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการคลงัของเทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจบั 7 แห่งรวมทั้งหมด 7 
คนโดยลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด น ามาสรุปใจความส าคญัแบ่งเป็น 5 ดา้นตามองคป์ระกอบ
ของการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ไดด้งัน้ี  
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ตารางที่ 4.16 แสดงจุดประเมินการควบคุมภายในตามแนวคิดของส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน            
กบัขอ้บ่งช้ีของการควบคุมภายในดา้นสภาพแวดลอ้มทางการเงินและการบญัชี 

จุดประเมินการควบคุมภายในตามแนวคิดของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

ข้อบ่งช้ีของการควบคุมภายในของเทศบาล
ต าบลในอ าเภอกุดจับ 

สภาพแวดล้อมของการควบคุม  
1.  มาตรการเก่ียวกบัความซ่ือสัตยสุ์จริตและ
จริยธรรมของเจา้หนา้ท่ีของกองคลงั 

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539 
 

2.  ความเพียงพอและเหมาะสมดา้นความรู้  
ความสามรถของเจา้หนา้ท่ี 

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  และค าสั่ งแต่งตั้ ง
เจ้าหน้ า ท่ี ในแต่ละ ส่ วนงาน   ของแต่ละ
เทศบาลต าบล 

3.  การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความ
เป็นอิสระจากคณะกรรมการบริหาร 

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย
การตรวจสอบเงินแผน่ดิน พ.ศ. 2542  ส่วนท่ี 1 
การแต่งตั้งคณะกรรม การและอ านาจหนา้ท่ี
ของคณะกรรมการ 

4.  การแบ่งแยกหนา้ท่ีทางดา้นการเงินและการ
บญัชี ตามโครงสร้าง 

พระราชบญัญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496    และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั มาตรา 48 เอกูนวี
สติ การบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้
เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 

5.  การก าหนดนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล
ดา้นต่างๆ  

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 

 
 4.2.1 สรุปผลการสัมภาษณ์การควบคุมภายใน ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุมทาง
การเงินและการบัญชี 
   จากการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์พบว่าผูอ้  านวยการคลงัของเทศบาลต าบลทั้ง         
7 แห่งมีการตอบค าถามในจุดท่ีประเมินการควบคุมภายในตามแบบสัมภาษณ์การควบคุมภายใน 
ดงัต่อไปน้ี 

1)  มาตรการเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุ์จริตและจริยธรรมของเจา้หน้าท่ีกองคลังของ
เทศบาลต าบล     
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   ผูอ้  านวยการคลังมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคล้องกันทั้ง 7 คนจากเทศบาลต าบลใน
อ าเภอกุดจบัทั้ งหมด 7 แห่ง ตอบว่าไม่มีการก าหนดระเบียบปฏิบัติในด้านความซ่ือสัตย์และ
จริยธรรมไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมีเพียงแต่ระเบียบในการปฏิบติังานในแต่ละต าแหน่งงานเท่านั้น แต่
อย่างไรก็ตามได้มีการส่ือสารและแจง้ให้พนักงานและเจ้าหน้าท่ีทราบถึงบทลงโทษต่างๆ ตาม
พระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหนา้ท่ี พ.ศ. 2539 และยงัมีโครงการในการอบรมดา้น 
คุณธรรมจริยธรรมและมีความใกลชิ้ดกบัพุทธศาสนาเพื่อให้บุคลากรของเทศบาลต าบลไดต้ระหนกั
ถึงความส าคญัของความซ่ือสัตยสุ์จริตและจริยธรรม 

2)  ความเพียงพอและความเหมาะสมดา้นความรู้ความสามรถของเจา้หนา้ท่ี 
 ผูอ้  านวยการคลงัมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคลอ้งกนั จ านวน 5 คน ให้ค  าตอบวา่ในการ

บรรจุหรือแต่งตั้งพนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีในส่วนงานของเทศบาลต าบลแต่ละแห่ง มีขอ้ก าหนดอยา่ง
ชัดเจนจากพระราชบัญญัติระเบียบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2542 และค าสั่งแต่งตั้ ง
เจา้หนา้ท่ีในแต่ละส่วนงาน 
   ผู ้อ  านวยการคลัง ท่ีแสดงความเห็นแตกต่างมี 2 คน ให้ค  าตอบว่า จากการท่ี
เทศบาลต าบล ยกฐานะจาก องค์การบริหารส่วนต าบลมาเป็นเทศบาลต าบล ภาระงานมากข้ึน 
ขอบเขตของงานมากข้ึน แต่บุคลากรยงัคงเป็นกลุ่มเดิม ท าให้ตอ้งมีการให้ความรู้และสร้างความ
เขา้ใจในภาระงานใหม่ท่ีเพิ่มมากข้ึนและยงัขาดบุคคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถทางดา้นการเงิน
และบญัชีอยูห่ลายต าแหน่ง 

3)  การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความเป็นอิสระจากคณะกรรมการบริหาร 
   ผูอ้  านวยการคลังมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคล้องกันทั้ ง 7 คนคือไม่มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบท่ีเป็นอิสระจากคณะกรรมการบริหาร เพราะงานดา้นการตรวจสอบเป็น
หน้าทางปลดัเทศบาลต าบล แต่ก็ยงัอยู่ในฝ่ายบริหารของทางเทศบาลต าบล อาจจะขาดความเป็น
อิสระอยู่บ้าง  ซ่ึงโครงสร้างจะแตกต่างจากเทศบาลขนาดใหญ่ท่ีมีหน่วยงานแบ่งแยกออกจาก 
ส านกังานปลดัเทศบาลอยา่งชดัเจน 
  4)  การแบ่งแยกหนา้ท่ีทางดา้นการเงินและการบญัชีตามโครงสร้าง   
   ผูอ้  านวยการคลงัมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคล้องกนัจ านวน 5 คน โดยให้ค  าตอบว่า 
เทศบาลต าบลแต่ละแห่งจะตอ้งปฏิบติัตาม พระราชบญัญติัเทศบาลพ.ศ. 2496 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบนัมาตรา 48 เอกูนวีสติการบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ย
การนั้นในเร่ืองของการแบ่งแยกหนา้ท่ีตามโครงสร้าง   
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  ผูอ้  านวยการคลงัท่ีแสดงความเห็นแตกต่างมี 2 คน ให้ค  าตอบว่าเพราะขอ้จ ากดัของ
จ านวนของบุคลากรและยงัอยูใ่นกระบวนการสรรหา จึงไม่สามารถแบ่งแยกหน้าท่ีตามโครงสร้าง
อยา่งชดัเจนไดท้  าใหมี้การแบ่งหนา้ท่ีอยา่งไม่เหมาะสม   
  5) การก าหนดนโยบายดา้นทรัพยากรบุคคลดา้นต่างๆ 
   ผูอ้  านวยการคลงัมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคลอ้งกนัทั้ง 7 คนคือมีการก าหนดนโยบาย
ดา้นทรัพยากรบุคคลไวอ้ยา่งชดัเจน เพราะไดป้ฏิบติัตาม พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542ในการก าหนดนโยบายดา้นทรัพยากรบุคคลดา้นต่างๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน 
 
ตารางที่ 4.17 แสดงจุดประเมินการควบคุมภายในตามแนวคิดของส านกังานตรวจเงินแผน่ดินกบัขอ้

บ่งช้ีของการควบคุมภายในดา้นการประเมินความเส่ียงทางการเงินและการบญัชี 
จุดประเมินการควบคุมภายในตามแนวคิดของ

ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
ข้อบ่งช้ีของการควบคุมภายในของเทศบาล

ต าบลในอ าเภอกุดจับ 

การประเมินความเส่ียง  
1.  กระบวนการระบุปัจจยัท่ีท าให้เกิดความเส่ียง
ทางดา้นการเงินและการบญัชีของเทศบาลต าบล  
ทั้งปัจจยัภายในและภายนอก  

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย
การตรวจเงินแผน่ดิน  พ.ศ. 2542  และระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 
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2.  กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงทางการเงิน
และการบัญชี  โดยใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อทราบ
ขนาดของความเส่ียง  เพื่อพิจารณาถึงผลกระทบ 

3.  กระบวนการจดัการความเส่ียงทางดา้นการเงิน
และการบญัชีท่ีมีจากทั้งภายนอกและภายใน 

 
 4.2.2 สรุปผลการสัมภาษณ์การควบคุมภายในด้านการประเมินความเส่ียงทางการเงินและ
การบัญชี  
   จากการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ พบวา่ผูอ้  านวยการคลงัของเทศบาลต าบลทั้ง 7 
แห่งมีการตอบค าถามใน จุดท่ีประเมินการควบคุมภายในตามแบบสัมภาษณ์การควบคุมภายใน
ดงัต่อไปน้ี 

1) กระบวนการระบุปัจจยัท่ีท าให้เกิดความเส่ียงทางด้านการเงินและการบญัชีของ
เทศบาลต าบล ทั้งปัจจยัภายในและภายนอก 
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  ผูอ้  านวยการคลังมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคล้องกันทั้ ง 7 คนโดยให้ค  าตอบว่าจะท า
ขั้นตอนดงักล่าวต่อเม่ือส านกังานตรวจเงินแผน่ดินไดมี้หนงัสือแจง้และใหจ้ดัท าแบบฟอร์มการระบุ
ความเส่ียงของหน่วยรับตรวจมาให ้เพื่อท าการระบุความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนภายในหน่วยงานแต่การระบุ
ความเส่ียงขาดความมีส่วนร่วมของคนภายในหน่วยงาน เป็นการมอบหมายให้เจา้หน้าท่ีคนเดียว
หรือสองคนในการจดัท า 
  2) กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงทางการเงินและการบญัชีโดยใช้เทคนิคต่างๆเพื่อ
ทราบขนาดของความเส่ียงเพื่อพิจารณาถึงผลกระทบ 
   ผู ้อ  านวยการคลังมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคล้องกันทั้ ง 7 คนโดยให้ค  าตอบว่ามี
กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงทางดา้นการเงินและการบญัชีแต่ก็ไดย้อมรับวา่เป็นกระบวนการท่ี
มอบหมายให้บุคลลากรคนใดคนหน่ึงท า (ส่วนมากเป็นเจา้พนกังานบญัชีหรือเจา้พนกังานการเงิน) 
ในกองคลงัและไม่ไดใ้ชเ้ทคนิคในการหาขนาดของผลกระทบจากความเส่ียง การจดัท าการประเมิน
ความเส่ียงทางกองคลงัได้รับมอบหมายให้จดัท าจากทางปลดัเทศบาลต าบลผูรั้บผิดชอบทางดา้น
การควบคุมภายในและการตรวจสอบของเทศบาลต าบล ซ่ึงไดรั้บหนงัสือจาก ส านกังานตรวจเงิน
แผน่ดินมอบหมายให้จดัท าพร้อมแบบฟอร์มในการจดัท าส่งกลบัไปยงั ส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน
อีกคร้ังกระบวนการน้ีจะท าเพียงปีละคร้ัง  
  3) กระบวนการจดัการความเส่ียงทางดา้นการเงินและการบญัชีท่ีมีจากทั้งภายนอกและ
ภายใน 
  ผูอ้  านวยการคลงัของเทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจบัจ านวนทั้งหมด7คนใหค้ าตอบวา่ได้
มีการจดัท าการบริหารจดัการความเส่ียง ตามแบบฟอร์มท่ีทาง สตง. ไดใ้ห้ท าส่งจดัส่ง แต่ก็เป็นการ
มอบหมายให้บุคลากรในกองคลงั (เจา้พนกังานบญัชีหรือเจา้พนกังานการเงิน) เป็นผูจ้ดัท าซ่ึงเป็น
ปัจจัยภายในเท่ านั้ น  ไม่ได้มีการจัดการความเส่ียงภายนอกท่ี เกิดข้ึนและจัดส่งให้กับทาง
ปลดัเทศบาลเป็นผูร้วบรวบรวมต่อไป 
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ตารางที่ 4.18 แสดงจุดประเมินการควบคุมภายในตามแนวคิดของส านกังานตรวจเงินแผน่ดินกบั           
ขอ้บ่งช้ีของการควบคุมภายในดา้นกิจกรรมควบคุมทางการเงินและการบญัชี ดา้นการ
รักษาเงินโดยทัว่ไป 

จุดประเมินการควบคุมภายในตามแนวคิดของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

ข้อบ่งช้ีของการควบคุมภายในของเทศบาล
ต าบลในอ าเภอกุดจับ 

กจิกรรมควบคุมทางด้านการรักษาเงินโดยทัว่ไป  
1.  มีสถานท่ีและตูนิ้รภยัส าหรับเก็บรักษาเงินท่ี
ปลอดภยั   

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับ
เงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไข

เพิม่เติมถึง   
ฉบับที ่2 พ.ศ. 2548 

2.  การแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาเงิน 
3. วธีิการตรวจสอบเงินคงเหลือประจ าวนั   
4. วธีิการเก็บรักษาเงินและวงเงินเก็บรักษา 
5. ไม่มีเช็คหรือใบส าคญัหรือใบยืมท่ีไม่ถูกตอ้ง
ไวแ้ทนตวัเงิน 
6. ความเพียงพอและเหมาะสมของการแบ่งแยก
หนา้ท่ี   
7.  การเก็บรักษากุญแจตูนิ้รภยั 
8. การตรวจสอบใบส าคัญประกอบการเบิก
จ่ายเงินก่อนอนุมติัสั่งจ่าย 
9. การเขา้ตรวจสอบเงินของผูต้รวจสอบภายใน 
หรือผูท่ี้มีหนา้ท่ีในการรับผดิชอบ 

 
 4.2.3 สรุปผลการสัมภาษณ์การควบคุมภายใน ด้านกิจกรรมการควบคุมทางการเงินและการ
บัญชี 
  4.2.3.1 ด้านการรักษาเงินโดยทัว่ไป 
   1) สถานท่ีและตูนิ้รภยัส าหรับเก็บรักษาเงิน  
    ผูอ้  านวยการคลงัมีการใหค้  าตอบท่ีสอดคลอ้งกนัทั้ง 7 คนโดยให้ค  าตอบวา่ การ
เก็บรักษาเงินสดและสินทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงในการสูญหายได้ง่าย เช่น เงินสด โฉนดท่ีดิน          
ธนบตัรรัฐบาล ฯลฯ ไดมี้มาตรการในการเก็บรักษาในตูนิ้รภยัเป็นอยา่งดี และท าทะเบียนคุมอยา่ง
ชดัเจน เม่ือไดเ้ก็บรักษาเงินในตูนิ้รภยั แลว้ให้ลงบญัชีเงินสดและทะเบียนตามจ านวนเงินท่ีไดรั้บใน



 

