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บทคดัย่อ 
 

 

 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาผลการประเมินการควบคุมภายใน 2) เพื่อ
ศึกษาแนวทางการพฒันาระบบการควบคุมภายใน และ 3) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค ในการจดัวาง
ระบบการควบคุมภายในของเทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการประเมินผล
การควบคุมภายใน  จากเทศบาลในจังหวดัเชียงใหม่ จ านวน 121 แห่ง และการสัมภาษณ์
แนวทางการพฒันาระบบการควบคุมภายใน และปัญหาและอุปสรรคในการจดัวางระบบควบคุม
ภายใน จากเทศบาลท่ีไดรั้บการตรวจสอบงบการเงินประจ างวดปีงบประมาณ 2559โดยส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน โดยแบ่งเป็น เทศบาลขนาดใหญ่ จ  านวน 1 แห่ง เทศบาลขนาดกลาง 
จ านวน 6 แห่ง และเทศบาลขนาดเล็ก จ านวน 6 แห่ง ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  โดยใช้
สถิติ ค่าสถิติความถ่ี และร้อยละ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยเทคนิคการแจงนบั และ
วิเคราะห์เน้ือหาเพื่อสรุปประเด็นตามค าส าคญัท่ีได้จากการสัมภาษณ์ น าเสนอด้วยวิธีพรรณา
วเิคราะห์ผล 

    การวจิยั พบวา่ 
 1. การประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวม 4.14) เม่ือพิจารณาผลการประเมินการควบคุมภายในแยกตามแต่ละดา้น 
พบวา่ ดา้นการใชจ่้ายเงิน และดา้นการเงินการบญัชี มีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย
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รวม 4.63, 4.58 ) ตามล าดบั  ดา้นการพสัดุ ดา้นรายได ้และดา้นแผนงาน มีระดบัความคิดเห็นใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวม 4.09, 3.78, 3.61 ) ตามล าดบั 
  2. แนวทางการพฒันาระบบการควบคุมภายในของเทศบาล ได้แก่ ฝ่ายบริหารควร
ออกแบบโครงสร้างระบบควบคุมภายในให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัภารกิจของแต่ละส่วนงาน 
การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มการควบคุมภายในของหน่วยงาน เช่น การก าหนดจริยธรรม
ของการท างาน ความซ่ือสัตย ์ความไวใ้จได ้ความโปร่งใส การก าหนดแนวทางการปฏิบติัท่ีชดัเจน
เป็นรูปธรรม ตามหลกัธรรมาภิบาล และการประเมินความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 3. ปัญหาและอุปสรรคในการจดัวางระบบการควบคุมภายในของเทศบาล  ได้แก่ 
บุคลากรในองคก์รยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการ และความส าคญัของระบบควบคุม
ภายใน ผูบ้ริหารไม่ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการจดัวางระบบการควบคุมภายในอยา่งจริงจงั และการขาด
คุณธรรมและจริยธรรมของเจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหาร 
     ขอ้เสนอแนะในการแก้ไขปัญหา คือ ผูบ้ริหารทุกระดบัควรท าความเขา้ใจ และให้
ความส าคญักบัการควบคุมภายใน ควรจดัประชุมหารือร่วมกบัผูบ้ริหารทุกส่วนงานในการระบุและ
วเิคราะห์ความเส่ียง เพื่อใหก้ารพิจารณาความเส่ียงครอบคลุมการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ มีการแต่งตั้ง
เจ้าหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบและก าชับให้มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเน่ือง และรายงานให้
ผูบ้ริหารทราบ  
ค าส าคัญ : การประเมินผล, การพฒันา, ระบบการควบคุมภายใน
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ABSTRACT 
 
 

The main objective of this study was to examine the internal control evaluation results; to 

explore the internal control system development approach; and to investigate the problems and 

obstacles in establishing the internal control system of municipalities in Chiang Mai. The study was 

conducted in quantitative and qualitative aspects. In order to study the internal control evaluation, 

a set of questionnaires was used to collect data from 121 municipalities in Chiang Mai. Interviews 

were also conducted by focusing on the approach to develop internal control system as well as the 

problems and obstacles in establishing internal control system. The data was collected from the 

municipalities of which the financial statement for fiscal year 2016 was audited by the State Audit 

Office of the Kingdom of Thailand. These include 1 large-sized, 6 medium-sized, and 6 small-

sized municipalities. The collected data was then analyzed quantitatively by means of statistical 

values including frequency and percentage, and qualitatively by means of enumeration technique. 

All of the content was analyzed and summarized in accordance with the key words obtained from 

the interviews. A descriptive analysis was performed in order to present the results. 

The results are summarized as follows: 

 1) The Internal Control Evaluation of Municipalities in Chiang Mai: Most respondents 

evaluated the municipalities’ overall internal control as “high” (average value: 4.14). Considering 

internal control in each category, the evaluation results are as follows: expense, finance and 
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accounting – highest (average value: 4.63 and 4.58 respectively); supply, income and planning – 

high (average value: 4.09, 3.78 and 3.61 respectively). 

 2) The Internal Control System Development Approach of the Municipalities: The 

administration departments shall design an internal control system structure that is consistent with 

and suitable for each section’s duties, and create the atmosphere and environment of internal 

control such as work ethics, integrity, trust, and transparency. A clear and substantial guideline 

shall be provided in written form regarding good governance practices and constant risk 

assessment. 

3) Problems and obstacles in establishing the internal control system of the 

municipalities: The organization’s personnel lacked the knowledge and understanding of the 

process and the importance of internal control system. The administrators did not see the 

importance of a serious establishment of internal control system. The officials and the 

administrators also lacked moral and ethical qualities. 

Keywords : Evaluation, Development, Internal Control System 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 

 การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี ส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กมลทิพย ์ 
ค  าใจ อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ผู ้ซ่ึงให้ค  าปรึกษา ค าแนะน า และตรวจทานแก้ไข
ขอ้บกพร่องมาโดยตลอด ท าให้การคน้ควา้อิสระน้ีเสร็จสมบูรณ์ ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูง
ไว ้ณ ท่ีน้ี 
 ขอขอบพระคุณคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ รวมไปถึงบุคลากรและเจา้หนา้ท่ีทุก ๆ ท่านท่ีอนุเคราะห์และอ านวย
ความสะดวกในการท างานวิจยั และขอขอบคุณผูท่ี้เก่ียวขอ้งในดา้นอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวนามท่ีมีส่วนช่วย
ใหง้านวจิยัช้ินน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  
 ขอขอบพระคุณนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผู ้อ  านวยการกอง และเจ้าหน้า ท่ี
ผูป้ฏิบติังานในเทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ทุกท่าน ท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและ
ใหส้ัมภาษณ์ท าใหไ้ดข้อ้มูลในทุก ๆ ดา้นอยา่งครบถว้น 
 ทา้ยท่ีสุดผูศึ้กษาขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง และอยูเ่บ้ืองหลงัความส าเร็จ คือ
ผูเ้ขียนหนังสือและบทความต่าง ๆ ที่ให้ความรู้แก่ผูว้ิจยั และเพื่อน ๆ นักศึกษา ที่เป็นก าลงัใจ 
และมีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนมาโดยตลอด หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีจะ
เป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจคน้ควา้ประกอบการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาด้านระบบ
การควบคุมภายในต่อไป 
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บทน า 
 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ระบบการควบคุมภายใน เป็นกลไกท่ีส าคญัและเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานใน
หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นการจดัการในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการ
ควบคุมภายในจะช่วยควบคุมและลดความเส่ียงของหน่วยงานให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ซ่ึงจะท า
ให้การปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวตัถุประสงค์ การควบคุมภายในมี
ประโยชน์คือ ท าใหก้ารด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การใชท้รัพยากร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยดั และคุม้ค่า ขอ้มูลและรายงานทางการเงินถูกตอ้ง ครบถว้น
และเช่ือถือได ้สามารถน าไปใชใ้นการตดัสินใจ การปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีระบบและอยูใ่นกรอบ
ของกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นเคร่ืองมือช่วยผูบ้ริหารในการก ากบัดูแลการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งดียิง่ (กรมบญัชีกลาง, 2553)  
 การควบคุมภายในเป็นกระบวนการปฏิบัติงานท่ีจดัให้มีข้ึนในองค์กรเพื่อให้บรรลุ

ภารกิจอยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การควบคุมภายในไม่ใช่ระบบหน่ึงระบบใดโดยเฉพาะ

หรือเป็นระบบซ่ึงแยกออกจากระบบงานประจ าขององคก์ร แต่การควบคุมภายในควรถือเสมือนเป็น

ส่วนเดียวกนักบัระบบงานท่ีฝ่ายบริหารใชป้ฏิบติังานการจดัให้มีการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล

และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการควบคุมภายใน ท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จะ

เก่ียวขอ้งกบัการประเมินความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัภายในและภายนอกขององคก์ร เง่ือนไขแรกของ

การประเมินความเส่ียงคือ การก าหนดวตัถุประสงคข์ององคก์รท่ีชดัเจน ซ่ึงเป็นเป้าหมายหรือความ

มุ่งหมายท่ีหน่วยงานตอ้งการบรรลุผลส าเร็จ การประเมินความเส่ียง คือการระบุและการวิเคราะห์

ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว แลว้จึงก าหนดกิจกรรมการควบคุมหรือ

ก าหนดระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงข้ึนกบัระดบัความเส่ียงและผลการประเมินความเส่ียงและความ
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คุ ้มค่า ข้อปฏิบติัเก่ียวกับการควบคุมภายใน (เช่น ระเบียบปฏิบติั กระบวนการปฏิบติังาน การ

ด าเนินการทางกายภาพโครงสร้างองค์กร และการมอบหมายอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ) 

ควรไดรั้บการออกแบบให้มีข้ึนและให้มีการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีก าหนดเพื่อให้

การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายนอกจากน้ี ข่าวสารขอ้มูลต่าง ๆ ควรส่ือสารไปยงัผูบ้ริหารและส่วน

งานอ่ืน ๆ ภายในองค์กรซ่ึงมีความจ าเป็นตอ้งใช้ขอ้มูลนั้น ๆ ภายในก าหนดเวลาท่ีสามารถท าให้

ปฏิบติังานตามความรับผิดชอบส าเร็จลุล่วงไปได้ และควรมีการติดตามประเมินผลการควบคุม

ภายใน เพื่อประเมินคุณภาพการด าเนินงานในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพื่อความมัน่ใจว่าขอ้ตรวจพบ

จากการตรวจสอบและการสอบทานอ่ืนได้รับการแก้ไขอย่างทนัท่วงที (ส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี, 2559) 

 ในปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) คณะกรรมการท่ีมีช่ือเรียกว่า Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission หรือเรียกยอ่ ๆ วา่ COSO ซ่ึงเป็นคณะกรรมการร่วม
ของสถาบนัวิชาชีพ 5 สถาบนัในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแ้ก่ สถาบนัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่ง
สหรัฐอเมริกา (AICPA) สถาบนัผูต้รวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA) 
สถาบนัผูบ้ริหารการเงิน (Financial Executives Institute หรือ FEI) สมาคมนักบญัชีแห่ง
สหรัฐอเมริกา (American Accounting Association หรือ AAA) และสถาบนันกับญัชีเพื่อการบริหาร 
(Institute of Management Accountants หรือ IMA) ไดร่้วมกนัศึกษาพฒันาความหมายและแนวคิด
ของการควบคุมภายใน ตามรายงานท่ีเรียกว่า COSO Internal Control-integrated Framework 
ก าหนดความหมายและกรอบโครงสร้างของการควบคุมภายใน รวมทั้งเสนอให้ผูบ้ริหารรายงาน
เก่ียวกบัการควบคุมภายใน (Management Reporting on Internal Control) การควบคุมภายในตาม
แนวคิดของ COSO เป็นอีกหน่ึงแนวคิดท่ีไดรั้บการยอมรับและมีการน าไปประยุกตใ์นระดบัสากล 
และรวมถึงประเทศไทยดว้ย (จนัทนา สาขากร, นิพนธ์ เห็นโชคชยัชนะ และศิลปะพร ศรีจัน่เพชร, 
2557) ในปี พ.ศ. 2546 มีการก าหนดระเบียบวา่ดว้ยการบนัทึกบญัชีการจดัท าทะเบียน และรายงาน
การเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยไดป้รับเปล่ียนรูปแบบการบนัทึกบญัชีเป็นระบบบญัชี
สากลท่ีใช้ในภาคราชการตามนโยบายของรัฐบาลประกอบกบันโยบายรัฐบาลสนบัสนุนให้ระบบ
บริหารงานภาครัฐใช้เทคโนโลยีในการบริหาร (E-Government) เพื่อวดัผลการด าเนินการของ
องค์กรเพื่อรองรับระบบ E-Government และก าหนดให้กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด าเนิน
โครงการวางระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือ Local Administrative 
Accounting System – LAAS ซ่ึงประกอบดว้ยงานดา้นซอฟตแ์วร์ระบบบญัชี และฮาร์ดแวร์เพื่อ
รองรับระบบ ซ่ึงลกัษณะของโปรแกรมเป็นลกัษณะของ Web Based Application คือ ผูใ้ช้งาน
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สามารถท าธุรกรรมผ่านระบบ Online จากหน่วยงานตน้สังกดั ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ตามสิทธิส่วนงานท่ีรับผิดชอบภายใตร้ะบบความปลอดภยัสูงจากส่วนกลาง ซ่ึงขอ้มูลท่ีป้อนเขา้ไป
ส่งไปยงัส่วนกลาง หรือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ซ่ึงสามารถมองเห็นขอ้มูลขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้หมดทัว่ประเทศ ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่งจะ
ไม่สามารถมองเห็นขอ้มูลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนได ้แต่สามารถมองภาพรวมขององคก์รได้
โดยมีหัวหน้าส่วนการคลงั หรือผูอ้  านวยการกองคลังเป็นผูท่ี้ควบคุม แก้ไข ข้อมูลทั้งหมดของ
องค์กร และมีลกัษณะการท างานของระบบประกอบด้วย 5 ระบบ คือ ระบบงบประมาณ ระบบ
ขอ้มูลรายรับ ระบบขอ้มูลรายจ่าย ระบบบญัชี และระบบรายงานผูบ้ริหาร 
 จงัหวดัเชียงใหม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ทั้ งหมด 211 แห่ง แบ่งเป็น
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลต าบล 116 แห่ง 
และองค์การบริหารส่วนต าบล 89 แห่ง (ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่, 
2560) เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึง และเป็นหน่วยรับตรวจตามมาตรา 4 
(3) แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542  เทศบาลใน
จงัหวดัเชียงใหม่ทั้ ง 121 แห่ง จึงตอ้งปฏิบติังานให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ส านกังานตรวจเงินแผ่นดิน, 
2544) โดยมีเป้าหมายส าคญัเพื่อให้มีแนวทางในการจัดระบบการควบคุมภายใน และติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบ ซ่ึงก าหนดให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 
และผูก้  ากบัดูแลอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง ภายในเกา้สิบวนันบัจากวนัส้ินปีงบประมาณ 
 จากรายงานผลการปฏิบติังานของส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน  สามารถสรุปประเด็น
ขอ้สังเกต จากการตรวจสอบ แบ่งเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่  1) ดา้นแผนงาน  2) ดา้นการเงินการบญัชี  
3) ดา้นรายได ้ 4) ดา้นการใชจ่้ายเงิน  และ 5) ดา้นการบริหารพสัดุ  โดยเกือบร้อยละ 90 ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีการบริหารงานท่ีบกพร่อง ไม่โปร่งใส เพราะการควบคุมภายในมีขอ้บกพร่อง 
อนัอาจก่อใหเ้กิดการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบได ้(มหาวทิยาลยัทกัษิณ, 2559)  
 ในเขตจงัหวดัเชียงใหม่น้ีไดมี้การศึกษาแนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัการควบคุมภายใน
ทางการเงินและบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่  สามารถสรุปผลการศึกษา
ตามองค์ประกอบการควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชีทั้ ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้าน
สภาพแวดลอ้มการควบคุม  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าสถานท่ีท างานไม่ควรอยู่
ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน และควรจะมีสถานท่ีในการจดัเก็บเอกสารเป็นสัดส่วน ผูบ้ริหารควรสร้าง
บรรยากาศในการท างาน เพื่อให้พนกังานเกิดทศันคติท่ีดีต่อการควบคุมภายใน  2) ดา้นการประเมิน
ความเส่ียง ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าทางองค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการ
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จดัท าระบบตรวจสอบภายในเพื่อหาขอ้มูลและแก้ไขขอ้บกพร่อง และให้ความส าคญัต่องานทุก
ประเภท 3) ด้านกิจกรรมการควบคุม  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าควรมีการ
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนกังานและลูกจา้ง เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบในงานท่ีเก่ียวขอ้ง หาวิธีการ 
มาตรการ แนวทางแก้ไขข้อบกพร่องร่วมกัน  4) ด้านระบบสารสนเทศและการส่ือสาร ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการจดัเก็บข้อมูลและ
เผยแพร่ขอ้มูลท่ีควรให้ประชาชนรับรู้ทางอินเทอร์เน็ต 5) ดา้นการติดตามและประเมินผล ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นวา่มีการตรวจสอบกบัผูบ้งัคบับญัชา และมีการตรวจทานกบัผูท่ี้
ท  างานในต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกนั ติดตามและประเมินผลโดยเปรียบเทียบจากผลงานท่ีผา่นมา 
สรุปผลการศึกษา พบว่าทุกองค์การบริหารส่วนต าบล มีการด าเนินการควบคุมภายในดา้นการเงิน
และบญัชีและปฏิบติัตามระเบียบการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน อยูใ่นระดบั
มาก (อรวรรณ  คา้กระโทก, 2554)   
 ดงันั้นผูศึ้กษาในฐานะนกัวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน จึงสนใจท่ีจะศึกษาการประเมินผล
การควบคุมภายในของเทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่  เพื่อให้ทราบถึงผลการประเมินการควบคุม
ภายในท่ีมีอยู่  แนวทางในการพฒันาระบบการควบคุมภายใน  และปัญหาและอุปสรรคในการจดั
วางระบบการควบคุมภายในของเทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ 
  