44 

แต่ละวนั ยกเวน้กรณีได้รับเงินหลังปิดบัญชี คือหลังจากเวลา 15.30 น. ก็ให้น ารายการนั้นมา
ลงบญัชีในวนัท าการถดัไปโดยใหห้มายเหตุหลงัส าเนาใบเสร็จรับเงินวา่ไดรั้บเงินหลงัปิดบญัชี 
   2) การแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาเงิน 
    ผูอ้  านวยการคลงัมีการใหค้  าตอบท่ีสอดคลอ้งกนัทั้ง 7 คน โดยให้ค  าตอบวา่ การ
เก็บรักษาเงินในตูนิ้รภยันายกเทศมนตรีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน3 คนประกอบดว้ย 
ผูอ้  านวยการคลงั 1 คนและพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน (เจา้หนา้ท่ีในส่วนคลงั) 2 คนก่อนท่ีจะเก็บรักษา
เงินในตูนิ้รภยัให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินร่วมกนัตรวจสอบเงิน และหลกัฐานแทนตวัเงินกบั
รายงานเงินคงเหลือประจ าวนั เม่ือส้ินเวลารับเงินให้รวบรวมจ านวนเงินท่ีไดรั้บในแต่ละวนัน าฝาก
ธนาคารในวนันั้นถา้ไม่ทนัใหเ้ก็บรักษาไวใ้นตูนิ้รภยั และน าฝากธนาคารในวนัถดัไป  
   3) วธีิการตรวจสอบเงินคงเหลือประจ าวนั   
    ผูอ้  านวยการคลงัมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคล้องกนัทั้ง 7 คน โดยให้ค  าตอบว่า
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินร่วมกนัตรวจสอบเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินกบัจดัท ารายงานเงิน
คงเหลือประจ าวนัเม่ือปรากฏวา่ถูกตอ้งแลว้ก็จะน าเขา้เก็บรักษาในตูนิ้รภยัและให้คณะกรรมการทุก
คนลงลายมือในรายงานเงินคงเหลือประจ าวนัไวเ้ป็นหลกัฐานทุกคร้ังซ่ึงผูอ้  านวยการคลงัน าเสนอ
รายงานเงินคงเหลือประจ าวนัผา่นปลดัเทศบาลต าบลและน าเสนอต่อนายกเทศมนตรีทราบทุกวนั 
    4) วธีิการเก็บรักษาเงินและวงเงินเก็บรักษา  
    ผูอ้  านวยการคลังมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคล้องกันทั้ง 7 คนโดยให้ค  าตอบว่า
วงเงินท่ี เก็บรักษาในตู้นิรภัยเก็บได้ไม่ เกิน 2,000 บาท แต่สามารถขออนุมัติขยายวงเงินต่อ
นายกเทศมนตรีไดร้วมไม่เกิน 8,000– 10,000 บาท  
   5) ไม่มีเช็คหรือใบส าคญัหรือใบยมืท่ีไม่ถูกตอ้งไวแ้ทนตวัเงิน 
    ผูอ้  านวยการคลงัมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคลอ้งกนัทั้ง 7 คนโดยให้ค  าตอบว่าใน
การอนุมติัใบส าคญั ใบยืม หรือฎีกา จะมีการตรวจสอบจากหวัหนา้หน่วยงาน และผูอ้  านวยการคลงั
ก่อนทุกคร้ังก่อนมีการอนุมติั และน าเสนอต่อนายกเทศมนตรี ซ่ึงไม่มีการอนุมติัในใบส าคญั ใบยืม 
หรือฎีกาท่ีไม่ถูกตอ้งโดยเด็ดขาด 
   6) ความเพียงพอและเหมาะสมของการแบ่งแยกหนา้ท่ี   
    ผูอ้  านวยการคลงัมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคล้องกนัทั้ง 6 คนโดยให้ค  าตอบว่ามี
การแบ่งแยกหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน พยายามแบ่งแยกหนา้ท่ีกรรมการรักษาเงินกบัผูท้  าบญัชีออกจากกนั 
ผูอ้  านวยการคลงัท่ีแสดงความเห็นแตกต่างมี 1 คน ให้ค  าตอบว่าไม่สามารถแบ่งแยกหนา้ท่ีไดอ้ยา่ง
เหมาะสม เพราะกรรมการผูรั้กษาเงินกบัผูท้  าบญัชีเป็นคนๆ เดียวกนัเน่ืองจากขอ้จ ากัดทางด้าน
จ านวนของกรอบอตัราก าลงัของบุคลากรท่ีไม่เพียงพอ และเป็นเทศบาลต าบลขนาดเล็ก   
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   7) การเก็บรักษากุญแจตูนิ้รภยั 
    ผูอ้  านวยการคลงัมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคลอ้งกนัทั้ง 7 คนโดยให้ให้ค  าตอบว่า
คณะกรรมการจะมีสิทธิในการถือกุญแจคนละ 1 ดอก เท่านั้นจะไม่ให้ผูห้น่ึงผูใ้ดเป็นคนถือกุญแจตู้
นิรภยัทั้งหมด และในแต่ละคร้ังท่ีมีการเปิดหรือปิดตู้นิรภยัคณะกรรมการจะต้องลงลายมือช่ือ
รับทราบในทุกคร้ัง เพื่อป้องกนัการสูญหายของสินทรัพย ์ถา้หากมีกรณีเงินท่ีกรรมการเก็บรักษาเงิน
ไดรั้บมอบให้เก็บรักษาไม่ตรงกบัรายงานเงินคงเหลือประจ าวนัให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและ
ผูส่้งเงินร่วมกนับนัทึกจ านวนเงินท่ีตรวจนบัได ้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวนัและลงลายมือช่ือ
กรรมการและผูส่้งเงินเป็นหลกัฐาน แลว้เก็บรักษาเงินไวใ้นตูนิ้รภยั และรายงานให้ปลดัเทศบาล
ต าบลทราบทนัที เพื่อเสนอนายกเทศมนตรีสั่งการ 
   8) การตรวจสอบใบส าคญัประกอบการเบิกจ่ายเงินก่อนอนุมติัสั่งจ่าย  
    ผูอ้  านวยการคลงัมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคล้องกนัทั้ง 7 คน โดยให้ค  าตอบว่า 
ขั้นตอนในการตรวจสอบจะมีการตรวจสอบจากผูเ้ขียนใบส าคญั ตอ้งเป็นค่าใชจ่้ายท่ีอยูใ่นแผนงาน
งบประมาณในปีงบประมาณของทางเทศบาลต าบลท่ีได้จดัท าข้ึน และอยู่ในเทศบญัญติัประจ าปี 
ตรวจสอบจากหัวหน้าส่วนงานและอนุมติั หลงัจากนั้นเจา้หน้าท่ีกองคลงัตรวจสอบใบส าคญัหรือ
ฎีกา อีกคร้ังและเสนอต่อผูอ้  านวยการคลงั ปลดัเทศบาลต าบลและนายกเทศมนตรีต่อไป 
    9) การเข้าตรวจสอบเงินของผู ้ตรวจสอบภายใน หรือผู ้ท่ี มีหน้าท่ีในการ
รับผดิชอบ 
    ผูอ้  านวยการคลงัมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคล้องกนัทั้ง 7 คน โดยให้ค  าตอบว่า 
เทศบาลต าบลจะไม่มีผูต้รวจสอบภายในโดยตรงแต่จะเป็นความรับผิดชอบของ ปลดัเทศบาลต าบล 
เป็นผูรั้บผดิชอบและไดมี้การเขา้ท าการตรวจสอบโดยเป็นการสุ่มตรวจเป็นคร้ังคราว วา่ยอดรายงาน
กับสินทรัพย์ท่ีอยู่ใน ตู้นิ รภัยตรงกันหรือไม่  (ตรวจสอบความมีอยู่จ ริง) และรายงานต่อ
นายกเทศมนตรีส าหรับผลการตรวจสอบ 
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ตารางที ่4.19 แสดงจุดประเมินการควบคุมภายในตามแนวคิดของส านกังานตรวจเงินแผน่ดินกบั          
ขอ้บ่งช้ีของการควบคุมภายในกิจกรรมควบคุมทางการเงินและการบญัชี ดา้นการรับเงิน 

จุดประเมินการควบคุมภายในตามแนวคิดของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

ข้อบ่งช้ีของการควบคุมภายในของเทศบาล
ต าบลในอ าเภอกุดจับ 

กจิกรรมควบคุมด้านการรับเงิน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับ
เงิน  ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

2547 แก้ไขเพิม่เติมถึง   
ฉบับที ่2 พ.ศ. 2548 

1.  ออกใบเสร็จรับเงินทุกคร้ังท่ีมีการรับเงิน 
2.  มาตรการเก่ียวกบัใบเสร็จรับเงิน 
3.วธีิการเบิกใชส้มุดใบเสร็จรับเงินแต่ละคร้ัง 
4. ตรวจสอบและการลงบญัชีของใบเสร็จรับเงิน 
5.  วิธีการจดัการใบเสร็จรับเงินท่ียกเลิกหรือไม่
ใช ้  
6.  การรับส่งเงินระหวา่งเจา้หนา้ท่ี  
7.  ระยะเวลาการน าส่งเงิน 
8.  วิธีการควบคุมใบเสร็จรับเงินท่ีไม่ใช้ เม่ือส้ิน
ปีงบประมาณ 
9. วธีิการสั่งจ่ายเช็คใหก้บัหน่วยงาน 
10.  ความเพียงพอและเหมาะสมในการแบ่งแยก
หนา้ท่ี 

 
  4.2.3.2 สรุปผลการสัมภาษณ์การควบคุมภายในทางการเงินและบัญชี ด้านการรับเงิน 
   1)  ออกใบเสร็จรับเงินทุกคร้ังท่ีมีการรับเงิน 
    ผูอ้  านวยการคลงัมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคลอ้งกนัทั้ง 7 คน โดยให้ค  าตอบวา่ ใน
การรับเงินทุกประเภทจะตอ้งออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผูช้  าระเงินทุกคร้ังภายในวนัท่ีรับเงินยกเวน้
รายไดบ้างประเภทท่ีมีการจ าหน่ายธรรมเนียมท่ีแบบพิมพร์ะบุจ านวนเงินไวแ้ละมีการควบคุมเล่มท่ี
ใบเสร็จรับเงินเช่นเดียวกนัไม่ตอ้งออกใบเสร็จรับเงินซ ้ าอีก 
   2) มาตรการเก่ียวกบัใบเสร็จรับเงิน 
   ผูอ้  านวยการคลงัมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคลอ้งกนัทั้ง 7 คน โดยให้ค  าตอบวา่ มี
มาตรการควบคุมและการใชใ้บเสร็จรับเงินสรุปไดด้งัน้ี 
   การรับเงินจะใชใ้บเสร็จเล่มเดียวกนัในการรับเงินทุกประเภท เวน้แต่รายรับท่ีมี
การรับจ านวนมากเป็นประจ าจะแยกใบเสร็จส าหรับการรับเงินต่างหากการรับและการจ่าย
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ใบเสร็จรับเงินแต่ละคร้ังจะมีการลงทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินเพื่อป้องกนัการหยิบเล่มผิดและการ            
สุญหาย ใบเสร็จรับเงินจะมีก าหนดระยะเวลา 1 ปีงบประมาณเท่านั้น พอส้ินปีงบประมาณก็จะท า
การเจาะปรุใบเสร็จรับเงินท่ียงัคงเหลือในเล่มท่ีใชไ้ม่หมด และจดัท ารายงานการใชใ้บเสร็จ สรุปให้
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินทราบอยา่งชา้ไม่เกินเดือนตุลาคม ของปีงบประมาณถดัไป รวมถึงใบเสร็จรับเงินท่ี
ยงัไม่ไดรั้บการตรวจสอบจากผูมี้อ  านาจให้หน่วยงานคลงัน าใบเสร็จรับเงินไปเก็บไวใ้นท่ีปลอดภยั               
อยา่ใหสู้ญหาย 
    3) วธีิการเบิกใชรั้บเงินแต่ละคร้ัง 
    ผูอ้  านวยการคลงัมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคลอ้งกนัทั้ง 7 คน โดยให้ค  าตอบว่ามี
มาตรการคือเม่ือมีการเบิกสมุดใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่แต่ละคร้ังจะตอ้งมีการลงนาม เพื่อเก็บไวเ้ป็น
หลกัฐานในการเบิกใชง้านและมีการอนุมติัจากผูอ้  านวยการคลงัทุกคร้ังในทะเบียนคุม 
    4) ตรวจสอบและการลงบญัชีของใบเสร็จรับเงิน 
    ผูอ้  านวยการคลงัมีการให้ค  าตอบไปท่ีสอดคลอ้งกนัทั้ง 7 คน โดยให้ค  าตอบว่า
เม่ือมีการออกใบเสร็จรับเงินเจ้าหน้าท่ีการเงิน หรือนักจัดเก็บรายได้ท าการรับเงินและออก
ใบเสร็จรับเงิน ส าเนาเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานและส่งให้กบัเจา้หนา้ท่ีบญัชี ท าการลงบญัชีต่อไป และทุก
ส้ินวนัจะมีการตรวจยอดบญัชีกบัใบเสร็จรับเงินวา่ไดล้งบญัชีครบถว้น และถูกตอ้งตรงกนัหรือไม่ 
ถ้าไม่ตรงกันก็    จะยึดหลกัฐานจากใบเสร็จรับเงินและยอดเงินจากนั้นจะท าการปรับปรุงบญัชี
ต่อไป 
    5) วธีิการจดัการใบเสร็จรับเงินท่ียกเลิกหรือไม่ใช ้  
    ผูอ้  านวยการคลงัมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคลอ้งกนัทั้ง 7 คน โดยให้ค  าตอบวา่เม่ือ
มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ใช้วิธีการขีดฆ่าและประทบัตรา “ยกเลิก” และจดัเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน
พร้อมบนัทึกลงในทะเบียนคุม วา่ใบเสร็จเลขท่ีดงักล่าวมีการยกเลิก 
    6)  การรับส่งเงินระหวา่งเจา้หนา้ท่ี  
    ผูอ้  านวยการคลงัมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคล้องกนัทั้ง 7 คน โดยให้ค  าตอบว่า
กรณีเม่ือมีการส่งมอบเงินระหวา่เจา้หน้าท่ีจะมีการจดัท าใบปะหน้าเป็นบนัทึกขอ้ความ และมีการ
สอบทานยอดใหต้รงกนัและมีการลงลายมือช่ือรับทราบยอดเงินท่ีรับมอบระหวา่งกนั 
    7)  ระยะเวลาการน าส่งเงิน  
    ผูอ้  านวยการคลงัมีการให้ค  าตอบไปท่ีสอดคลอ้งกนัทั้ง 7 คนโดยให้ค  าตอบว่า
การน าส่งเงินนั้นจะรวบรวมส่งก่อนเวลาของธนาคารปิดท าการประมาณ 15.30 น.ถา้หากน าฝาก
ธนาคารในวนันั้นไม่ทนัจะเก็บรักษาไวใ้นตูนิ้รภยั และน าฝากธนาคารในวนัถดัไป  
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    8) วธีิการควบคุมใบเสร็จรับเงินท่ีไม่ใช ้เม่ือส้ินปีงบประมาณ 
    ผูอ้  านวยการคลงัมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคลอ้งกนัทั้ง 7 คนโดยให้ค  าตอบวา่จาก
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย เม่ือใบเสร็จรับเงินนั้นเม่ือส้ินปีงบประมาณแลว้ ใบเสร็จรับเงินเล่ม
ใดใช้รับเงินในปีใด ให้ใช้รับเงินในปีนั้ นเท่านั้ นเม่ือข้ึนปีใหม่ก็ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่ 
ใบเสร็จรับเงินฉบบัใดยงัไม่ไดใ้ช้ให้คงติดไวก้บัเล่ม แต่ให้เจาะปรุ เจาะรู หรือประทบัตราไม่ใช ้
เพื่อใหเ้ป็นท่ีสังเกตและไม่ใหน้ ามาใชรั้บเงินต่อไป 
    9) วธีิการสั่งจ่ายเช็คใหก้บัหน่วยงาน 
    ผูอ้  านวยการคลงัมีการใหค้  าตอบท่ีสอดคลอ้งกนัทั้ง 7 คนโดยใหค้  าตอบวา่ใน
กรณีท่ีรับเงินเป็นเช็ค ใหใ้ชว้ิธีการ “ขีดคร่อม” หรือ Pay in slip เป็นช่ือของหน่วยงานเท่านั้น เพื่อ
ควบคุมการสูญหายของเช็ค 
    10)  ความเพียงพอและเหมาะสมในการแบ่งแยกหนา้ท่ี 
    ผูอ้  านวยการคลงัมีการใหค้  าตอบท่ีสอดคลอ้งกนัทั้ง 6 คน โดยให้ค  าตอบวา่ การ
แบ่งแยกหนา้ท่ีดา้นการรับเงินของเจา้หนา้ท่ีการเงินและการบญัชีของเทศบาลต าบลในแต่ละแห่งไม่
สามารถแบ่งแยกหนา้ท่ีไดถู้กตอ้งและเหมาะสม เช่น คนบนัทึกบญัชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร น า
เงินสดฝากธนาคารและกระทบยอดเงินสดเงินฝากธนาคาร ส่วนใหญ่แล้วเป็นคนๆ เดียวกนั โดย
ผูอ้  านวยการคลงัใหเ้หตุผลวา่กรอบอตัราก าลงัของบุคลากรไม่เพียงพอ 
    ผูอ้  านวยการคลังท่ีแสดงความเห็นแตกต่างมี 1 คน ให้ค  าตอบว่า สามารถ
แบ่งแยกหนา้ท่ีของเจา้หน้าท่ีการเงินและการบญัชีไดเ้หมาะสมเน่ืองจากมีบุคลากรเพียงพอ  เพราะ
เป็นเทศบาลต าบลท่ีมีขนาดใหญ่และสามารถแบ่งหนา้ท่ีทางดา้นการเงินและบญัชีไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ตารางที่ 4.20 แสดงจุดประเมินการควบคุมภายในตามแนวคิดของ ส านกังานตรวจเงินแผน่ดินกบั           
ขอ้บ่งช้ีของการควบคุมภายในดา้นกิจกรรมควบคุมทางการเงินและการบญัชี ดา้นการ
จ่ายเงิน 

 

จุดประเมินการควบคุมภายในตามแนวคิด
ของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

ข้อบ่งช้ีของการควบคุมภายในของเทศบาล
ต าบลในอ าเภอกุดจับ 

กจิกรรมควบคุมด้านการจ่ายเงิน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงิน  
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 

แก้ไขเพิม่เติมถึง   
ฉบับที ่2 พ.ศ. 2548 

1.  มี ระ เบียบ  ข้อบังคับ เก่ียวกับการเบิก
จ่ายเงินของเทศบาลต าบล 
2.  ลกัษณะการจ่ายเงินของเทศบาลต าบล 
3.  วธีิการปฏิบติัในการเบิกจ่ายเงิน 
4.  การจดัท าเช็คสั่งจ่าย 
5.  ดา้นการอนุมติัเช็คสั่งจ่าย 
6.  มาตรการป้องกนัและควบคุมเช็ค 
7.  การจ่ายเงินให้แก่ผูอ่ื้นท่ีไม่ใช่เจา้หน้ีหรือ
ผูไ้ม่มีสิทธิรับเงินจ่าย 
8.  ความเป็นกลางของเจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง 
9.ความเหมาะสมในการแบ่งแยกหนา้ท่ี 

 
   4.2.3.3  สรุปผลการสัมภาษณ์การควบคุมภายในทางการเงินและบัญชีด้านการจ่ายเงิน 
   1) มีระเบียบ ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลต าบล 
   ผูอ้  านวยการคลังมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคล้องกันทั้ง 7 คนโดยให้ค  าตอบว่า
เทศบาลต าบลแต่ละแห่งไดใ้ชร้ะเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรักษาเงินขององคก์าร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 2พ.ศ. 2548 และมีระเบียบในการจ่ายเงินท่ี
ชดัเจน 
   2) ลกัษณะการจ่ายเงินของเทศบาลต าบล 
   ผูอ้  านวยการคลงัมีการให้ค  าตอบไปท่ีสอดคลอ้งกนัทั้ง 7 คนโดยให้ค  าตอบว่า
ในการจ่ายเงินในแต่ละคร้ังตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยก็ไดร้ะบุไวอ้ยา่งชดัเจน วา่ในเร่ือง
ของการจ่ายเงิน ส่วนท่ี 1 ขอ้ 68 การจ่ายเงินให้แก่  เจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิให้จ่ายเป็นเช็คกรณีจ าเป็นท่ี
ไม่อาจจ่ายเป็นเช็คได้ให้จดัท าใบถอนเงินฝากธนาคารเพื่อให้ธนาคารออกตัว๋แลกเงินสั่งจ่ายให้
เจ้าหน้ีหรือผูมี้สิทธิ การจ่ายเงินผ่านธนาคารให้เป็นไปตามวิธีการท่ีกรมส่งเสริมการปกครอง
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ทอ้งถ่ินก าหนด ส่วนในเร่ืองของเงินสดยอ่ย เทศบาต าบลแต่ละแห่งจะมีการกนัเงินไวใ้ชจ่้ายเป็นเงิน
สดไม่เกิน 2,000 บาท 
   3) วธีิการปฏิบติัในการเบิกจ่ายเงิน 
   ผูอ้  านวยการคลงัมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคล้องกนัทั้ง 7 คน โดยให้ค  าตอบว่า          
มีระเบียบในการปฏิบติัโดยยึดระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจ่ายเงินขององคก์ารปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี2 พ.ศ. 2548 ส่วนท่ี 2หลักฐานการจ่ายเงินจะมี
ขอ้ก าหนดในการระบุหลกัฐานในการจ่ายเงินในแต่ละประเภทไวอ้ยา่งชดัเจนและจะตอ้งปฏิบติัตาม
อยา่งเคร่งครัด ในกระบวนการจ่ายเงินแต่ละคร้ังจะตอ้งมีการตรวจสอบหลกัฐานก่อนการการอนุมติั
การจ่ายทุกคร้ังตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย และถา้หากหลกัฐานไม่ครบตามระเบียบก็จะ
ไม่สามารถท่ีจะท าการเบิกจ่ายได ้
    เม่ือมีการอนุมติัการสั่งจ่ายเช็คเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ใบส าคญัต่างๆ แต่ละฉบบั  
จะตอ้งมีการท าสัญญาลกัษณ์ หรือประทบัตรา “อนุมติัแลว้” เพื่อให้ทราบวา่ไดมี้การอนุมติัการจ่าย
เรียบร้อยแลว้ และถ่ายส าเนาเก็บไวท้ั้งฝ่ายการเงินและบญัชี และเก็บเอกสารอยา่งเอกสารธรรมดา 
   4) การจดัท าเช็คสั่งจ่าย 
   คลงัมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคลอ้งกนัทั้ง 7 คน โดยให้ค  าตอบวา่ ในการออกเช็ค
สั่งจ่ายมีระบุไวใ้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจ่ายเงินขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2547 การเขียนเช็คสั่งจ่ายให้ปฏิบติัโดยการจ่ายเงินให้เจา้หน้ี ในกรณีซ้ือ หรือเช่าทรัพยสิ์น 
หรือจา้งท าของให้ออกเช็คสั่งจ่ายการจดัท าเช็คสั่งจ่ายของเทศบาลต าบล มีการระบุวงเงินและผูมี้
อ  านาจในการลงนามสั่งจ่ายเช็คโดยการจ่ายเงินตามสิทธิท่ีพึงจะได้รับให้แก่เจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิรับ
เงินถา้ในกรณีท่ีจะตอ้งสั่งจ่ายเพื่อขอรับเงินสด ตอ้งไม่เกิน 2.000 บาทถา้การออกเช็คสั่งจ่ายในนาม
หวัหนา้หน่วยงานคลงัหรือกรณีท่ีไม่มีหวัหนา้หน่วยงานคลงัหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้ห้
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินแต่งตั้งพนกังานส่วนทอ้งถ่ินตั้งแต่ระดบัสามหรือเทียบเท่าข้ึนไป และหากเจา้หน้ี
หรือผูมี้สิทธิรับเงินไม่มารับเช็คภายใน15 วนันบัตั้งแต่วนัสั่งจ่าย ให้ยกเลิกเช็คนั้น การจ่ายเงินทุก
กรณีถา้ผูจ่้ายมีหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีจะตอ้งหกัภาษีใดๆไวณ้ท่ีจ่ายเพื่อน าส่งต่อไป 
   5) ดา้นการอนุมติัเช็คสั่งจ่าย 
   ผูอ้  านวยการคลงัมีการใหค้  าตอบท่ีสอดคลอ้งกนัทั้ง 7 คนโดยให้ค  าตอบวา่ ดา้น
การอนุมติัในเทศบาลต าบลไม่ไดมี้การก าหนดวงเงินในการอนุมติั เพราะการอนุมติัในสั่งจ่ายเช็ค 
แต่ละคร้ังจะมีการตรวจสอบหลกัฐานประกอบการจดัท าเช็ค และอนุมติัเป็นคร้ังไปและไดมี้การลง
ลายมือช่ือหลงัจากได้พิจารณาและตรวจสอบแล้วเท่านั้นโดยการอนุมติัเช็คคือ ผูอ้  านวยการคลงั 
และนายกเทศมนตรี 
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   6) มาตรการป้องกนัและควบคุมเช็ค 
    ผูอ้  านวยการคลงัมีการใหค้  าตอบท่ีสอดคลอ้งกนัทั้ง 7 คน โดยให้ค  าตอบวา่การ
ควบคุมเร่ืองเช็คเม่ือเป็นเช็คท่ีไม่ใช้แลว้ จะมีการท าสัญลกัษณ์ หรือประทบัตรา “ไม่ใช”้  หรือขาด
ฆ่าเพื่อป้องกนัการกลบัมาใช้ใหม่และเก็บรักษาไวใ้นท่ีปลอดภยั เป็นขอ้เสนอแนะจากส านักงาน
ตรวจเงินแผน่ดิน และมีการบนัทึกในทะเบียนคุมเช็คในการยกเลิกการใชข้องเช็คใบดงักล่าว ผูเ้ขียน
เช็คกบัคนอนุมติัใบส าคญัจ่าย เป็นคนละคนกนัเพราะหน้าท่ีในการเขียนเช็คจะเป็นส่วนงานของ 
เจา้หน้าท่ีการเงินและผูอ้นุมติัใบส าคญัจ่ายเป็นทางเจา้หน้าท่ีบญัชี ผูอ้  านวยการคลงัเป็นผูอ้นุมติัอีก
คร้ัง ด้านเช็คสั่งจ่ายสามารถแบ่งหน้าท่ีได้อย่างชัดเจน ผูอ้นุมัติเช็คเป็นคนละคนกับผู ้อนุมัติ
ใบส าคญัจ่าย และผูจ้ดัเก็บเงินสดยอ่ย และมีการก าหนดวงเงินในการอนุมติัอยา่งชดัเจน 
   7) การจ่ายเงินใหแ้ก่ผูอ่ื้นท่ีไม่ใช่เจา้หน้ีหรือผูไ้ม่มีสิทธิรับเงินจ่าย 
   ผูอ้  านวยการคลงัมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคลอ้งกนัทั้ง 7 คนโดยให้ค  าตอบว่าใน
การรับเช็คในแต่ละคร้ังถ้าหากกรณีท่ีผูรั้บไม่สามารถรับได้ตอ้งมีหนังสือมอบฉันทะ หรือมอบ
อ านาจเพื่อมารับแทนผูรั้บเท่านั้น จึงจะสามารถให้รับแทนได ้โดยไม่มีกรณียกเวน้ตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทย  
   8) ความเป็นกลางของเจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง 
   ผูอ้  านวยการคลังมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคล้องกันทั้ง 7 คนโดยให้ค  าตอบว่า
ระเบียบและวิธีปฏิบติัด้านการจ่ายเงินจะไม่ให้เจา้หน้าท่ีทางด้านการเงินหรือเจา้หน้าท่ี ท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งในการจดัซ้ือจดัจา้ง รับเงินแทนผูมี้สิทธิรับเงินโดยเด็ดขาด เพราะจะถูกเพ่งเล็งในเร่ือง
ความโปร่งใสของการจดัซ้ือจดัจ้างและถือเป็นความผิดทางวินัยด้วยหากมีการละเมิดระเบียบ
ดงักล่าว 
   9) ความเหมาะสมในการแบ่งแยกหนา้ท่ี 
   ผูอ้  านวยการคลงัมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคล้องกนัทั้ง 7 คนโดยให้ค  าตอบว่ามี
การแบ่งแยกหน้าท่ีไดค้รบตามกระบวนการดา้นการจ่ายเงินโดยอาศยัระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยการจ่ายเงินขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547เป็นกรอบในการแบ่งแยกหนา้ท่ีแต่ก็
จะท าให้ไปกระทบเร่ืองการแบ่งแยกในกิจกรรมดา้นอ่ืนของเทศบาลต าบลเพราะความเจา้หนา้ท่ีไม่
เพียงพอแต่ก็จะพยายามใหมี้ผลกระทบนอ้ยท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.21 แสดงจุดประเมินการควบคุมภายในตามแนวคิดของส านกังานตรวจเงินแผน่ดินกบั           
ขอ้บ่งช้ีของการควบคุมภายในดา้นกิจกรรมควบคุมทางการเงินและการบญัชี ดา้นเงิน
ฝากธนาคาร 

จุดประเมินการควบคุมภายในตามแนวคิดของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

ข้อบ่งช้ีของการควบคุมภายในของเทศบาล
ต าบลในอ าเภอกุดจับ 

กจิกรรมควบคุมด้านเงินฝากธนาคาร  
1. ธนาคารท่ีฝากเงินไวน้ั้นเป็นธนาคารท่ีไดรั้บ
อนุมติัให้ฝากเงินไดต้ามระเบียบ หรือกฎหมาย
ท่ีก าหนดไว ้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเกบ็รักษาเงิน  
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 