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาผลการประเมินการควบคุมภายใน ของเทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค ในการจดัวางระบบการควบคุมภายใน ของเทศบาลใน
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาระบบการควบคุมภายใน ของเทศบาลในจังหวดั
เชียงใหม ่  
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 
 1. ท าใหท้ราบถึงผลการประเมินการควบคุมภายใน ของเทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 2. ท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ของ
เทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 3. ท าให้ทราบถึงแนวทางการพฒันาระบบการควบคุมภายใน ของเทศบาลในจงัหวดั
เชียงใหม ่
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ขอบเขตของการวจัิย 
 ขอบเขตด้านพืน้ที่ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะเทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่  ประกอบดว้ย เทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล 
 ขอบเขตด้านประชากร   
  ประชากรได้แก่ บุคลากรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัต าแหน่งงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการ
ควบคุมภายในทั้ง 5 ดา้น (ดา้นแผนงาน คือ นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน ดา้นการเงินการบญัชี คือ 
ผูอ้  านวยการกองคลงั ดา้นรายได ้คือ เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้ดา้นการใชจ่้ายเงิน คือ เจา้พนกังาน
การเงินและบญัชี และดา้นการบริหารพสัดุ คือ เจา้พนกังานพสัดุ) ของเทศบาลทั้ง 121 แห่ง และ
เจา้หนา้ท่ีผูต้รวจสอบของส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 ศึกษาการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามประเด็นขอ้บกพร่องขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินตรวจพบ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
 1. ดา้นแผนงาน 
 2. ดา้นการเงินการบญัชี 
 3. ดา้นรายได ้
 4. ดา้นการใชจ่้ายเงิน 
 5. ดา้นการบริหารพสัดุ   
 ศึกษาแนวทางการพฒันาระบบการควบคุมภายใน และปัญหาและอุปสรรคในการจดั
วางระบบควบคุมภายใน ภายใตอ้งคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 5 ดา้น ตามแนวคิดการควบคุม
ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ไดแ้ก่ 
 1. สภาพแวดลอ้มของการควบคุม 
 2. การประเมินความเส่ียง 
 3. กิจกรรมการควบคุม 
 4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
 5. การติดตามประเมินผล 
 ขอบเขตด้านเวลา 
 การศึกษาการประเมินผลการควบคุมภายใน แนวทางการพฒันาระบบการควบคุม
ภายใน และปัญหาและอุปสรรคในการจดัวางระบบควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2559  
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ของเทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยเร่ิมศึกษาเก็บขอ้มูลช่วงระหว่างเดือน เมษายน 2560 ถึงเดือน 
ธนัวาคม 2560 (ระยะเวลา 9 เดือน) 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การควบคุม หมายถึง วิธีการท่ีน ามาใชเ้พื่อให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานจะบรรลุผลส าเร็จ
ตามวตัถุประสงค ์
 การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบติังานท่ีผูก้  ากับดูแล ฝ่ายบริหาร และ
บุคลากรของหน่วยรับตรวจจดัให้มีข้ึน เพื่อสร้างความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงาน
ของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายในดา้นประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของการด าเนินงาน ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันและลดความผิดพลาด ความ
เสียหาย การร่ัวไหล การส้ินเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ดา้นความเช่ือถือไดข้องรายงาน
ทางการเงิน และดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมติคณะรัฐมนตรี 
 ระบบการควบคุมภายใน หมายถึง การควบคุมท่ีออกแบบให้มีการเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนัไว้
ในกระบวนการของกิจกรรมและการปฏิบติังานตั้งแต่ตน้จนจบ 
 การจัดวางระบบการควบคุมภายใน หมายถึง การก าหนดหรือออกแบบวิธีการควบคุม 
และน ามาใชเ้พื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่การปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ 
 การประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบติังานและประเมิน
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในท่ีก าหนดไวอ้ยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่
ระบบการควบคุมภายในท่ีก าหนดไวมี้ความเพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบติัตามระบบการ
ควบคุมภายในจริง และขอ้บกพร่องท่ีพบไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเหมาะสมและทนัเวลา 
 เทศบาล หมายถึง เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
จ  านวน 121 แห่ง โดยแบ่งเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ เทศบาลขนาดกลาง และเทศบาลขนาดเล็ก 
 



 

 

บทที ่2 
 

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 

 

 การศึกษาการประเมินผลการควบคุมภายใน และแนวทางการพฒันาระบบการควบคุม
ภายใน  ของเทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่   โดยผูว้ิจยัได้ค้นควา้เอกสารแนวคิดและงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 1. เทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 2. แนวคิดการควบคุมภายใน ของ COSO 
 3. แนวคิดการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 
 4. เอกสารเผยแพร่ความรู้ ขอ้บกพร่องท่ีส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินตรวจพบ 
 5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

เทศบาลในจังหวดัเชียงใหม่ 
 จงัหวดัเชียงใหม่มีเทศบาลจ านวนทั้งหมด 121 แห่ง (ส านกังานส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่, 2560) แบ่งตามขนาดของเทศบาลไดด้งัน้ี 

ตารางที ่2.1 รายช่ือเทศบาลขนาดใหญ่ จ านวน 1 แห่ง 
 

ล าดับที ่ ช่ือเทศบาล อ าเภอ 

1 เทศบาลนครเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม ่
 
ตารางที ่2.2 รายช่ือเทศบาลขนาดกลาง จ านวน 66 แห่ง 
 

ล าดับที ่ ช่ือเทศบาล อ าเภอ 

1 เทศบาลต าบลชา้งเผอืก เมืองเชียงใหม ่
2 เทศบาลต าบลสุเทพ เมืองเชียงใหม ่
3 เทศบาลต าบลฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม ่
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ตารางที ่2.2 (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ ช่ือเทศบาล อ าเภอ 

4 เทศบาลต าบลสันผเีส้ือ เมืองเชียงใหม ่
5 เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา แม่แตง 
6 เทศบาลต าบลสันมหาพน แม่แตง 
7 เทศบาลเมืองแม่โจ ้ สันทราย 
8 เทศบาลต าบลแม่แฝก สันทราย 
9 เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว สันทราย 

10 เทศบาลต าบลป่าไผ ่ สันทราย 
11 เทศบาลต าบลสันนาเมง็ สันทราย 
12 เทศบาลต าบลหนองแหยง่ สันทราย 
13 เทศบาลต าบลสันทรายหลวง สันทราย 
14 เทศบาลต าบลสันพระเนตร สันทราย 
15 เทศบาลต าบลหนองจอ๊ม สันทราย 
16 เทศบาลต าบลแม่คือ ดอยสะเก็ด 
17 เทศบาลต าบลเชิงดอย ดอยสะเก็ด 
18 เทศบาลต าบลดอยสะเก็ด ดอยสะเก็ด 
19 เทศบาลต าบลลวงเหนือ ดอยสะเก็ด 
20 เทศบาลต าบลสันปูเลย ดอยสะเก็ด 
21 เทศบาลต าบลแม่โป่ง ดอยสะเก็ด 
22 เทศบาลต าบลเชียงดาว เชียงดาว 
23 เทศบาลต าบลปิงโคง้ เชียงดาว 
24 เทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง เชียงดาว 
25 เทศบาลต าบลไชยปราการ ไชยปราการ 
26 เทศบาลต าบลหนองบวั ไชยปราการ 
27 เทศบาลต าบลบา้นแม่ข่า ฝาง 
28 เทศบาลต าบลเวยีงฝาง ฝาง 
29 เทศบาลต าบลเวยีงพร้าว พร้าว 
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ตารางที ่2.2 (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ ช่ือเทศบาล อ าเภอ 

30 เทศบาลต าบลแม่ริม แม่ริม 
31 เทศบาลต าบลข้ีเหล็ก แม่ริม 
32 เทศบาลต าบลสันโป่ง แม่ริม 
33 เทศบาลต าบลแม่อาย แม่อาย 
34 เทศบาลต าบลสะเมิงใต ้ สะเมิง 
35 เทศบาลเมืองแม่เหียะ เมืองเชียงใหม ่
36 เทศบาลต าบลท่าศาลา เมืองเชียงใหม ่
37 เทศบาลต าบลป่าแดด เมืองเชียงใหม ่
38 เทศบาลต าบลหนองป่าคร่ัง เมืองเชียงใหม ่
39 เทศบาลเมืองตน้เปา สันก าแพง 
40 เทศบาลต าบลสันกลาง สันก าแพง 
41 เทศบาลต าบลหว้ยทราย สันก าแพง 
42 เทศบาลต าบลสันก าแพง สันก าแพง 
43 เทศบาลต าบลไชยสถาน สารภี 
44 เทศบาลต าบลชมภู สารภี 
45 เทศบาลต าบลท่าวงัตาล สารภี 
46 เทศบาลต าบลยางเน้ิง สารภี 
47 เทศบาลต าบลสันทรายมหาวงศ ์ สารภี 
48 เทศบาลต าบลสารภี สารภี 
49 เทศบาลต าบลหนองผึ้ง สารภี 
50 เทศบาลต าบลบา้นกลาง สันป่าตอง 
51 เทศบาลต าบลสันป่าตอง สันป่าตอง 
52 เทศบาลต าบลทุ่งสะโตก สันป่าตอง 
53 เทศบาลต าบลแม่วาง แม่วาง 
54 เทศบาลต าบลท่าเด่ือ-มืดกา ดอยเต่า 
55 เทศบาลต าบลท่าขา้ม ฮอด 
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ตารางที ่2.2 (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ ช่ือเทศบาล อ าเภอ 