2.  การเปิดบญัชีธนาคาร และการก าหนดผูมี้
อ านาจในการลงนามสั่งจ่าย 
3.  กระบวนการเม่ือมีการเปล่ียนผูมี้อ านาจใน
การลงนามจ่ายเช็ค 
4.  การตั้งกรรมการฝากถอน 
5.  การติดตามเช็คท่ีฝากคืนจากธนาคาร 
6.  การเก็บรักษาสมุดคู่ฝากใบน าฝากธนาคาร 
7.   กระบวนการพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 
8.  การแบ่งแยกหนา้ท่ีทางดา้นเงินฝากธนาคาร 
9.  การจดัท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
10. การคุมยอดคงเหลือบญัชีเงินฝากธนาคาร 
11.  การตรวจผลการพิสูจน์ยอดเงินฝาก
ธนาคาร 
12. การรายงานผลการพิ สูจน์ยอดเงินฝาก
ธนาคาร 
13.  การควบคุมเช็คซ่ึงผูรั้บยงัมิไดน้ าไปข้ึน
เงิน 
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  4.2.3.4 สรุปผลการสัมภาษณ์การควบคุมภายในทางการเงินและบัญชีด้านเงินฝาก
ธนาคาร 
   1) ธนาคารท่ีฝากเงินไวน้ั้นเป็นธนาคารท่ีไดรั้บอนุมติัใหฝ้ากเงินไดต้ามระเบียบ 
หรือกฎหมายท่ีก าหนดไว ้
  ผูอ้  านวยการคลังมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคล้องกันทั้ ง 7 คนโดยให้ค  าตอบว่า ตาม
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยระบุไวอ้ยา่งชดัเจน วา่ธนาคารท่ีรับฝากนั้นตอ้งเป็นธนาคารท่ีเป็น
ของรัฐบาลก าหนด ส่วนมากเป็นธนาคารกรุงไทย 
   2) การเปิดบญัชีธนาคาร และการก าหนดผูมี้อ านาจในการลงนามสั่งจ่าย 
  ผูอ้  านวยการคลงัมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคลอ้งกนัทั้ง 7 คนโดยให้ค  าตอบวา่การลงนาม
ในการสั่งจ่ายเป็นระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ได้มีการก าหนดอย่างชัดเจนส าหรับองค์การ
บริหารปกครองส่วนท้องถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ พ.ศ.2547 ผูมี้
อ านาจเบิกถอนเงินอปท. มี 3 กลุ่ม คือกลุ่มท่ี 1 คือผูบ้ริหารเทศบาลต าบล หรือ ผูรั้กษาราชการแทน
กลุ่มท่ี  2 คือ ปลดัเทศบาลต าบล หรือผูรั้กษาราชการแทน และกลุ่มท่ี 3 คือบุคคลท่ีผูบ้ริหารเทศบาล
ต าบลแต่งตั้งมอบหมายใหล้งนามสั่งจ่ายเงินร่วมกบัผูบ้ริหารเทศบาลต าบลและปลดัเทศบาลต าบล 
   3) กระบวนการเม่ือมีการเปล่ียนผูมี้อ  านาจในการลงนามจ่ายเช็ค  
   ผูอ้  านวยการคลงัมีการใหค้  าตอบไปในทางเดียวกนัจ านวน 7 คน โดยใหค้  าตอบ
วา่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผูท่ี้มีอ านาจในการสั่งจ่าย จะมีการท าหนงัสือแจง้ให้กบัทางธนาคารทราบ
พร้อมแนบหนงัสือแต่งตั้งผูมี้อ  านาจในการลงนาม แนบมาเพื่อเป็นหลกัฐานในการเปล่ียนแปลงทุก
คร้ัง (ส่วนมากเป็นการหมดวาระ) 
   4) การตั้งกรรมการฝากถอน 
   ผูอ้  านวยการคลงัมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคล้องกนัทั้ง 7 คน โดยให้ค  าตอบว่า 
ตามระเบียบของทางกระทรวงมหาดไทย ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินไว ้
ณ ส านกังานอยา่งนอ้ย 3 คนในจ านวนน้ีให้ผูอ้  านวยการคลงัเป็นกรรมการโดยต าแหน่งหน่ึงคนและ
กรรมการ เก็บรักษาเงินอ่ืนอีกอยา่งนอ้ยสองคน 
   5) การติดตามเช็คท่ีฝากคืนจากธนาคาร  
   ผูอ้  านวยการคลังมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคล้องกันทั้ง 7 คนโดยให้ค  าตอบว่า
แนวทางในการปฏิบติัถา้หากมีการรับเช็คคืนจากธนาคารจะตอ้งมีการลงบญัชีคุมเช็คไวห้ลงัจากรับ
เช็คคืนจากธนาคาร ในการติดตามนั้นจะมีการสอบถามและตรวจสอบจากธนาคารอีกคร้ัง 
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   6) การเก็บรักษาสมุดคู่ฝากใบน าฝากธนาคาร  
   ผูอ้  านวยการคลงัมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคลอ้งกนัทั้ง 7 คนโดยให้ค  าตอบวา่ ใน
การเก็บรักษาสมุดคู่ฝากและต้นขั้วเช็ค นั้นจะมีการไวใ้นท่ีปลอดภยัโดยจะมีเจา้หน้าท่ี ท่ีได้รับ
แต่งตั้งเป็นผูจ้ดัเก็บและถือกุญแจ   
   7) กระบวนการพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 
   ผูอ้  านวยการคลงัมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคล้องกนัทั้ ง 7 คน โดยให้ค  าตอบว่า       
การพิสูจน์ยอดเงินฝากนั้นจะจดัท าโดยนักวิชาการบญัชีและได้ยอมรับว่าไม่ไดมี้การกระทบยอด
เป็นประจ าทุกเดือน และเม่ือจดัท างบกระทบยอดเสร็จไดมี้การรายงานต่อทางปลดัเทศบาลต าบล          
และนายกเทศมนตรีทุกคร้ัง 
    8) การแบ่งแยกหนา้ท่ีทางดา้นเงินฝากธนาคาร 
    ผูอ้  านวยการคลงัมีการใหค้  าตอบไปในทางเดียวกนัจ านวน 6 คน โดยใหค้  าตอบ
วา่ในการแบ่งหนา้ท่ีในส่วนงานของงานคลงัไม่สามารถท่ีจะแบ่งหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยมีบาง
หน้าท่ียงัคงมีความเส่ียงอยูบ่า้ง เช่น หน้าท่ีการลงรายการในสมุดเงินสดเป็นคนเดียวกนักบัคนท่ีมี
หนา้ท่ีเก็บรักษาและรับจ่ายเงินสด โดยให้เหตุผลเหมือนกนัคือ จ านวนของกรอบอตัราของบุคลากร
ในหน่วยงานไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถแบ่งหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเพียงพอและเหมาะสม  
    ผู ้อ  านวยการคลังท่ีแสดงความเห็นแตกต่างมี 1 คน ให้ค  าตอบว่าสามรถ
แบ่งแยกหน้าท่ีไดอ้ย่างเพียงพอและเหมาะสมในแต่ละภาระงานทางด้านการเงินและบญัชี เพราะ
เทศบาลต าบล เป็นเทศบาลต าบลท่ีมีขนาดใหญ่และมีบุคลากรท่ีเพียงพอกบัภาระงาน 
    9) การจดัท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
  ผูอ้  านวยการคลงัมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคลอ้งกนัทั้ง 7 คน โดยให้ค  าตอบว่า ใบแจง้ยอดเงิน
ฝากจะตอ้งขอจากทางธนาคาร เพื่อน าไปท างบกระทบยอดเงินฝาก เจา้หนา้ท่ีท าการกระทบยอดเงิน
ฝาก โดยใช้วิธี “Book to Bank to” เม่ือพบยอดท่ีต่างก็จะต้องมีการบันทึกส่วนต่างและมีการ
ปรับปรุงส่วนต่างให้เท่ากนั หลงัจากท่ีมีการปรับปรุงบญัชี และจดัท างบกระทบยอดแลว้ก็จะเสนอ
ต่อ ผูอ้  านวยการคลัง ปลดัอ าเภอท าการตรวจสอบและเสนอต่อผูบ้ริหารต่อไป แต่จากการขอดู
รายงานและขอ้ทกัทว้งของทาง สตง. เทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจบัจงัหวดัอุดรธานี ไดรั้บขอ้ทกั
ท้องจาก สตง.ในกรณียอดเงินคงเหลือตามบัญ ชีไม่ตรงกับหนังสือรับรองของธนาคาร 
BANKSTATEMENT มิไดจ้ดัท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารจดัท าไม่เป็นประจ าทุกเดือนและได้
สอบถามไปยงัผูอ้  านวยการคลงัอีกคร้ัง มีบางแห่งไดย้อมรับว่าเป็นจริง แต่ไม่ใช่เพราะเกิดจากการ
ทุจริตแต่ประการใด แต่เป็นการกระทบยอดท่ีไม่ตรงกัน และขอ้จ ากัดด้านเวลาและภาระงานท่ี
สะสมมาท าใหจ้ดัท างบกระทบยอดไม่ทนั 
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    10) การคุมยอดคงเหลือบญัชีเงินฝากธนาคาร 
    ผูอ้  านวยการคลงัมีการใหค้  าตอบท่ีสอดคลอ้งกนัทั้ง 7 คน โดยใหค้  าตอบวา่ ใน
กระบวนการของบญัชีทุกประเภทมีการจดัท าบญัชีแยกประเภทอยูแ่ลว้ และรวมถึงยอดคงเหลือของ
เงินฝากธนาคารดว้ย 
    11) การตรวจผลการพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 
    ผูอ้  านวยการคลงัมีการให้ค  าตอบไปท่ีสอดคลอ้งกนัทั้ง 7 คน โดยให้ค  าตอบว่า 
เทศบาลต าบลไม่มีผูต้รวจสอบภายในโดยตรง แต่มีปลดัเทศบาลต าบลเป็นผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบใน
การตรวจสอบในดา้นต่างๆ ของทางเทศบาลและมีการรายงานตรงต่อปลดัเทศบาลต าบลในผลการ
ตรวจสอบ และรายงานต่อนายกเทศมนตรีต่อไป 
    12) การรายงานผลการพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 
 ผูอ้  านวยการคลงัมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคลอ้งกนัทั้ง 7 คนโดยให้ค  าตอบว่าหลงัจากท่ีมีการ
จดัท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารแลว้เสร็จก็จะเสนอต่อผูอ้  านวยการคลงัรับทราบ หลงัจากนั้น
เสนอต่อปลดัเทศบาลต าบล และนายกเทศมนตรีต่อไป 
   13) การควบคุมเช็คซ่ึงผูรั้บยงัมิไดน้ าไปข้ึนเงิน 
 ผูอ้  านวยการคลงัมีการใหค้  าตอบไปท่ีสอดคลอ้งกนัทั้ง 7 คน โดยใหค้  าตอบวา่ การควบคุมใน
ส่วนท่ีเช็คสั่งจ่ายท่ียงัไม่มีผูม้ารับหรือน าไปข้ึนเงินเป็นเวลานาน การติดตามและควบคุมท าได้
ค่อนขา้งยาก แต่จะสามารถทราบไดก้็ต่อเม่ือมีการจดัท างบกระทบยอดเงินฝากเท่านั้น มีการติดตาม
ยอดเช็คท่ียงัไม่ข้ึนจากงบกระทบยอดเงินฝากและท าบนัทึกในบญัชีคุมไว ้และมีการลา้งออกจาก
บญัชี เม่ือมีการข้ึนเงินแลว้ 
 
ตารางที่ 4.22 แสดงจุดประเมินการควบคุมภายในตามแนวคิดของส านกังานตรวจเงินแผน่ดินกบั           

ขอ้บ่งช้ีของการควบคุมภายในดา้นกิจกรรมควบคุมทางการเงินและการบญัชี ดา้นเงิน
ฝากคลงั 

จุดประเมินการควบคุมภายในตามแนวคิดของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

ข้อบ่งช้ีของการควบคุมภายในของเทศบาล
ต าบลในอ าเภอกุดจับ 

กจิกรรมควบคุมด้านเงินฝากคลงั  
1.  ประเภทเงินท่ีฝากคลังและระเบียบในการ 
ฝาก – ถอนเงินฝากคลงั 

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั  การเก็บ
รักษาเงินและการน าเงินส่งคลงั  พ.ศ. 2551 

(กรมบญัชีกลาง  กระทรวงการคลงั) 
2.  การพิสูจน์ยอดเงินฝากคลงั 
3.  การตรวจสอบดา้นเงินฝากคลงั 
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  4.2.3.5 สรุปผลการสัมภาษณ์การควบคุมภายในทางการเงินและบัญชีด้านเงินฝากคลงั 
    1) ประเภทเงินท่ีฝากคลงัและระเบียบในการฝาก– ถอนเงินฝากคลงั 
     ผูอ้  านวยการคลงัมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคล้องกนัทั้ง 7 คน โดยให้ค  าตอบว่า
เทศบาลต าบลไดใ้หค้วามส าคญัในการปฏิบติัในเร่ืองดงักล่าวเป็นอยา่งมากเพราะมีระเบียบและมีขอ้
ปฏิบติัท่ีชดัเจนจากกรมบญัชีกลางในดา้นเงินฝากคลงั กรมบญัชีกลางมีการน าระบบสารสนเทศทาง
บญัชีเขา้มาใชร่้วมกบัการท างานดา้นเงินฝากคลงั คือระบบ GFMIS ซ่ึงจะก าหนดประเภทของเงินท่ี
ฝากและถอนตามระเบียบท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนในการฝากและถอนแต่ละคร้ังจะตอ้งมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการในการฝากถอนเงินฝากคลงัทุกคร้ัง 
    2) การพิสูจน์ยอดเงินฝากคลงั 
    ผูอ้  านวยการคลงัมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคลอ้งกนัทั้ง 7 คน โดยให้ค  าตอบวา่ ใน
ดา้นการพิสูจน์ยอดเงินฝากคลงัจะเป็นหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีการเงินจดัท าทะเบียนคุมเงินฝากคลงัและ
ตรวจสอบกบัระบบ GFMIS อย่างน้อยเดือนละคร้ังส าหรับยอดคงเหลือ และสามารถตรวจสอบ
สถานะของเงินฝากคลงัไดจ้ากรายงานการเคล่ือนไหวเงินฝากคลงัจาก GFMIS Terminal และจาก 
Web Report(http://gfmis.mygfmis.com) ซ่ึงสามารถเรียกดูรายงานการเคล่ือนไหวของเงินฝากคลงั
ประจ าสัปดาห์ เพื่อแสดงรายการเคล่ือนไหวของเงินฝากคลงัได้ (เรียกดูได้เฉพาะเอกสารท่ีผ่าน
รายการแลว้เท่านั้น)แต่ก็ยอมรับว่า GFMIS เป็นสารสนเทศท่ีใช้ยาก และจะตอ้งมีการไปฝึกอบรม
การใชง้านจากทางส่วนกลาง (กรมบญัชีกลาง) ส าหรับการใชง้าน บุคลากรยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ
อยูบ่า้ง และตอ้งจดัท าทะเบียนคุมเพื่อป้องกนัการผดิพลาด 
    3) การตรวจสอบดา้นเงินฝากคลงั 
    ผูอ้  านวยการคลงัมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคลอ้งกนัทั้ง 7 คนโดยให้ค  าตอบวา่โดย
การตรวจสอบผลการพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง จะเป็นหน้าท่ีของทางผูอ้  านวยการคลัง โดยจะ
ตรวจสอบจากยอดในระบบ GFMIS กบัยอดเงินฝากคลงักบัทะเบียนคุมเม่ือมีการพิสูจน์ยอดเงินฝาก
คลังแล้วเสร็จทุกคร้ังจะต้องมีการเสนอต่อผู ้บังคับบัญชาทุกคร้ัง ได้แก่ ผู ้อ  านวยการคลัง 
ปลดัเทศบาลต าบล และนายกเทศมนตรี ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.23 แสดงจุดประเมินการควบคุมภายในตามแนวคิดของส านกังานตรวจเงินแผน่ดินกบั           
ขอ้บ่งช้ีของการควบคุมภายในดา้นกิจกรรมควบคุมทางการเงินและการบญัชี ดา้นเงิน
ทกรองยมื 

จุดประเมินการควบคุมภายในตามแนวคิด
ของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

ข้อบ่งช้ีของการควบคุมภายในของเทศบาลต าบล
ในอ าเภอกุดจับ 

กจิกรรมควบคุมด้านเงินทกรองยมื  
1.  การอนุมติัเงินทดรองยมื   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเกบ็รักษาเงิน  
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 

2.  การควบคุมทางดา้นเงินทดรองยมื 
3.  การติดตามการใชเ้งินทดรองยมื 
 

    
   4.2.3.6  สรุปผลการสัมภาษณ์การควบคุมภายในทางการเงินและบัญชีด้านเงินทดรองยืม 
    1) การอนุมติัเงินทดรองยมื   
     ผูอ้  านวยการคลงัมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคลอ้งกนัทั้ง 7 คน โดยให้ค  าตอบวา่ ใน
การอนุมติั เงินทดรองยืมนั้น จะตอ้งมีการผ่านกระบวนการในการพิจารณาความถูกตอ้ง โดยใน
ส่วนของเทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจบัเป็นหน่วยงานท่ีเป็นองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีกรอบ
ปฏิบติัโดยอิงระเบียบของกระทรวงมหาดไทย โดยจะตอ้งมีการจดัท า “ใบฎีกา” เพื่อขออนุมติัเงิน
ทดรองยืม และจะตอ้งผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้าหน่วยงานตน้สังกดั เจา้หน้าท่ีกองคลงั เม่ือ
ถูกตอ้งแลว้จะตอ้งเสนอใหก้บัผูอ้  านวยการคลงั ปลดัเทศบาล และนายกเทศมนตรีเป็นผูอ้นุมติั 
    2) การควบคุมทางดา้นเงินทดรองยมื 
     ผูอ้  านวยการคลังมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคล้องกันโดยให้ค  าตอบว่า ในการ
ป้องกนัจะใชร้ะเบียบของทางกระทรวงมหาดไทย เป็นกรอบในการก าหนดระเบียบในการปฏิบติัอยู่
แลว้ เช่น   
      2.1)  ผูย้มืเงินทดรองกบัผูอ้นุมติัเป็นบุคคลคนละคนกนั 
      2.2)  ไม่อนุมติัใหย้มืเงินทดรองใหม่ หากยงัไม่ส่งใช ้เงินยมืทดรองรายเก่า 
      2.3)  เม่ือได้รับคืนเงินยืมทดรองมีการออกใบเสร็จรับเงินหรือใบรับ
ใบส าคญัและบนัทึกการรับคืนในสัญญาการยมืเงินทดรอง 
      2.4)  มีการเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินทดรองท่ียงัไม่ส่งใช้ไวอ้ย่างเป็น
ระเบียบในท่ีปลอดภยั   
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     3) การติดตามการใชเ้งินทดรองยมื  
     ผูอ้  านวยการคลงัท่ีแสดงความเห็นแตกต่างมี 4 คนให้ค  าตอบวา่ไม่มีมาตรการ
ในการติดตามเพราะจะมีการควบคุมในการลา้งเงินทดรองยืมเท่านั้นหลงัจากส้ินสุดโครงการต่างๆ 
ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของผูย้ืมเงินทดรอง จะตอ้งน าหลกัฐานตามระเบียบมีลา้งเงินทดรองยืม ตามระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทย ให้ถูกตอ้งตามประเภทของค่าใชจ่้ายท่ีระบุในใบฎีกา และสัญญาเงินยมื แต่
ก็ไม่ไดมี้การตรวจสอบการใชเ้งินทดรองยมืไปวา่มีการใชอ้ยา่งถูกตอ้งตามวตัถุประสงคห์รือไม่ 
    ผูอ้  านวยการคลงัมีการใหค้  าตอบท่ีสอดคลอ้งกนัจ านวน3 คน โดยให้ค  าตอบวา่ 
ไดมี้มาตรการในการติดตามดา้นเงินทดรองยืม หลงัจากท่ีมีการอนุมติัไปแลว้ ไดน้ าเงินไปใช้ตาม
จุดประสงค์ หรือตามระเบียบหรือไม่ แต่ก็ไดย้อมรับว่าเป็นขั้นตอนท่ีติดตามค่อนขา้งท่ีจะล าบาก 
เพราะในการอนุมติัเงินทดรองยืมไปแลว้ผูรั้บเงิน และรับผิดชอบก็จะทราบระเบียบในการใช้เงิน
ค่อนขา้งดีอยูแ่ลว้ จึงมีวิธีในการท่ีจะน าเงินไปใช้ผิดวตัถุประสงค์มีอยู่มากแต่ก็ไดพ้ยายามท่ีจะหา
มาตรการต่างๆ ในการตรวจสอบใหมี้ความรัดกุมมากยิง่ข้ึน 
 