56 เทศบาลต าบลแม่แจ่ม แม่แจ่ม 
57 เทศบาลต าบลจอมทอง จอมทอง 
58 เทศบาลต าบลบา้นแปะ จอมทอง 
59 เทศบาลต าบลบา้นหลวง จอมทอง 
60 เทศบาลต าบลสบเต๊ียะ จอมทอง 
61 เทศบาลต าบลบา้นแหวน หางดง 
62 เทศบาลต าบลสันผกัหวาน หางดง 
63 เทศบาลต าบลหนองตองพฒันา หางดง 
64 เทศบาลต าบลหางดง หางดง 
65 เทศบาลต าบลหารแกว้ หางดง 
66 เทศบาลต าบลบา้นปง หางดง 

 
ตารางที ่2.3 รายช่ือเทศบาลขนาดเลก็ จ านวน 54 แห่ง 
 

ล าดับที ่ ช่ือเทศบาล อ าเภอ 

1 เทศบาลต าบลอินทขิล แม่แตง 
2 เทศบาลต าบลแม่แตง แม่แตง 
3 เทศบาลต าบลจอมแจง้ แม่แตง 
4 เทศบาลต าบลแม่หอพระ แม่แตง 
5 เทศบาลต าบลเมืองเล็น สันทราย 
6 เทศบาลต าบลสันป่าเปา สันทราย 
7 เทศบาลต าบลหนองหาร สันทราย 
8 เทศบาลต าบลป่าเม่ียง ดอยสะเก็ด 
9 เทศบาลต าบลตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด 

10 เทศบาลต าบลแม่ฮอ้ยเงิน ดอยสะเก็ด 
11 เทศบาลต าบลตลาดขวญั ดอยสะเก็ด 
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ตารางที ่2.3 (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ ช่ือเทศบาล อ าเภอ 

12 เทศบาลต าบลป่าป้อง ดอยสะเก็ด 
13 เทศบาลต าบลสง่าบา้น ดอยสะเก็ด 
14 เทศบาลต าบลส าราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด 
15 เทศบาลต าบลเมืองงาย เชียงดาว 
16 เทศบาลต าบลเมืองนะ เชียงดาว 
17 เทศบาลต าบลพระธาตุปู่ ก  ่า เชียงดาว 
18 เทศบาลต าบลแม่นะ เชียงดาว 
19 เทศบาลต าบลแสนไห เวยีงแหง 
20 เทศบาลต าบลแม่ข่า ฝาง 
21 เทศบาลต าบลสันทราย ฝาง 
22 เทศบาลต าบลป่าไหน่ พร้าว 
23 เทศบาลต าบลแม่ป๋ัง พร้าว 
24 เทศบาลต าบลน ้าแพร่ พร้าว 
25 เทศบาลต าบลป่าตุม้ พร้าว 
26 เทศบาลต าบลบา้นโป่ง พร้าว 
27 เทศบาลต าบลแม่แรม แม่ริม 
28 เทศบาลต าบลริมเหนือ แม่ริม 
29 เทศบาลต าบลเหมืองแกว้ แม่ริม 
30 เทศบาลต าบลหนองหอย เมืองเชียงใหม ่
31 เทศบาลต าบลแม่ปูคา สันก าแพง 
32 เทศบาลต าบลบวกคา้ง สันก าแพง 
33 เทศบาลต าบลออนใต ้ สันก าแพง 
34 เทศบาลต าบลหนองแฝก สารภี 
35 เทศบาลต าบลขวัมุง สารภี 
36 เทศบาลต าบลดอนแกว้ สารภี 
37 เทศบาลต าบลท่ากวา้ง สารภี 
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ตารางที ่2.3 (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ ช่ือเทศบาล อ าเภอ 

38 เทศบาลต าบลป่าบง สารภี 
39 เทศบาลต าบลทุ่งตอ้ม สันป่าตอง 
40 เทศบาลต าบลบา้นแม สันป่าตอง 
41 เทศบาลต าบลยหุวา่ สันป่าตอง 
42 เทศบาลต าบลยางคราม ดอยหล่อ 
43 เทศบาลต าบลสองแคว ดอยหล่อ 
44 เทศบาลต าบลสันติสุข ดอยหล่อ 
45 เทศบาลต าบลบ่อหลวง ฮอด 
46 เทศบาลต าบลบา้นตาล ฮอด 
47 เทศบาลต าบลอมก๋อย อมก๋อย 
48 เทศบาลต าบลท่าผา แม่แจ่ม 
49 เทศบาลต าบลดอยแกว้ จอมทอง 
50 เทศบาลต าบลแม่สอย จอมทอง 
51 เทศบาลต าบลน ้าแพร่พฒันา หางดง 
52 เทศบาลต าบลหนองแก๋ว หางดง 
53 เทศบาลต าบลหนองควาย หางดง 
54 เทศบาลต าบลแม่ท่าชา้ง หางดง 

 

หน้าที่ของเทศบาล กฎหมายได้ก าหนดหนา้ท่ีของเทศบาลไวโ้ดยแบ่งตามประเภทของ
เทศบาล (พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 13 พ.ศ. 2552) ดงัน้ี  

หนา้ท่ีของเทศบาลต าบล (ก าหนดไวใ้นมาตราท่ี 50)  
(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
(2) ใหมี้และบ ารุงทางบกและทางน ้า  
(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการก าจดั

ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู  
(4) ป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ  

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
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(5) ใหมี้เคร่ืองใชใ้นการดบัเพลิง  
(6) ใหร้าษฎรไดรั้บการศึกษาอบรม  
(7) ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ  
(8) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน  
(9) หนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติัใหเ้ป็นหนา้ท่ีของเทศบาล  

หนา้ท่ีของเทศบาลเมือง (ก าหนดไวใ้นมาตราท่ี 53)  
(1) กิจการตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 50  
(2) ใหมี้น ้าสะอาดหรือการประปา  
(3) ใหมี้โรงฆ่าสัตว ์ 
(4) ใหมี้และบ ารุงสถานท่ีท าการพิทกัษแ์ละรักษาคนเจบ็ไข ้ 
(5) ใหมี้และบ ารุงทางระบายน ้า  
(6) ใหมี้และบ ารุงส้วมสาธารณะ  
(7) ใหมี้และบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสวา่งโดยวธีิอ่ืน  
(8) ใหมี้การด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเช่ือทอ้งถ่ิน  

เทศบาลเมืองอาจจดัท ากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล (ก าหนดไวใ้นมาตราท่ี 54) ดงัต่อไปน้ี  
(1) ใหมี้ตลาด ท่าเทียบเรือและท่าขา้ม 
(2) ใหมี้สุสานและฌาปนสถาน 
(3) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(4) ใหมี้และบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
(5) ใหมี้และบ ารุงโรงพยาบาล 
(6) ใหมี้การสาธารณูปการ 
(7) จดัท ากิจการซ่ึงจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
(8) จดัตั้งและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
(9) ใหมี้และบ ารุงสถานท่ีส าหรับการกีฬาและพลศึกษา 
(10) ใหมี้และบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสัตวแ์ละสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
(11) ปรับปรุงแหล่งเส่ือมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของทอ้งถ่ิน 
(12) เทศพาณิชย ์

หนา้ท่ีของเทศบาลนคร (ก าหนดไวใ้นมาตราท่ี 56)  
(1) กิจการตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 53  
(2) ใหมี้และบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก  

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
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(3) กิจการอยา่งอ่ืนซ่ึงจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข  
(4) การควบคุมสุขลกัษณะและอนามยัในร้านจ าหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และ

สถานบริการอ่ืน  
(5) จดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยัและการปรับปรุงแหล่งเส่ือมโทรม  
(6) จดัใหมี้และควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และท่ีจอดรถ  
(7) การวางผงัเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง  
(8) การส่งเสริมกิจการการท่องเท่ียว  
(9) กิจการอ่ืน ๆ ตามมาตรา 54  

มีขอ้น่าสังเกตต่อประเด็นเร่ืองหนา้ท่ีของเทศบาลประการหน่ึงก็คือ หนา้ท่ีของเทศบาลท่ี
กฎหมายก าหนดไวท้ั้งหมด เทศบาลจะสามารถกระท าได ้ก็ต่อเม่ือไม่มีกฎหมายอ่ืน ๆ ก าหนดให้
เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานอ่ืน ๆ อีกแล้ว เทศบาลจึงจะสามารถกระท าได้ โดยเห็นได้จากการท่ี
กฎหมายใช้ค  าน าหน้ามาตราว่า “ภายใต้บงัคับแห่งกฎหมาย เทศบาล…มีหน้าท่ีต้องท าในเขต
เทศบาล ดงัต่อไปน้ี…” ค าวา่ “ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย” อ่ืน ท าให้หนา้ท่ีของเทศบาลถูกจ ากดัไว ้
แมก้ฎหมายเทศบาลจะก าหนดให้เทศบาลท าหน้าท่ีนั้นได ้แต่ถา้มีกฎหมายอ่ืนก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 
เทศบาลก็ไม่อาจท าหนา้ท่ีดงักล่าวตามท่ีกฎหมายเทศบาลก าหนดได ้หรือกระท าไดก้็ดว้ยขอ้จ ากดั
ตามท่ีกฎหมายอ่ืน ๆ ก าหนดเท่านั้น ดงันั้น แมน้ว่าในขอ้กฎหมายจะไดก้ าหนดภารกิจหน้าท่ีของ
เทศบาลเอาไวอ้ย่างกวา้งขวาง แต่ก็มิไดห้มายความว่าเทศบาลจะสามารถกระท าได้ในทุกหน้าท่ี 
เน่ืองจากขอ้จ ากดัทางกฎหมายดงักล่าว (มรุต วนัทนากร และ ดรุณี หมัน่สมคัร, 2559) 

การปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีของเทศบาลในแต่ละด้าน (มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน, 2553) 

1) งานด้านแผนงาน (นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
ลกัษณะงานโดยทัว่ไป 
สายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัการวิเคราะห์นโยบายและแผน

ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัเก่ียวกบัการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา
เสนอแนะเพื่อประกอบการก าหนดนโยบาย จดัท า แผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซ่ึงอาจเป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การบริหารหรือความมัน่คงของประเทศทั้งน้ีอาจเป็นนโยบาย แผนงาน ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และโครงการระดบัชาติ ระดบักระทรวง ระดบักรมหรือระดบัจงัหวดั แลว้แต่
กรณี และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2) งานด้านการเงินการบัญชี  (ผูอ้  านวยการกองคลงั)  
ลกัษณะงานโดยทัว่ไป 

สายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ท่ีปฏิบติังานทางดา้นบริหารงานการคลงัขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานท่ีเป็นกองหรือส่วน หวัหน้าหน่วยงานเทียบเท่า
กองหรือส่วน หัวหน้าหน่วยงานท่ีสูงกว่ากอง หรือหัวหน้าหน่วยงานซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติั
เก่ียวกบับริหาร ควบคุม และตรวจสอบเก่ียวกบังานการก าหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม 
มอบหมายงาน ตรวจสอบ ประเมินผลและรับผดิชอบการปฏิบติังานทางดา้นการบริหารงานการคลงั
หลายดา้น เช่น งานการคลงั งานการเงินและบญัชี งานการจดัเก็บรายได ้ งานรวบรวมขอ้มูลสถิติ
และวเิคราะห์งบประมาณ งานพสัดุ งานการจดัการเงินกู ้งานตรวจสอบเก่ียวกบัการเบิกจ่าย การเก็บ
รักษาและการบริหารเงินคงคลงั การจดัท าบญัชีและรายงานการเงิน นอกจากนั้นยงัปฏิบติังาน
เก่ียวกบัการเสนอแนะและใหค้  าปรึกษาแนะน าการท าความเห็นและสรุปรายงาน ด าเนินการเก่ียวกบั
การอนุญาตท่ีเป็นอ านาจหนา้ท่ีของหน่วยงานการคลงั เก็บรักษาทรัพยสิ์นท่ีมีค่าขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3) งานด้านรายได้  (เจา้พนกังานจดัเก็บรายได)้ 
ลกัษณะงานโดยทัว่ไป  
สายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ท่ีปฏิบติังานจดัเก็บรายได ้ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

เก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายไดอ่ื้นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัเก่ียวกบัการช่วยตรวจรับและพิจารณาแบบแสดงรายการ ค าร้อง หรือค าขอ
ของผูเ้สียภาษีและค่าธรรมเนียม รับช าระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงิน และลงบญัชี จดัท าทะเบียน
ควบคุมการจดัเก็บรายได ้ และรายการต่าง ๆ เก็บรักษาหลกัฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียม และ
รายไดอ่ื้น ๆ ติดตามเร่งรัดการจดัเก็บภาษี การด าเนินคดีผูค้า้งช าระภาษี ออกหมายเรียกและหนงัสือ
เชิญพบ ตรวจสอบและประเมินภาษี  การเก็บรักษา และน าส่งเงิน เป็นต้น และปฏิบตัิงานอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4) งานด้านการใช้จ่ายเงิน (เจา้พนกังานการเงินและบญัชี) 
ลกัษณะงานโดยทัว่ไป 
สายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบังานการเงินและบญัชีทัว่ไป 