ตารางที่ 4.24 แสดงจุดประเมินการควบคุมภายในตามแนวคิดของส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน          

กบัขอ้บ่งช้ีของการควบคุมภายในทางการเงินและการบญัชี ดา้นการส่ือสารและ
สารสนเทศ 

จุดประเมินการควบคุมภายในตามแนวคิดของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

ข้อบ่งช้ีของการควบคุมภายในของ
เทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจับ 

ด้านสารสนเทศและการส่ือสาร  

ด้านสารสนเทศ  
1.  ระบบสารสนเทศและสายการรายงานส าหรับ
การบริหารและตดัสินใจ 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายในพ.ศ. 2544 

2. ระบบสารสนเทศทางดา้นการเงินและการบญัชี 
ด้านการส่ือสาร 

1.  การส่ือสารอยา่งชดัเจน  ให้พนกังานทุกคนทราบและ
เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของตนเก่ียวกบัการควบคุมภายใน 
2.  ช่องทางให้พนกังานและบุคลากรสามารถเสนอ
ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบล 
3.  การส่ือสารภายในและภายนอกองคก์ร 
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 4.2.4 สรุปผลการสัมภาษณ์การควบคุมภายในด้านสารสนเทศและการส่ือสาร 
  4.2.4.1 ด้านสารสนเทศ 
    1) ระบบสารสนเทศและสายการรายงานส าหรับการบริหารและตดัสินใจ 
    ผูอ้  านวยการคลังมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคล้องกันทั้ง 7 คนโดยให้ค  าตอบว่า
ระบบสารสนเทศและสายการรายงานส าหรับการบริหารและตดัสินใจของฝ่ายบริหาร โดยรายงาน
ตรงต่อผู ้บริหาร การจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและบันทึกบัญชีไวค้รบถ้วน  
สมบูรณ์และเป็นหมวดหมู่ และมีการท าทะเบียนคุมส าหรับเอกสารท่ีมีความส าคญั มีการน าระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นกระบวนการท างาน อยา่งเพียงพอและเหมาะสมแต่ตอ้งยอมรับวา่
ในดา้นการน าขอ้มูลไปตดัสินใจนั้นอาจจะมีค่อนขา้งน้อย เพราะเทศบาลต าบลเป็นองคก์รภาครัฐ  
ซ่ึงไม่ไดแ้สวงหาก าไร การตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ส่วนมากจะเป็นการบริหารจดัการงบประมาณ
ประจ าปี และเงินสนบัสนุนจากรัฐบาล ให้เป็นไปตามเป้าหมายและถูกตอ้งตามวตัถุประสงค ์และ
จะเนน้ในเร่ืองของความครบถว้น และถูกตอ้งมากกวา่ 
    2) ระบบสารสนเทศทางดา้นการเงินและการบญัชี 
    ผูอ้  านวยการคลงัมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคลอ้งกนัทั้ง 7 คน โดยให้ค  าตอบวา่ มี
ระบบสารสนเทศและสายการรายงานส าหรับการบริหารและตดัสินใจของฝ่ายบริหาร โดยรายงาน
ตรงต่อผูบ้ริหาร การจดัเก็บขอ้มูล เอกสารประกอบการจ่ายเงินและบนัทึกบญัชีไวค้รบถว้น สมบูรณ์ 
เป็นหมวดหมู่ และมีการท าทะเบียนคุมส าหรับเอกสารท่ีมีความส าคญั มีการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใชใ้นกระบวนการท างาน อยา่งเพียงพอและเหมาะสม เช่น ระบบสารสนเทศทาง
บัญชี ระบบ GFMISและโปรแกรมบัญชีท่ีสร้างข้ึนเองภายในจังหวดั ระบบบุญตา แต่ก็ยงัไม่
สามารถตอบสนองความตอ้งการได ้ซ่ึงยงัตอ้งมีการท าบญัชีด้วยมือควบคู่ไปด้วย  แต่ล่าสุดทาง
กรมบญัชีกลางไดมี้การทดลองใชร้ะบบสารสนเทศทางบญัชีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
อยูใ่นขั้นของการทดสอบวา่มีความเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ คือระบบ e-LAAS(อยูใ่นขั้นตอน
การทดลองใช)้ แต่บุคลากรยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการใชร้ะบบสารสนเทศ และไดมี้การแขไ้ข
ปัญหาโดยการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรบการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของทาง
กรมบญัชีกลางเพื่อน ากลบัมาปรับปรุงและลดขอ้ผดิพลาดในการใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชี 
 
  4.2.4.2 ด้านการส่ือสาร 
    1) การส่ือสารอย่างชัดเจน ให้พนักงานทุกคนทราบและเขา้ใจบทบาทหน้าท่ี
ของตนเก่ียวกบัการควบคุมภายใน 
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    ผูอ้  านวยการคลงัมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคล้องกนัทั้ง 7 คนโดยให้ค  าตอบว่าไม่มี
กระบวนการในการส่ือสารในลกัษณะดงักล่าว เป็นแต่เพียงการช้ีแจงให้ทราบถึงบทบาทหนา้ท่ีในแต่ละ
ต าแหน่งงานของตนเองท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานเท่านั้น ซ่ึงเร่ืองของการควบคุมภายในผูอ้  านวยการ
คลงัทั้ง 7 แห่งไดร้ะบุตรงกนัวา่เป็นหนา้ท่ีรับผดิชอบของทางปลดัเทศบาลต าบล เป็นผูรั้บผดิชอบ 
    2) ช่องทางใหพ้นกังานและบุคลากรสามารถเสนอขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะ
ในการปรับปรุงการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 
    ผูอ้  านวยการคลงัมีการใหค้  าตอบไปในทางเดียวกนัจ านวน 7 คน โดยใหค้  าตอบ
วา่ ไดเ้ปิดโอกาสให้บุคลากรภายในเทศบาลไดเ้สนอขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการดา้นต่างๆ ของทาง
เทศบาล ไม่ว่าจะเป็นมิติของการท างาน สภาพแวดลอ้ม วฒันธรรมในองค์กร เป็นตน้ และยงัให้
สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและเสนอขอ้เสนอแนะในเร่ืองต่างๆ ในท่ีประชุมซ่ึงตนเองมีหนา้ท่ี
รับผดิชอบและมีส่วนเก่ียวขอ้ง 
    3) การส่ือสารภายในและภายนอกองคก์ร 
    ผูอ้  านวยการคลงัมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคลอ้งกนัทั้ง 7 คนโดยให้ค  าตอบว่า มี
การติดต่อส่ือสารกับองค์กรภายนอกทั้ งภาครัฐ และเอกชน ในช่องทางต่างๆ ในเร่ืองต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง    และมีการรับฟักความคิดเห็น ขอ้เรียกร้องของบุคคลภายนอและประชากรในชุมชนเพื่อ
น ามาปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลต าบล ภายในเทศบาลต าบลมีการท าหนงัสือเวียน “บนัทึก
ข้อความ” ภายในเทศบาลต าบล เพื่อแจ้งในเร่ืองต่างๆให้แต่ละหน่วยงานทราบ เช่น กฎหมาย 
ระเบียบ  ขอ้บงัคบั และมติคณะรัฐมนตรี  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอบเขตของการท างานของเทศบาลต าบล 
เพื่อให้สร้างความรู้ความเขา้ใจ และลดขอ้ผิดพลาดจากการขาดความรู้ความเขา้ใจ หรือก าหนดการ
ต่างๆ เป็นตน้ 
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ตารางที่ 4.25 แสดงจุดประเมินการควบคุมภายในตามแนวคิดของส านกังานตรวจเงินแผน่ดินกบั           
ขอ้บ่งช้ีของการควบคุมภายในของเทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี 
ดา้นการติดตามและประเมินผล 

จุดประเมินการควบคุมภายในตามแนวคิดของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

ข้อบ่งช้ีของการควบคุมภายในของ
เทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจับ 

ด้านการติดตามและประเมินผล  
1.  การเปรียบเทียบแผนและผลการด าเนินงาน  และ
รายงานผล 

ระเบียบ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 
วา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายในพ.ศ. 2544 

2.  การก าหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการ
ปฏิบติังาน 
3.  การประเมินผลความเพียงพอและเหมาะสมของ
ระบบการควบคุมภายใน 
4.  การติดตามผลการแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีพบจากการ
ประเมินผล 

 
 4.2.5  สรุปผลการสัมภาษณ์การควบคุมภายในด้านการติดตามและประเมินผล 
  1) การเปรียบเทียบแผนและผลการด าเนินงาน และรายงานผล 
  ผูอ้  านวยการคลงัมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคลอ้งกนัทั้ง 7 คนโดยให้ค  าตอบวา่โดยเม่ือน า
ผลการด าเนินการเปรียบเทียบกับแผนท่ีวางไวใ้นปีนั้น ถ้าหากผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์       ท่ีวางไว ้ ก็จะตอ้งมีการรายงานถึงสาเหตุท่ีท าให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้
ใหแ้ก่ผูบ้ริหารทราบ เพื่อหาทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาลกัษณะดงักล่าวอีก 
  2) การก าหนดใหมี้การติดตามผลในระหวา่งการปฏิบติังาน 
  ผูอ้  านวยการคลงัมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคลอ้งกนัทั้ง 7 คนโดยใหค้  าตอบวา่การติดตาม
ผลในระหว่างการปฏิบติัการไม่มีมาตรการในการติดตามเป็นแต่เพียงการสอบถามและการวดัผล
สัมฤทธ์ิ เม่ือมีการจดักิจกรรมหรือโครงการต่างๆ โดยมีเพียงตวัช้ีวดัท่ีเป็นค่าสถิติช้ีวดัตามตวัช้ีวดั
ของโครงการและกิจกรรมนั้นๆ   
  3) การประเมินผลความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน 
  ผูอ้  านวยการคลงัมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคลอ้งกนัทั้ง 7 คนโดยให้ค  าตอบว่า ในส่วน    
ของการควบคุมภายใน เป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของทางปลดัเทศบาลต าบล ซ่ึงทางผูอ้  านวยการคลงั
ไม่ไดมี้หนา้ท่ีประเมินผลเร่ืองดงักล่าว 
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  ปลดัเทศบาลต าบลมีการใหค้  าตอบไปในทางเดียวกนัจ านวน 7 คน (สัมภาษณ์เพิ่มเติม)
โดยให้ค  าตอบว่า การประเมินผลในเร่ืองของความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายในของเทศบาลต าบลนั้นได้กระท าเป็นปะจ าทุกปี โดยทางส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ส่ง
แบบฟอร์ม ในการประเมินผลดงักล่าวซ่ึงเป็นแบบฟอร์ม ในการประเมินผลทั้งในระดบักิจกรรม
หรือส่วนงานยอ่ย และระดบัองคก์ร ไดแ้ก่ 
  ระดบัองคก์ร 
   แบบ ปอ. 1 หนงัสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
   แบบ ปอ. 2 แบบรายงานผลการประเมินองคป์ระกอบการควบคุมภายใน 
   แบบ ปอ. 3แบบรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  ระดบักิจกรรมหรือส่วนงานยอ่ย 
   แบบ ปย. 1 แบบรายงานผลการประเมินองคป์ระกอบการควบคุมภายใน 
  แบบ ปย. 2 แบบรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในท่ีจะตอ้งมีการจดัท าทุกปี
เพื่อส่งใหก้บัทางส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน  
  4)การติดตามผลการแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีพบจากการประเมินผล 
  ผูอ้  านวยการคลงัมีการให้ค  าตอบท่ีสอดคล้องกนัทั้ง 7 คนโดยให้ค  าตอบว่าไดมี้การ
แก้ไขข้อบกพร่องในส่วนของงานทางด้านกองคลังท่ีมีข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ และ
ประเมินผลจากทางปลดัเทศบาล และรายงานการตรวจสอบภายในและขอ้ทกัทว้งขอ้ สตง. น ามา
แกไ้ขปัญหา และป้องกนัไม่ให้เกิดข้ึนอีกในคร้ังต่อไป มีการติดตามผลการแกไ้ขปัญหาเป็นระยะ
และรายงานผลการติดตามการแกไ้ข พร้อมรายงานตรงต่อปลดัเทศบาลต าบล และนายกเทศมนตรี 
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บทที ่5 