โดยปฏิบติังานเก่ียวกบัการเงิน การงบประมาณ และการบญัชีทัว่ไป เช่น การตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของหลกัฐาน เอกสาร ใบส าคญั และเงินลงบญัชี รวมทั้งการท ารายงานการบญัชี การ
รวบรวมรายละเอียดขอ้มูลเก่ียวกบัการขอจดัตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจ าปี การจดัท า
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หนงัสือช้ีแจงโตต้อบดา้นงบประมาณ การพิจารณาจดัสรรเงินงบประมาณรายจ่าย และปฏิบติัหนา้ท่ี
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

5) งานด้านการบริหารพสัดุ (เจา้พนกังานพสัดุ) 
ลกัษณะงานโดยทัว่ไป 
สายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ท่ีปฏิบติังานทางวิชาการพสัดุซ่ึงมีลกัษณะงานท่ี

ปฏิบติัเก่ียวกบัการศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของพสัดุเพื่อก าหนดมาตรฐานและคุณภาพ การร่าง
สัญญาซ้ือและสัญญาจา้ง การเสนอความเห็นเก่ียวกบัพสัดุ การวางระบบเก่ียวกบัระเบียบและวิธี
ปฏิบติังานดา้นการพสัดุและปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 แนวคิดการควบคุมภายใน ของ COSO (The Committee of Sponsoring of Treachery Commission) 
(ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน, 2552, 7) 
 COSO ไดจ้ดัการควบคุมภายในท่ีส าคญัเป็น 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  
 องค์ประกอบที ่1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)  
 สภาพแวดลอ้มของการควบคุม (Control Environment) คือ ปัจจยัต่าง ๆ ซ่ึงส่งเสริมให้
องค์ประกอบการควบคุมภายในอ่ืน ๆ มีประสิทธิผลในหน่วยงาน หรือท าให้การควบคุมที่มีอยู่
มีประสิทธิผลยิ่งข้ึน หรือท าให้บุคลากรให้ความส าคญักบัการควบคุมมากข้ึน ในกรณีตรงข้าม 
สภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ไม่มีประสิทธิผลอาจท าให้องค์ประกอบการควบคุมอ่ืน ๆ 
มีประสิทธิผลลดลง สภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในสะทอ้นให้เห็นทศันคติ และการรับรู้ถึง
ความส าคญัของการควบคุมภายในของบุคลากรระดบัต่าง ๆ ในหน่วยงาน  
 สภาพแวดล้อมของการควบคุมเป็นเร่ืองเก่ียวกับการสร้างความตระหนัก (Control 
Consciousness) และบรรยากาศของการควบคุมในหน่วยงาน ให้บุคลากรในหน่วยงานเกิด
จิตส านึกท่ีดีในการปฏิบติังานตามความรับผิดชอบโดยเน้นการสร้างบรรยากาศโดยผูบ้ริหาร
ระดบัสูง (Tone at the Top) สภาพแวดลอ้มของการควบคุมท่ีดี คือ สภาพแวดลอ้มท่ีท าให้บุคลากร
ในหน่วยรับตรวจยึดถือและปฏิบติัตามข้อก าหนดด้านจริยธรรม มีความรับผิดชอบและเข้าใจ
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของตนเอง มีความรู้ความสามารถ และทกัษะท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังาน
ตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเพียงพอ ยอมรับและปฏิบติัตามนโยบายและแนวทางการปฏิบติังาน
สภาพแวดลอ้มของการควบคุมมีปัจจยัต่าง ๆ เช่น 
  1. ความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม ความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรมเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่งท่ีจะ
ท าให้เกิดคุณธรรมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในหน่วยงาน เป็นท่ียอมรับว่าหน่วยรับตรวจท่ีมี
บุคลากรท่ีซ่ือสัตยแ์ละมีจริยธรรมสูงจ านวนมาก สามารถน าพาหน่วยงานของตนให้กา้วหนา้ เป็นท่ี
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ยอมรับของสาธารณชนโดยทัว่ไป ดงันั้นผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นแบบอย่างท่ีดีโดยการแสดงออกอยา่ง
สม ่าเสมอ ทั้งโดยค าพูดและการกระท ารวมทั้งส่ือสารภายในให้บุคลากรรับทราบถึงการปฏิบติัของ
ผูบ้ริหาร และควรจดัท าขอ้ก าหนดดา้นจริยธรรมรวมถึงขอ้หา้มบุคลากรในลกัษณะท่ีมีผลประโยชน์
ทบัซอ้น (Conflict of Interest) อยา่งชดัเจน ผลประโยชน์ทบัซอ้น หมายถึง สถานการณ์ท่ีบุคคลหน่ึง
มีบทบาทหน้าท่ีและความสัมพนัธ์อ่ืนท่ีมีวตัถุประสงค์หรือผลประโยชน์ส่วนตวั หรือพวกพอ้ง
ที่ทบัซ้อนกบับทบาทหน้าท่ีในหน่วยงาน ท าให้การปฏิบติังานของบุคคลนั้นขาดความเป็นอิสระ
และเป็นกลาง ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากผลประโยชน์ส่วนตวัไม่สอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของหน่วยงาน 
ท าใหบุ้คคลนั้นตอ้งอยูใ่นสภาวการณ์ตอ้งเลือกทางใดทางหน่ึง ซ่ึงอาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อหน่วยงาน และอาจน าไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น บุคลากรของหน่วยรับตรวจเขา้ไป
เป็นคู่สัญญา หรือมีส่วนไดเ้สียในสัญญาท่ีท ากบัหน่วยรับตรวจ หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผูถื้อหุ้นใน
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษทัที่เขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยรับตรวจ เป็นตน้ ฝ่ายบริหารจึงควรก าหนด
ขอ้ห้ามเก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อนดงักล่าวไวใ้นขอ้ก าหนดด้านจริยธรรม ทั้งฝ่ายบริหารและ
บุคลากรทุกคนในหน่วยงานตอ้งหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ทบัซอ้นดว้ย 
  2. การพฒันาความรู้ ความสามารถของบุคลากร ความรู้ความสามารถของบุคลากร 
เป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน ดงันั้นผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูก้  าหนดระดบัความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะ รวมทั้งความช านาญและประสบการณ์สาหรับบุคลากรในต าแหน่งต่าง ๆ ว่า
ควรอยูใ่นระดบัใด เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการพิจารณาบรรจุแต่งตั้งบุคลากรใหเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้เคร่ืองมือส าคญัคือ
การจดัท าเอกสารบรรยายลกัษณะงาน (Job Description)  