 
สรุปผลการศึกษา  อภิปราย  ข้อค้นพบ  และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาได้ศึกษาประเมินระบบการควบคุมภายในทางด้านการเงินและการ
บญัชีของเทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจบัจงัหวดัอุดรธานีโดยใชท้ฤษฎีแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวทาง          
การจดัวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของส านกังานการตรวจ
เงินแผ่นดิน และแนวคิดการควบคุมภายในของ COSO ทั้ง 5 องค์ประกอบ รวมทั้งศึกษาคน้ควา้            
จากรายงานการวิจัยท่ี เก่ียวข้อง พระราชบัญญัติ เทศบาลและระเบียบปฏิบัติของเทศบาล                         
โดยมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาถึงความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายในทางดา้นการเงินและการบญัชีของเทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจบัจงัหวดัอุดรธานีและเพื่อน า
ขอ้มูลจากการประเมินไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขระบบควบคุมภายในทางดา้นการเงิน               
และการบญัชีให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกบัลกัษณะในการปฏิบติังานของเทศบาลต าบลต่อไป
ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีใช้เคร่ืองมือในการศึกษา 2 ส่วนคือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
(ปลายเปิด) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการควบคุมภายในของเทศบาลต าบลใน อ าเภอกุดจบั 
จงัหวดัอุดรธานี จ  านวน 7 แห่ง ตามกิจกรรมการด าเนินงานของเทศบาลต าบล แบ่งเป็น 6 กิจกรรม 
 ระเบียบวิธีการศึกษาคร้ังน้ีขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากแบบสอบถามท่ีประยกุตจ์าก
แบบประเมินการควบคุมภายในทางดา้นการเงินตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินน ามา
ปรับปรุงให้เหมาะกบักระบวนการท างานทางด้านการเงินและการบญัชีของเทศบาลต าบล โดย
แบ่งเป็น 6 กิจกรรมไดแ้ก่ การรักษาเงินทัว่ไป การรับเงิน การจ่ายเงิน เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลงั 
และเงินทดรองยมืกลุ่มตวัอยา่งของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการคลงัเจา้พนกังานการเงิน
และเจา้พนกังานบญัชี จ  านวน7 แห่งแห่งละ3 คนรวมทั้งหมดเป็น21 คนซ่ึงน าขอ้มูลมาวเิคราะห์และ
ประมวลผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) หาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) และจากการสัมภาษณ์มีการประยุกต์ค  าถามจากแนวทางการ
ควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO น าเสนอขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ใชส้ถิตเชิง
พรรณนา (Description Statistics) พิจารณาประเด็นท่ีส าคัญหรือประโยคท่ี เก่ียวข้องกับการ
ประเมินผลการควบคุมภายในทางดา้นการเงินและบญัชีของเทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจบั จงัหวดั
อุดรธานี 
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5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 5.1.1 สรุปผลการศึกษาจากแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจ านวน 16 คนคิดเป็นร้อย
ละ 76.19 และเพศชายจ านวน5คนคิดเป็นร้อยละ 23.81 มีช่วงอายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 36 -45 ปี
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 52.38 รองลงมาคือช่วงอายุ 26– 35 ปีจ านวน 8 คนคิดเป็นร้อยละ 
38.10ระดบัการศึกษาสูงสุดเป็นระดบัปริญญาโทจ านวน 12 คนคิดเป็นร้อยละ 57.24 และระดบั
ปริญญาตรีจ านวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 42.86 ด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้าส่วนคลงัพนกังานการเงิน
และบญัชี  และนกัวิชาการการเงินและบญัชีมีจ านวนท่ีเท่ากนัคือต าแหน่งละ 7 คนคิดเป็นร้อยละ 
33.33 และมีประสบการณ์ท างานระหวา่ง 6 – 10 ปีจ านวน10คนคิดเป็นร้อยละ 47.62 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัเทศบาลต าบล 
 จากการศึกษาพบวา่ เทศบาลต าบลส่วนใหญ่ทุกเทศบาลมีจ านวนบุคลากรมากกวา่ 30 คน คิด
เป็นร้อยละ 100ส่วนใหญ่  แล้วเป็นเทศบาลขนาดเล็กมีประชากรอาศยัอยู่ในเขตปกครองของ
เทศบาลนอ้ยกวา่ 5,000 คน  จ านวน 4 แห่งคิดเป็นร้อยละ 57.14 และเทศบาลต าบลมีรายไดจ้ากการ
จดัเก็บซ่ึงไม่รวมกบัเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนอ้ยกวา่ 3 ลา้นบาทต่อปี ทุกแห่งคิดเป็นร้อยละ 100  
 ส่วนท่ี 3 แบบประเมินระบบควบคุมภายในทางดา้นการเงินและการบญัชี 
 จากผลการศึกษาพบวา่การควบคุมภายในทางดา้นการเงินและการบญัชีของเทศบาลต าบลใน
อ าเภอกุดจบัจงัหวดัอุดรธานีในกิจกรรมการควบคุมทางการเงินและการบญัชีทั้งหมด 6 กิจกรรม อยู่
ในเกณฑ์ท่ีดี ยกเวน้เร่ืองของการแบ่งแยกหน้าท่ีให้เหมาะสมในกิจกรรมการรักษาเงินโดยทัว่ไป 
กิจกรรมการรับเงิน และในกิจกรรมเงินฝากธนาคาร ทั้งน้ีในกิจกรรมเงินฝากธนาคารยงัตอ้งมีการ
ปรับปรุงในเร่ืองของการไม่มีผูต้รวจสอบภายใน ในการตรวจสอบงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 
 ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะจากแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาในส่วนขอ้เสนอแนะจากแบบสอบถามพบวา่ เทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจบัยงั
ขาดความเพียงพอของบุคลากรทางดา้นการเงินและบญัชี ซ่ึงควรมีการเพิ่มกรอบอตัราก าลงัในการ
ปฏิบติังานใหเ้พียงพอต่อภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมายในการปฏิบติังานการเงินและการบญัชีในดา้น
สารสนเทศทางการบญัชี ควรจดัให้มีระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัเทศบาลต าบลเพื่อช่วยลด
ความผดิพลาดในการปฏิบติังาน ส่งเสริมใหมี้การจดัอบรมทกัษะ ความรู้ความเขา้ใจในการใชร้ะบบ
สารสนเทศในการปฏิบติังาน แก่เจา้หน้าท่ี ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง และควรส่งเสริมให้ความรู้ทางดา้น
ระบบการควบคุมภายในแก่พนกังานและเจา้หนา้ท่ีของเทศบาลต าบล 
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 5.1.2 สรุปผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ 
 1)  สภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control Environment)   
 จากการศึกษาพบว่าในเร่ืองของคุณธรรมและจริยธรรมในกองคลงัยงัไม่มีมาตรการในการ
บงัคบัเน่ืองจากไม่มีระเบียบก าหนดอย่างชัดเจนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งยงัขาดการอบรมช้ีแจงให้แก่
บุคลากรทราบอย่างทัว่ถึงในเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมในการประพฤติและปฏิบติังานส่วนใน
เร่ืองระเบียบการปฏิบติังานท่ีมีการก าหนดไวแ้ลว้นั้น ไดมี้การปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด และในเร่ือง
การแบ่งแยกหน้าท่ี ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ส่วนมากเห็นวา่สามารถแบ่งแยกหนา้ท่ีตามโครงสร้างได้
อยา่งเหมาะสม แต่ขาดความเป็นอิสระในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
 2)  การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
 จากการศึกษาพบวา่ มีการจดัท ากระบวนการในการประเมินความเส่ียงทางดา้นการเงินและ
การบญัชี เพราะเป็นค าสั่งจากทางกรมบญัชีกลางให้มีการจดัท า แต่เป็นการมอบหมายให้เจา้หน้าท่ี
บางคนท าเท่านั้น ซ่ึงขาดความมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และไม่มีการใชเ้ทคนิคในการ
วิเคราะห์หาขนาดของผลกระทบ และการบริหารจดัการความเส่ียงส่วนมากเป็นการบริหารจดัการ
ความเส่ียงเฉพาะภายในของหน่วยงานเท่านั้น 
 3)  ดา้นกิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
   3.1) กิจกรรมท่ี 1 การรักษาเงินโดยทัว่ไป 
   พบ ว่ า  ก าร รักษ า เงิน โดยทั่ ว ไป มี ระ เบี ยบบั งคับ ท่ี ชั ด เจน จากท าง
กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงทางองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งยึดเป็นกรอบในการปฏิบติังานโดย
ในกิจกรรมการรักษาเงินโดยทัว่ไป มีระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงคือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2547 ดังนั้ นเทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจบั ต้องปฏิบัติตามระเบียบของทาง
กระทรวงอยา่งเคร่งครัด   
   3.2) กิจกรรมท่ี 2 การรับเงิน 
   พบว่า  ก าร รับ เงิน เป็ น กิจกรรมการควบ คุม ท่ี มี ระ เบี ยบควบ คุมจาก
กระทรวงมหาดไทย คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน2547จะตอ้งปฏิบติัตามอย่าง
เคร่งครัด  และยงัพบต่อไปอีกว่าเทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจบั ซ่ึงเป็นเทศบาลต าบลขนาดเล็ก มี
จ  านวนของบุคคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงานไม่สามารถท่ีจะแบ่งแยกหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม ดา้น
การรับเงิน 
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   3.3) กิจกรรมท่ี 3การจ่ายเงิน   
   พบว่ากิจกรรมการควบคุมการจ่ายเงินมีระเบียบของทางกระทรวงมหาดไทย
เป็นระเบียบท่ีควบคุมชัดเจน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมทั้งเทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจบั 
จงัหวดัอุดรธานี ตอ้งปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ. 
2547 
   3.4)  กิจกรรมท่ี 4 เงินฝากธนาคาร   
   พบ ว่ า  กิ จก รรม ก ารค วบ คุ ม ด้ าน เงิน ฝ าก ธน าค าร  มี ระ เบี ยบ ขอ ง
กระทรวงมหาดไทยระบุเก่ียวกบัขอ้ปฏิบติัอยา่งชดัเจน ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินพ.ศ. 2547แต่ยงัมีการกระท าผิดระเบียบเร่ืองจดัท างบกระทบยอดเงินฝาก จดัท างบกระทบ
ยอดไม่เป็นประจ าทุกเดือน การตรวจผลการพิสูจน์ยอดเงินฝากโดยปลัดเทศบาลต าบลซ่ึงขาด
ความรู้ความเขา้ใจทางดา้นการเงินและการบญัชี และยงัพบต่อไปอีกว่า มีเพียงเทศบาลต าบลใน
อ าเภอกุดจบัจงัหวดัอุดรธานี เพียงแห่งเดียวเท่านั้ นท่ีสามารถแบ่งแยกหน้าท่ีทางด้านเงินฝาก
ธนาคารได้อย่างเหมาะสม และอีก 6 แห่ง ไม่สามารถแบ่งแยกหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสมเน่ืองดว้ย
ขอ้จ ากดัของจ านวนของบุคคลากร   
   3.5) กิจกรรมท่ี 5เงินฝากคลงั 
   พบว่า  กิจกรรมควบคุมทางดา้นการเงินและบญัชี ดา้นเงินฝากคลงั มีระเบียบ
ซ่ึงเป็นกรอบในการปฏิบติั ซ่ึงถา้ไม่ปฏิบติัตามก็จะไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณจากส่วนกลางได ้ 
โดยมีระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งคือ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลงั  
พ.ศ. 2551 (กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั)และไดน้ าระบบสารสนเทศทางการบญัชี GFMIS เขา้
มาช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานแต่ด้วยระบบสารสนเทศทางด้านบัญชีเป็นระบบ ERP 
(Enterprise Resource Planning)ระบบงานท่ีควบคุมการบริหารทรัพยากรภายในองคก์ร และมีความ
ยากในการใช้งานและเกิดปัญหาในเร่ืองของการขาดความรู้ความเขา้ใจ ในเร่ืองระบบท าให้เกิด
ความผดิพลาดและขอ้มูลไม่สมบูรณ์และถูกตอ้งอยูบ่า้ง   
   3.6) กิจกรรมท่ี 6 เงินทดรองยมื 
   พบว่า  กิจกรรมการควบคุมดา้นเงินทดรองยืมของเทศบาลต าบลในอ าเภอกุด
จบัจงัหวดัอุดรธานี ได้ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย และมีวิธีการปฏิบัติและมี
มาตรการในการควบคุมทางด้านเงินทดรองยืมตามอ านาจและขอบเขตของระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยให้สามารถกระท าแต่ยงัขาดมาตรการในกระบวนการติดตามทวงถามเงินทด



 

67 

รองยืมท่ีคา้งมานานอย่างมีประสิทธิภาพและการติดตามเงินทดรองยืม หลงัจากมีการอนุมติัว่าน า
เงินไปใชถู้กตอ้งตามวตัถุประสงคข์องการยมืหรือไม่    
 4)  ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 
 จากการศึกษาพบว่า ดา้นสารสนเทศทางดา้นการเงินและบญัชี ในการจดัท ารายงานเพื่อใช้
ประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหารมีนอ้ย โดยเนน้ไปเร่ืองของความถูกตอ้งและครบถว้นมากกวา่ มี
ความพยายามในการน าระบบทางบญัชีเขา้มาใชใ้นส่วนทอ้งถ่ินเพื่อพฒันาการใชข้อ้มูลทางการเงิน
ในการวางแผนและช่วยในการปฏิบติังานเพื่อลดขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเขา้ใจใน
การใชร้ะบบสารสนเทศ และยงัพบวา่ในดา้นการส่ือสาร ไม่มีระเบียบเป็นขอ้บงัคบั ซ่ึงมีเพียงแนว
วิธีปฏิบติัตามแนวทางการจดัวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายในของ 
ส านกังานตรวจเงินแผ่นดินท่ีไดแ้นะน าให้ปฏิบติัภายในหน่วยงานเท่านั้น จึงไม่มีการปฏิบติัตาม
และตระหนกัถึงความส าคญัและมองวา่เป็นหน้าท่ีของปลดัเทศบาลเป็นผูรั้บผิดชอบ ดา้นช่องทาง
ในการเสนอแนะขอ้คิดเห็น มีการเปิดช่องทางในการแสดงความคิดเห็นหลายดา้น เช่น การท างาน  
สภาพแวดลอ้ม วฒันธรรมในองคก์ร เป็นตน้ 
 5) การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluations) 
 จากการศึกษาพบวา่ การติดตามและประเมินผลจะมีการจดัท าปีละคร้ัง โดยเป็นการจดัท าตาม
ระเบียบของทาง สตง. ก าหนดให้จดัท าข้ึน ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของส านักงานปลดัเทศบาล  เป็นผูจ้ดัท า
การประเมินผล เช่น การประเมินผลการด าเนินงานกบัแผนงานในปีท่ีผา่นมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ 
และเป้าหมาย และน าส่วนงานท่ีไม่ส าเร็จตามเป้าหมายมาแกไ้ขขอ้บกพร่อง แต่ขาดการติดตามผล
ในระหวา่งการปฏิบติังาน มีเพียงผลตามดชันีช้ีวดัตามโครงการก าหนดเท่านั้น 
 
5.2 การอภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาการประเมินการควบคุมภายในทางด้านการเงินและการบญัชี ของเทศบาล
ต าบลในอ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี ทั้งหมด 7 แห่ง โดยใช้ทั้งแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
(ปลายเปิด) ท่ีพฒันาและประยุกตใ์ห้เหมาะสมกบักระบวนการท างานของเทศบาลต าบลซ่ึงเป็นไป
ตามแนวคิดการควบคุมภายในของ COSO จากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยแบบสอบถามจะ
เจาะลึก   ในดา้นกิจกรรมการควบคุมทางดา้นการเงินและการบญัชีทั้ง 6 กิจกรรม ไดแ้ก่ การรักษา
เงินโดยทัว่ไป การรับเงิน การจ่ายเงิน เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลงั และเงินทดรองยืม จากบุคลากร
ท่ีมีความเก่ียวขอ้งโดยเลือกกลุ่มตวัอย่างประชากรเป็น ผูอ้  านวยการคลงั เจา้พนกังานการเงิน และ 
เจา้พนกังานบญัชี แห่งละ 3 คน ทั้งหมด 7 แห่ง รวมทั้งส้ิน 21 คน และในส่วนของแบบสัมภาษณ์จะ
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เป็นแบบสัมภาษณ์ (ปลายเปิด) กลุ่มตวัยา่งประชากรคือ ผูอ้  านวยการคลงั ทั้งหมด 7 แห่ง รวมทั้งส้ิน 
7 คน ท าการสัมภาษณ์ในเร่ืองกระบวนการควบคุมภายในทางดา้นการเงินและการบญัชี ตามแนวคิด
การควบคุมภายในของ COSO ทั้ง 5 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมิน
ความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการส่ือสาร และการประเมินและติดตามผล   
 การศึกษาโดยใชแ้บบสอบถาม โดยรวมพบวา่ กิจกรรมการควบคุมทางดา้นการเงินและการ
บัญชีของเทศบาลต าบลกุดจับ จังหวัดอุดรธานีมีระดับการควบคุมภายในท่ีดี  สอดคล้อง                    
กบัวตัถุประสงคข์องการควบควบคุมภายในของส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน โดยมีวตัถุประสงคข์อง
การควบคุมภายในท่ีส าคญั3ประการคือ 
 1)  เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน (Operation Objectives) 
ไดแ้ก่การปฏิบติังานและการใช้ทรัพยากรของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล   
 2)  เพื่อให้เกิดความเช่ือถือได้ของการรายงานทางการเงิน(Financial Reporting Objectives) 
ไดแ้ก่ การจดัท ารายงานทางการเงินท่ีใชภ้ายในและภายนอกหน่วยรับตรวจให้เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง
เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลาและ  
 3)  เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับท่ี เก่ียวข้อง(Compliance 
Objectives)ไดแ้ก่การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานของหน่วยรับตรวจไดก้ าหนดข้ึน 
เวน้แต่เร่ืองของการแบ่งแยกหน้าท่ีของเจ้าพนักงานภายในกองคลัง ในกระบวนการรักษาเงิน
โดยทัว่ไป การรับเงิน และเงินฝากธนาคารท่ีไม่เป็นไปตามการควบควบคุมภายในของส านกังาน
ตรวจเงินแผ่นดินเน่ืองจากเทศบาลต าบลในอ าเภอเมืองกุดจบั ยงัขาดบุคคลากรด้านการเงินและ
บญัชี 
 
 การศึกษาโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ พบวา่   
 1)  การวิเคราะห์ความเส่ียงทางด้านการเงินและการบญัชี ส่วนใหญ่การจดัท าการประเมิน
ความเส่ียงเป็นการท าข้ึนจากบุคคลเพียงคนเดียวท่ีได้รับมอบหมาย โดยขาดความมีส่วนร่วมจาก
บุคลากรในองคก์รท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งเน่ืองจากขอ้จ ากดัของอตัราก าลงั 
 2)  กิจกรรมการควบคุม ดา้นความเหมาะสมของการแบ่งแยกหนา้ท่ีทางดา้นการเงินและการ
บัญชีของเทศบาลต าบลอ าเภอในกุดจับ ย ังมีข้อบกพร่องซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาจาก
แบบสอบถามเร่ืองของการแบ่งแยกหน้าท่ีในดา้นการรับเงิน ดา้นเงินฝากธนาคาร และดา้นเงินทด
รองยืม ไม่มีมาตรการในการติดตามเงินทดรองยืม เพราะไม่ได้เป็นระเบียบระบุไวอ้ย่างชัดเจน มี
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ความสัมพนัธ์กบัผลการศึกษาของ สุพรรณรัตน์มาศรัตน์(2552)ได้ศึกษาถึงแนวทางการควบคุม
ภายในดา้นบญัชีและการเงินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมืองจงัหวดับุรีรัมยโ์ดยพบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงปฏิบติังานในองคก์ารบริหารส่วนต าบลขั้น3ไม่ปฏิบติัตามองคป์ระกอบการ
ควบคุมภายในมากท่ีสุดร้อยละ 39.94 ซ่ึงถือว่าเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางโดย
เทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจบัเป็นองค์กรท่ียกระดับข้ึนมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีเป็น
องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดกลางและขนาดเล็ก 
 3)  ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร 
 บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจ ในระบบสารสนเทศทางการเงินและการบัญชีท่ีน ามาใชก้บั
เทศบาลต าบลเน่ืองจากระบบสารสนเทศทางการบญัชีและการบญัชีมีความซับซ้อนมากจนท าให้
บุคลากรเกิดการใชอ้ยา่งผดิพลาดไดง่้าย 
 
5.3 ข้อค้นพบ 
 
 จากการศึกษาการประเมินระบบการควบคุมภายในทางดา้นการเงินและการบญัชีของเทศบาล
ต าบลในอ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี พบวา่ 
 5.3.1  กรอบอตัราก าลงัของบุคลากรทางด้านการเงินและบญัชียงัไม่เพียงพอต่อภาระงาน
เน่ืองจากการยกระดบัขององคก์รท าให้ภาระงานมีปริมาณท่ีมากข้ึน แต่บุคลากรยงัมีจ านวนเท่าเดิม
ท าใหเ้กิดความเส่ียงในการแบ่งแยกหนา้ท่ีไม่เหมาะสมได ้
 5.3.2  บุคลากรยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการใชร้ะบบสารสนเทศทางดา้นการเงินและการ
บญัชี 
 5.3.3  เม่ือกระบวนการใดท่ีมีระเบียบกฎหมายเข้ามามีบทบาทในการบงัคบัใช้ จะมีการ
ปฏิบติัตาม แต่ถา้กระบวนการใดเป็นเพียงขอ้เสนอแนะหรือแนวทางปฏิบติัจะยงัไม่ปฏิบติัตาม และ
ไม่ตระหนกัถึงความส าคญั 
 5.3.4  ขอ้ขดัแยง้ระหวา่งผลการศึกษาโดยการใชแ้บบสอบถามและการสัมภาษณ์ ในเร่ืองของ  
ความเหมาะสมในการแบ่งแยกหน้าท่ีด้านกิจกรรมการควบคุม การรักษาเงินโดยทัว่ไป ผลจาก
แบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เห็นวา่ แบ่งแยกหนา้ท่ีไม่เหมาะสมซ่ึงต่างจากผลจากการสัมภาษณ์โดย
ส่วนใหญ่เห็นว่าสามารถแบ่งแยกหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสม สาเหตุของความแตกต่างเน่ืองจากผล
การศึกษาจากแบบสอบถามมีกลุ่มของเจา้หน้าท่ีการเงินและเจา้หน้าท่ีบญัชีซ่ึงมีความเห็นต่างจาก
ผูอ้  านวยการคลงัรวมอยูด่ว้ย 
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5.4 ข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาเร่ือง  การประเมินระบบการควบคุมภายในทางดา้นการเงินและการบญัชีของ
เทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี ท าใหไ้ดข้อ้เสนอแนะซ่ึงอาจจะเป็นประโยชน์ในการ
น ามาพิจารณาแกไ้ขปรับเปล่ียนการควบคุมภายในทางดา้นการเงินและการบญัชี ดงัต่อไปน้ี 
 5.4.1  เทศบาลต าบลควรมีการเพิ่มกรอบอตัราก าลงับุคลากรทางดา้นการเงินและบญัชี ให้
เพียงพอต่อภาระงาน เพื่อสามารถแบ่งแยกหนา้ท่ีไดอ้ยา่งชดัเจน ป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน 
 5.4.2 ควรมีการน าระบบสารสนเทศทางด้านการเงินและบัญชีท่ีมีความเหมาะสมกับ
กระบวนการท างานของเทศบาลต าบลเพื่อความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้ทนัเวลา และสามารถตรวจสอบ
ไดข้องงบการเงิน และมีการอบรมในเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในระบบสารสนเทศทางการเงินและ
การบญัชีท่ีน ามาใช ้เพื่อลดความผดิพลาดในการใชง้าน 
 
5.5 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 
 5.5.1  ควรให้มีการศึกษาการประเมินผลระบบควบคุมภายในด้านอ่ืนๆ ทั่วทุกด้านของ
เทศบาลต าบล นอกเหนือจากดา้นการเงินและบญัชี เพื่อให้ทราบถึงความเพียงพอและเหมาะสมของ
ระบบการควบคุมภายในท่ีใช้ในเทศบาลต าบล และสามารถน าผลการศึกษานั้นมาปรับปรุงแกไ้ข 
ใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อไป 
 5.5.2  ควรศึกษาถึงผลกระทบในดา้นการควบคุมภายในจากการยกระดบัฐานะขององคก์รอ่ืน
ในภาครัฐ วา่มีความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในหรือไม่ 
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 แบบสอบถามฉบบัน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยนักศึกษาระดบัปริญญาโท  สาขาวิชาบญัชี  
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  มีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อศึกษาถึงความเพียงพอ
และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในทางด้านการเงินและการบัญชีของเทศบาล
ต าบลในอ าเภอกุดจบั  จงัหวดัอุดรธานี 
 ค าตอบทุกขอ้ของท่านจะถูกน าไปประมวลผลดว้ยวิธีทางสถิติเพื่อท าการแปลผล
และจดัท ารายงานน าเสนอในวชิาการคน้ควา้แบบอิสระในภาพรวมเท่านั้น 
จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากท่านในการใหข้อ้มูลตามความเป็นจริง 
 

ขอขอบพระคุณอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 

 
 

แบบสอบถามการค้นคว้าแบบอสิระ 
เร่ือง  การประเมินระบบการควบคุมภายในทางด้านการเงินและการบัญชี 

ของเทศบาลต าบลในอ าเภอกุดจับ  จังหวดัอุดรธานี 

 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  4 ส่วน 
 ส่วนที ่ 1 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที ่ 2 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับเทศบาลต าบล 
 ส่วนที ่ 3   แบบประเมินระบบการควบคุมภายในทางด้านการเงินและการบัญชีของเทศบาล
ต าบลในอ าเภอกุดจับ จังหวดัอุดรธานี 
 ส่วนที ่ 4 ข้อเสนอแนะ 
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ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  √  ลงในช่อง            ให้ตรงตามข้อ และเขียนข้อความในช่องว่างตา
ข้อเทจ็จริง 

ส่วนที ่ 1 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

1)  เพศ 

  ชาย                                                         หญิง 

2) อาย ุ

   18-25  ปี                            26-35  ปี                             36-45  ปี 
           46-55  ปี                            มากกวา่  55  ปี 

3) การศึกษา 

  มธัยมศึกษาปีท่ี  6               ปวช.(สายอาชีพ)          ปวส. (สายอาชีพ)                                                                                                                                                           
  อนุปริญญา (สายสามญั)     ปริญญาตรี                   สูงกวา่ปริญญาตรี 

สาขาวชิาเอก.......................................................... 

4) ท่านด ารงต าแหน่งใดในเทศบาลต าบล 

  นายกเทศมนตรี 
          พนกังานการเงิน / บญัชี 
          อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................ 

5) ประสบการณ์การท างาน 
  นอ้ยกวา่  1  ปี                                       1-5  ปี 
   6-10  ปี                                                11-15  ปี 
  มากกวา่  15  ปี 
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ส่วนที ่ 2  ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับเทศบาลต าบล 
1) ภายในเทศบาลส่วนต าบลของท่านมีพนกังาน  ขา้ราชการ  และผูบ้ริหารทั้งหมดก่ีท่าน 

  นอ้ยกวา่  10  ท่าน                               11-20  ท่าน 
  21-30  ท่าน                                         มากวา่  30  ท่าน 

2) ประชากรในเขตการปกครองรับผดิชองของเทศบาลต าบลของท่านเท่าใด 

  นอ้ยกวา่  5,000  คน                         5,001-10,000  คน 
  10,001-15,000  คน                          15,001-20,000  คน 
  20,001-25,000  คน                          25,001-30,000  คน 
  มากกวา่  30,000  คน 

3) เทศบาลต าบลของท่านมีรายไดใ้นการจดเก็บในปีท่ีผา่นมา  โดยไม่รวมถึงเงินอุดหนุน
ของรัฐาล 

  นอ้ยกวา่  3,000,000  บาท                  3,000,001 – 6,000,0000  บาท 
  6,000,001 – 10,000,000  บาท            10,000,001 – 20,000,000  บาท 
  20,000,001  บาทข้ึนไป 
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ส่วนที ่ 3 แบบประเมินระบบการควบคุมภายในทางด้านการเงินและการบัญชี 

 
จุดประเมนิ 

1. การเกบ็รักษาเงนิโดยทัว่ไป 

ระดบัของการควบคุมภายใน 

1 
ไม่มรีะบบ
การควบคุม
ภายใน 

2 
มรีะบบการ
ควบคุม

ภายในยงัไม่
ดเีพยีงพอ

ต้อง
ปรับปรุง 

3 
มรีะดบัการ 
ควบคุมภาย 
ในทีด่พีอ 

สมควร แต่ยงั 
มข้ีอบกพร่อง 

อยู่บ้าง 

4 
มรีะดบั 
การ

ควบคุม 
ภายในทีด่ ี

1. มีสถานท่ีและตูนิ้รภยัส าหรับเก็บรักษาเงินท่ี   
ปลอดภยั   

    

2. มีการจดัตั้งกรรมการรักษาเงินท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้งปฏิบติั  หนา้ท่ีถูกตอ้งตามระเบียบ   

    

3. มีการจดัท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวนั  เป็น 
ประจ าทุกวนั   

    

4. การเก็บรักษาเงินถูกตอ้งตามระเบียบและอยู ่   
ภายในวงเงินเก็บรักษา 

    

5. ไม่มีเช็คหรือใบส าคญัหรือใบยมืท่ีไม่ถูกตอ้ง
ไวแ้ทนตวัเงิน 

    

6. การแบ่งแยกหนา้ท่ี  เช่น  ผูรั้กษาเงินกบัผูท้  า
บญัชีเงินสดเป็นบุคคลคนละคน 

    

7. ผูรั้กษารักษาเงินไม่เคยมอบใหก้รรมการผู ้
เดียวถือกญุแจทั้งหมด 

    

8. การตรวจสอบใบส าคญัประกอบการเบิก
จ่ายเงินก่อนอนุมติัสัง่จ่าย 

    

9. ผูต้รวจสอบภายในหรือเจา้หนา้ท่ี
ผูรั้บผดิชอบ ท าการตรวจนบัเงินสดโดยไม่บอก
ล่วงหนา้ 
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จุดประเมนิ 

2. การรับเงนิ 

ระดบัของการควบคุมภายใน 

1 
ไม่มรีะบบ
การควบคุม
ภายใน 

2 
มรีะบบการ
ควบคุม

ภายในยงัไม่
ดเีพยีงพอ

ต้อง
ปรับปรุง 

3 
มรีะดบัการ 
ควบคุมภาย 
ในทีด่พีอ 

สมควร แต่ยงั 
มข้ีอบกพร่อง 

อยู่บ้าง 

4 
มรีะดบั 
การ

ควบคุม 
ภายในทีด่ ี

1)    ออกใบเสร็จรับเงินทุกคร้ังท่ีมีการรับเงิน     

2) ใชใ้บเสร็จรับเงินทีละเล่มส าหรับรายรับ
ประเภทเดียวกนั 

    

3)  ใบเสร็จรับเงินมีเลขล าดบัเล่มท่ี และฉบบัท่ี
พิมพไ์วล่้วงหนา้ 

    

4)  การจดัท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน     

5) ใบเสร็จรับเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้เก็บรักษาไวใ้นท่ี  
ปลอดภยั และมีการท าทะเบียนคุมเพื่อใหท้ราบ
จ านวนท่ีคงเหลืออยูใ่นมือทั้งหมด 

    

6) การเบิกใชแ้ต่ละคร้ังผูเ้บิกไดล้งนามไวเ้ป็น
หลกัฐาน 

    

7) ใบเสร็จรับเงินท่ีใชแ้ลว้ มีการสอบทานวา่ไดมี้
การน าลงบญัชีครบทุกฉบบั 

    

8) ใบเสร็จรับเงินท่ียกเลิกหรือไม่ใช ้ มีการขีดฆ่า
และเก็บไวค้รบชุด 

    

9) การรับส่งเงินระหวา่งเจา้หนา้ท่ี มีการสอบ
ยอดจ านวนเงินตามส าเนาใบเสร็จรับเงิน และมี      
หลกัฐานลงช่ือรับส่งเงินระหวา่งกนั 
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จุดประเมนิ 

2. การรับเงนิ 

ระดบัของการควบคุมภายใน 

1 
ไม่มรีะบบ
การควบคุม
ภายใน 

2 
มรีะบบการ
ควบคุม

ภายในยงัไม่
ดเีพยีงพอ

ต้อง
ปรับปรุง 

3 
มรีะดบัการ 
ควบคุมภาย 
ในทีด่พีอ 

สมควร แต่ยงั 
มข้ีอบกพร่อง 

อยู่บ้าง 

4 
มรีะดบั 
การ

ควบคุม 
ภายในทีด่ ี

10)  ระยะเวลาการส่งเงิน จะน าส่งเจา้หนา้ท่ี
การเงินในวนัท่ีรับเงินหรือวนัท าการถดัไป 

    

11)  ใบเสร็จรับเงินท่ีไม่ใช ้เม่ือส้ินปีงบประมาณ
มีการปรุหรือเจาะรู หรือประทบัตราเลิกใชทุ้กชุด 

    

12) มีการก าหนดวา่เช็คท่ีไดรั้บจะตอ้ง “ขีด
คร่อม” เพ่ือเขา้บญัชีของหน่วยงาน 

    

13) หนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีรับเงินในแผนกการเงิน
แยกจากหนา้ท่ีต่อไปน้ี 

ก.  บนัทึกบญัชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
ข. น าเงินสดฝากธนาคาร 
ค.  กระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

 ง.   ลงนามการจ่ายเช็ค 
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จุดประเมนิ 
3. การจ่ายเงนิ 

ระดบัของการควบคุม 

1 
ไม่มรีะบบ
การควบคุม
ภายใน 

2 
มรีะบบการ
ควบคุม

ภายในยงัไม่
ดเีพยีงพอ

ต้อง
ปรับปรุง 

3 
มรีะดบัการ 
ควบคุมภาย 
ในทีด่พีอ 

สมควร แต่ยงั 
มข้ีอบกพร่อง 

อยู่บ้าง 

4 
มรีะดบั 
การ

ควบคุม 
ภายในทีด่ ี

1) มีระเบียบ ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงิน
อยา่งชดัเจน 

    

2) การจ่ายเงินจ่ายเป็นเช็ค เวน้แต่รายจ่าย
เลก็นอ้ยจ่ายจากเงินสดยอ่ย 

    

3) เช็คท่ีไม่ใชไ้ดขี้ดฆ่าเพ่ือป้องกนัมิให้
น าไปใชอี้ก 

    

4) ออกเช็คสัง่จ่ายโดยระบุช่ือผูรั้บเงินเท่านั้น     

5) มีการควบคุมเช็คซ่ึงยงัไม่ไดใ้ชอ้ยา่ง
เหมาะสม 

    

6) การจ่ายเงินทุกประเภทมีเอกสารใบส าคญั
ประกอบการจ่ายเงินครบถว้นและถูกตอ้งตาม
ระเบียบ 

    

7) มีการตรวจสอบหลกัฐานทุกราย ก่อนการ
จ่ายเงินทุกคร้ังวา่จ่ายไดต้ามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัและมติคณะรัฐมนตรี 

    

8) ผูเ้ขียนเช็คเป็นคนละคนกบัผูอ้นุมติัใบส าคญั
จ่าย 
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จุดประเมนิ 

3.  การจ่ายเงนิ 

ระดบัของการควบคุม 

1 
ไม่มรีะบบ
การควบคุม
ภายใน 

2 
มรีะบบการ
ควบคุม

ภายในยงัไม่
ดเีพยีงพอ

ต้อง
ปรับปรุง 

3 
มรีะดบัการ 
ควบคุมภาย 
ในทีด่พีอ 

สมควร แต่ยงั 
มข้ีอบกพร่อง 

อยู่บ้าง 

4 
มรีะดบั 
การ

ควบคุม 
ภายในทีด่ ี

9) หนา้ท่ีของผูเ้ซ็นเช็ค  แยกต่างหากจากหนา้ท่ี          
ดงัต่อไปน้ี 
  ก. เก็บรักษาเงินสดยอ่ย 

ข. อนุมติัใบส าคญัจ่ายเงิน 
ค. บนัทึกบญัชีเงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร 

  ง. บนัทึกรายการบญัชีแยกประเภท 

    

10)  มีการระบุวงเงินและผูมี้อ านาจในการลง
นาม  สัง่จ่ายเช็ค 

    

11) ไม่มีการลงลายมือช่ือในเช็คเพ่ือสัง่จ่ายเงิน
ไว ้ล่วงหนา้ 

    

12) มีการก าหนดใหมี้ผูมี้อ  านาจลงนามในเช็คท่ี       
สัง่จ่ายมากกวา่หน่ึงคน 

    

13) มีการส่งเช็คใหผู้รั้บทนัทีเม่ือลงนามแลว้มี
การจ ากดัผูมี้สิทธิท่ีจบัตอ้งเช็ค 

    

14) การจ่ายเงินใหแ้ก่ผูอ่ื้นท่ีไม่ใช่เจา้หน้ีหรือผู ้
ไม่มีสิทธิรับเงินจ่ายโดยมีหนงัสือมอบฉนัทะของ
ผูมี้สิทธิรับเงิน 

    

15)  ไม่มีการก าหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการซ้ือ
จา้ง และการเงิน รับเงินแทนผูมี้สิทธิรับเงิน 

    

16)  มีการประทบัตราใบส าคญัเม่ือจ่ายเงินแลว้  
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จุดประเมนิ 

4.  เงนิฝากธนาคาร 

ระดบัของการควบคุม 

1 
ไม่มรีะบบ

การ
ควบคุม
ภายใน 

2 
มรีะบบการ
ควบคุม

ภายในยงัไม่
ดเีพยีงพอ

ต้อง
ปรับปรุง 

3 
มรีะดบัการ 
ควบคุมภาย 
ในทีด่พีอ 

สมควร แต่ยงั 
มข้ีอบกพร่อง 

อยู่บ้าง 

4 
มรีะดบั 
การ

ควบคุม 
ภายในทีด่ ี

1) ธนาคารท่ีฝากเงินไวน้ั้นเป็นธนาคารท่ี
ไดรั้บอนุมติัใหฝ้ากเงินไดต้ามระเบียบ 
หรือกฎหมายท่ีก าหนดไว ้

    

2) การเปิดบญัชีธนาคาร และการก าหนดผูมี้
อ านาจในการลงนามสัง่จ่ายไดรั้บมอบอ านาจโดย
ถูกตอ้ง 

    

3) มีการก าหนดระเบียบปฏิบติัท่ีแจง้ใหธ้นาคาร
ทราบ เม่ือมีการเปล่ียนผูมี้อ านาจในการลงนาม
จ่ายเช็ค 

    

4) มีการตั้งกรรมการฝากถอน     
5) กรณีรับเช็คท่ีฝากคืนจากธนาคาร มีการ
ลงบญัชีคุมและมีการติดตามทุกรายการ 

    

6) มีการเก็บรักษาสมุดคูฝ่าก ใบน าฝากธนาคาร 
และตน้ขั้วเช็คไวเ้รียบร้อย 

    

7)   มีการพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารอยา่งนอ้ย         
 เดือนละคร้ัง   

    

8) ผูมี้หนา้ท่ีพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารไม่ไดท้ า      
หนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

ก. ลงนามในเช็ค 
ข. ลงรายการในสมุดเงินสด 

  ค. เก็บรักษาและรับจ่ายเงินสด 
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จุดประเมนิ 

4. เงนิฝากธนาคาร 

ระดบัของการควบคุม 

1 
ไม่มรีะบบ
การควบคุม
ภายใน 

2 
มรีะบบการ
ควบคุม

ภายในยงัไม่
ดเีพยีงพอ

ต้องปรับปรุง 

3 
มรีะดบัการ 
ควบคุมภาย 
ในทีด่พีอ 

สมควร แต่ยงั 
มข้ีอบกพร่อง 

อยู่บ้าง 

4 
มรีะดบั 
การ

ควบคุม 
ภายในทีด่ ี

9)  ใบแจง้ยอดเงินฝาก มีการส่งโดยตรงไปยงั
ผูจ้ดัท างบกระทบยอด 

    

10)  ยอดคงเหลือบญัชีเงินฝากธนาคาร มีการคุม
ยอดดว้ยบญัชีแยกประเภททัว่ไป 

    

11)  ผูต้รวจสอบภายในตรวจผลการพิสูจน์
ยอดเงินฝากธนาคารแลว้ทุกคร้ัง 

    

12)    ผลการพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารไดเ้สนอ
ผูบ้งัคบับญัชาทุกคร้ัง 

    

13)  มีการควบคุมเช็คซ่ึงผูรั้บยงัมิไดน้ าไปข้ึนเงิน
เป็นเวลานาน 
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จุดประเมนิ 
5. เงนิฝากคลงั 

ระดบัของการควบคุม 

1 
ไม่มรีะบบ
การควบคุม
ภายใน 

2 
มรีะบบการ
ควบคุม

ภายในยงัไม่
ดเีพยีงพอ

ต้อง
ปรับปรุง 

3 
มรีะดบัการ 
ควบคุมภาย 
ในทีด่พีอ 

สมควร แต่ยงั 
มข้ีอบกพร่อง 

อยู่บ้าง 

4 
มรีะดบั 
การ

ควบคุม 
ภายในทีด่ ี

1)   ประเภทเงินท่ีฝากและถอนเป็นไปตาม
ระเบียบ 

    

2)   มีการแต่งตั้งกรรมการเพื่อการฝากหรือถอน
เงินจากคลงั 

    

3)   มีการเก็บรักษาสมุดคูฝ่าก (ป๊าสบุ๊ค) ใบน าส่ง 
และฎีกาเงินนอกงบประมาณไวเ้รียบร้อย   

    

4)  มีการพิสูจน์ยอดเงินฝากคลงัอยา่งนอ้ยเดือนละ
คร้ัง 

    

5)  ผูต้รวจสอบภายในตรวจสอบผลการพิสูจน์
ยอดเงินฝากแลว้ทุกคร้ัง   

    

6)   ผลการพิสูจน์ยอดเงินฝากคลงัไดเ้สนอ
ผูบ้งัคบับญัชาทุกคร้ัง    
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จุดประเมนิ 

6. เงนิทดรองยมื 

ระดบัของการควบคุม 

1 
ไม่มรีะบบ

การ
ควบคุม
ภายใน 

2 
มรีะบบการ
ควบคุม

ภายในยงัไม่
ดเีพยีงพอ

ต้อง
ปรับปรุง 

3 
มรีะดบัการ 
ควบคุมภาย 
ในทีด่พีอ 

สมควร แต่ยงั 
มข้ีอบกพร่อง 

อยู่บ้าง 

4 
มรีะดบั 
การ

ควบคุม 
ภายในทีด่ ี

1) ใบยมืเงินทดรองไดรั้บอนุมติัโดยผูมี้อ านาจ
ตามระเบียบ 

    

2) ผูย้มืเงินทดรองกบัผูอ้นุมติัเป็นบุคคลคนละ
คนกนั 

    

3) การยมืเงินทดรองเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์
ก าหนดตามระเบียบเท่านั้น 

    

4) มีการควบคุมเงินยมืทดรองท่ีคา้งนานเกิน
ก าหนด 

    

5) เงินยมืทดรองท่ีเกินก าหนดมีการเร่งรัดให้
ส่งคืนตามระเบียบ 

    

6) ไม่อนุมติัใหย้มืเงินทดรองใหม่  หากยงัไม่
ส่งใช ้เงินยมืทดรองรายเก่า 

    

7) เม่ือไดรั้บคืนเงินยมืทดรอง มีการออก
ใบเสร็จ    รับเงิน หรือใบรับใบส าคญัและบนัทึก
การรับคืนในสญัญาการยมืเงินทดรอง 

    

8) มีการเก็บรักษาสญัญาการยมืเงินทดรองท่ียงั
ไม่   ส่งใชไ้วอ้ยา่งเป็นระเบียบในท่ีปลอดภยั    
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ส่วนที ่ 4 ข้อเสนอแนะของระบบการควบคุมภายใน 

ขอ้เสนอแนะระบบการควบคุมภายในทางดา้นการเงินและบญัชี 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณ์ 
 

1.  ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม 
1. มาตรการเก่ียวกบัความซ่ือสัตยสุ์จริตและจริยธรรมของเจา้หนา้ท่ีกองคลงัของเทศบาลต าบล   
2.  ความเพียงพอและเหมาะสม ความรู้  ของเจา้หนา้ท่ีกบัต าแหน่งงาน 
3.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความเป็นอิสระจากคณะกรรมการบริหาร 
4.  การแบ่งแยกหนา้ท่ีทางดา้นการเงินและการบญัชีตามโครงสร้าง 
5.  การกระจายอ านาจในการอนุมติัรายการ 
6.  การก าหนดนโยบายดา้นทรัพยากรบุคคลดา้นต่างๆ 

2.  ด้านการประเมินความเส่ียง 
1.  กระบวนการระบุปัจจยัท่ีท าให้เกิดความเส่ียงทางดา้นการเงินและการบญัชีของเทศบาลต าบล  
ทั้ง ปัจจยัภายในและภายนอก 
2.  กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงทางการเงินและการบญัชี  โดยใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อทราบ
ขนาดของ ความเส่ียง  เพื่อพิจารณาถึงผลกระทบ 
3.  กระบวนการจดัการความเส่ียงทางดา้นการเงินและการบญัชีท่ีมีจากทั้งภายนอกและภายใน 

3.  ด้านกจิกรรมการควบคุม 
 จุดประเมินท่ี  1 การรักษาเงินโดยทัว่ไป 

1.  มีสถานท่ีและตูนิ้รภยัส าหรับเก็บรักษา เงินท่ีปลอดภยั   
2.  การแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาเงิน 
3. วธีิการตรวจสอบเงินคงเหลือประจ าวนั   
4. วธีิการเก็บรักษาเงินและวงเงินเก็บรักษา 
5. ไม่มีเช็คหรือใบส าคญัหรือใบยมืท่ีไม่ถูกตอ้งไวแ้ทนตวัเงิน 
6. ความเพียงพอและเหมาะสมของการแบ่งแยกหนา้ท่ี   
7.  การเก็บรักษากุญแจตูนิ้รภยั 
8.  การตรวจสอบใบส าคญัประกอบการเบิกจ่ายเงินก่อนอนุมติัสั่งจ่าย 
9. การเขา้ตรวจสอบเงินของผูต้รวจสอบภายใน หรือผูท่ี้มีหนา้ท่ีในการรับผดิชอ 

 จุดประเมินจุดท่ี  2 การรับเงิน 
 1.  ออกใบเสร็จรับเงินทุกคร้ังท่ีมีการรับเงิน 

2.  มาตรการเก่ียวกบัใบเสร็จรับเงิน 
3.  วธีิการเบิกใชส้มุดใบเสร็จรับเงินแต่ละคร้ัง 
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4.  ตรวจสอบและการลงบญัชีขอใบเสร็จรับเงิน 
5.  วธีิการจดัการใบเสร็จรับเงินท่ียกเลิกหรือไม่ใช ้  
6.  การรับส่งเงินระหวา่งเจา้หนา้ท่ี  
7.  ระยะเวลาการน าส่งเงิน 
8.  วธีิการควบคุมใบเสร็จรับเงินท่ีไม่ใช ้เม่ือส้ินปีงบประมาณ 
9.  วธีิการสั่งจ่ายเช็คใหก้บัหน่วยงาน 
10. ความเพียงพอและเหมาะสมในการแบ่งแยกหนา้ท่ี  

 จุดประเมินท่ี  3 การจ่ายเงิน 
 1.  มีระเบียบ ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลต าบล 

2.  ลกัษณะการจ่ายเงินของเทศบาลต าบล 
3.  วธีิการปฏิบติัในการเบิกจ่ายเงิน 
4.  การจดัท าเช็คสั่งจ่าย 
5.  ดา้นการอนุมติัเช็คสั่งจ่าย 
6.  มาตรการป้องกนัและควบคุมเช็ค 
7.  การจ่ายเงินใหแ้ก่ผูอ่ื้นท่ีไม่ใช่เจา้หน้ีหรือผูไ้ม่มีสิทธิรับเงินจ่าย 
8.  ความเป็นกลางของเจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง 
9.  ความเหมาะสมในการแบ่งแยกหนา้ท่ี 

 จุดประเมินท่ี  4 เงินฝากธนาคาร 
1.  ธนาคารท่ีฝากเงินไวน้ั้ นเป็นธนาคารท่ีได้รับอนุมัติให้ฝากเงินได้ตามระเบียบ หรือ

กฎหมายท่ีก าหนดไว ้
2.  การเปิดบญัชีธนาคาร และการก าหนดผูมี้อ านาจในการลงนามสั่งจ่าย 
3.  กระบวนการเม่ือมีการเปล่ียนผูมี้อ  านาจในการลงนามจ่ายเช็ค 
4.  การตั้งกรรมการฝากถอน 
5.  การติดตามเช็คท่ีฝากคืนจากธนาคาร 
6.  การเก็บรักษาสมุดคู่ฝากใบน าฝากธนาคาร 
7.  กระบวนการพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 
8.  การแบ่งแยกหนา้ท่ีทางดา้นเงินฝากธนาคาร 
9.  การจดัท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
10. การคุมยอดคงเหลือบญัชีเงินฝากธนาคาร 
11. การตรวจผลการพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 
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12. การรายงานผลการพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 
13. การควบคุมเช็คซ่ึงผูรั้บยงัมิไดน้ าไปข้ึนเงิน 

 จุดประเมินท่ี  5 เงินฝากคลงั 
  1.  ประเภทเงินท่ีฝากคลงั   และระเบียบในการ       ฝาก – ถอนเงินฝากคลงั 

2.  การพิสูจน์ยอดเงินฝากคลงั 
3.  การตรวจสอบดา้นเงินฝากคลงั 

 จุดประเมินท่ี  6 เงินทดรองยมื 
  1.  การอนุมติัเงินทดรองยมื   
  2.  การควบคุมทางดา้นเงินทดรองยมื 
  3.  การติดตามการใชเ้งินทดรองยมื 
4.  สารสนเทศและการส่ือสาร 
 ดา้นสารสนเทศ 
  1.  ระบบสารสนเทศและสายการรายงานส าหรับการบริหารและตดัสินใจ 
  2.  ระบบสารสนเทศทางดา้นการเงินและการบญัชี 
 ดา้นการส่ือสาร 
 1.  การส่ือสารอย่างชัดเจน  ให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตน
เก่ียวกบัการควบคุมภายใน 

2.  ช่องทางให้พนักงานและบุคลากรสามารถเสนอขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 

3.  การส่ือสาร  ภายในและภายนอกองคก์ร 
5.  การติดตามและประเมินผล 
  1.  การเปรียบเทียบแผนและผลการด าเนินงาน  และการรายงานผล 
  2.  การก าหนดใหมี้การติดตามผลในระหวา่งการปฏิบติังาน 
  3.  การประเมินผลความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน
และบญัชี 
  4.  การติดตามผลการแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีพบจากการประเมินผล 
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ประวตัิผู้เขยีน 

 
ช่ือ – นามสกลุ  นายอรรคเดช  นามโนรินทร์ 
 
วัน เดือน ปีเกิด  31 มกราคม พ.ศ. 2528 
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