  3. คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารมีส่วน
ส าคญัต่อการก ากบัดูแลกิจการ ซ่ึงหากหน่วยงานมีการก ากบัดูแลท่ีดีจะท าให้การควบคุมภายใน
มีประสิทธิผลดว้ย ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกลไกท่ีช่วยในการตรวจสอบแผนงานต่าง ๆ ท่ี
ฝ่ายบริหารด าเนินการ คณะกรรมการตรวจสอบจึงตอ้งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีความรู้ 
ความสามารถซ่ึงจะช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนสภาพแวดลอ้มการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล
ยิง่ข้ึน  
  4. ปรัชญาและรูปแบบการบริหารของผูบ้ริหาร ปรัชญาและรูปแบบการบริหาร 
หมายถึง แนวคิด ทัศนคติและวิธีปฏิบัติงานท่ีผูบ้ริหารน ามาใช้ในการบริหารหน่วยรับตรวจ 
ผูบ้ริหารแต่ละคนมีแนวคิดและวธีิการปฏิบติังานรวมทั้งประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป ปรัชญา
และรูปแบบการบริหารที่แตกต่างกนั จะท าให้เกิดจุดอ่อนการควบคุมภายในที่แตกต่างกนั ซ่ึง
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างและประสิทธิผลการควบคุมภายใน  
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  5. โครงสร้างองคก์ร โครงสร้างองคก์ร เป็นการก าหนดล าดบัการบริหาร การควบคุม 
ความรับผิดชอบ กิจกรรม รวมถึงเส้นทางการรายงานผลการปฏิบติังาน และความรับผิดชอบของ
บุคลากรในระดบัต่าง ๆ โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคลเหล่านั้นดว้ย โครงสร้างองคก์ร
ท่ีได้รับการจดัไวอ้ย่างดีย่อมเป็นพื้นฐานส าคญัท่ีจะท าให้ผูบ้ริหารสามารถวางแผน สั่งการ และ
ควบคุมการปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกให้เห็น
ถึงกรอบการท างานของแต่ละกิจกรรมท่ีจะท าให้การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้
ลกัษณะโครงสร้างองคก์รท่ีเหมาะสมแต่ละแห่ง อาจแตกต่างกนัตามขนาดและลกัษณะกิจกรรมใน
แต่ละหน่วยรับตรวจ  
  6. การมอบอ านาจและหนา้ท่ีความรับผิดชอบ การมอบอ านาจ หมายถึง การกระจาย
การควบคุมในส่วนท่ีผูบ้ริหารตอ้งดูแลไปยงัผูป้ฏิบติังานตามความเหมาะสม และตามความจ าเป็น
ในการด าเนินกิจการเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้การกระจายอ านาจ ควร
พิจารณาถึง ลกัษณะกิจกรรม ความซับซ้อน ขนาดพื้นท่ีและระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้หรือให้
เกิดความเส่ียงในระดบัท่ีความเส่ียงต ่าสุดท่ีอาจเกิดจากการตดัสินใจของบุคลากรผูไ้ดรั้บมอบอ านาจ 
ดงันั้น เพื่อใหมี้สภาพแวดลอ้มของการควบคุมท่ีดี ผูบ้ริหารจึงควรมอบอ านาจใหเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง จดัท าเอกสารค าบรรยายลกัษณะงานของบุคลากรทุกระดับ 
เอกสารคู่มือระบบงานโดยเฉพาะงานท่ีมีความซับซ้อนลงทุนสูง ระบบการควบคุมและระบบการ
รายงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีมีประสิทธิภาพและทนักาลไวอ้ย่างชัดเจนให้เป็นแนวทาง
อา้งอิงในการปฏิบติังาน เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดความซ ้ าซ้อนหรือละเวน้การปฏิบติังานรวมทั้งการ
ด าเนินงานเกิดหยดุชะงกัเม่ือมีการโยกยา้ยสับเปล่ียนผูป้ฏิบติังาน  
  7. นโยบายและวิธีบริหารงานบุคคล บุคลากรเป็นปัจจยัส าคญัและมีอิทธิพลท่ีสุดต่อ
การปฏิบติังานทุกด้าน รวมทั้งต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารจึงควรก าหนด
นโยบายและวธีิปฏิบติั ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการคดัเลือก การฝึกอบรม การเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง การ
ประเมินผลการปฏิบติังาน และเผยแพร่แนวทางหรือหลกัเกณฑ์ดา้นทรัพยากรบุคคล ให้บุคลากร
รับทราบโดยละเอียด รวมถึงควรพฒันาใหค้วามรู้ความสามารถแก่บุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 
 องค์ประกอบที ่2 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  
 ความเส่ียง หมายถึง เหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์หรือการกระท าใด ๆ อนัจะก่อให้เกิด
ผลลพัธ์ในดา้นลบหรือเป็นผลลพัธ์ท่ีไม่ตอ้งการ ท าให้งานไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด ความเส่ียงอาจเกิดจากลกัษณะงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน การควบคุมภายใน การท่ี
หน่วยงานตรวจไม่พบขอ้ผดิพลาด ฯลฯ ขั้นตอนในการประเมินความเส่ียง ประกอบดว้ย 
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  1. การระบุปัจจยัเส่ียง (Risk Identification) การระบุปัจจยัเส่ียงของหน่วยงาน
สามารถเกิดข้ึนได้ทั้ งจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบถึง
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หรือผลการด าเนินงานในหน่วยงาน เช่น การเปล่ียนตัวผูบ้ริหารและ
ผูป้ฏิบติังานในต าแหน่งท่ีส าคญั ๆ บ่อยคร้ัง การเปล่ียนแปลงกฎหมายใหม่ ๆ ของรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการปฏิบติังานของหน่วยงาน เป็นตน้ 
  2. การวเิคราะห์ความเส่ียง (Risk Analysis) ควรวเิคราะห์ถึงผลกระทบของปัจจยัเส่ียง
ท่ีมีต่อหน่วยงาน ซ่ึงโดยปกติปัจจยัเส่ียงแต่ละปัจจยัมีผลกระทบต่อหน่วยงานมากน้อยไม่เท่ากนั 
การวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงมีหลายวิธีแตกต่างกัน ผูบ้ริหารควรให้ความส าคัญกับความเส่ียงท่ีมี
นยัส าคญั และมีโอกาสเกิดข้ึนบ่อย ๆ จึงควรพิจารณาเลือกใช้วิธีการหรือเทคนิคท่ีใช้วิเคราะห์ให้
เหมาะสมกบัขนาด ลกัษณะการด าเนินงาน เพื่อใหส้ามารถประเมินระดบัความส าคญัของความเส่ียง
ไดท้ั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งผลเสียหายท่ีอาจเกิดจากความเส่ียงนั้น 
  3. การบริหารความเส่ียง (Risk Management) เป็นการก าหนดแนวทางท่ีจะจดัการ
กบัความเส่ียงท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงมีโอกาสเกิดสูงอยา่งเหมาะสม โดยทัว่ไปกรณีท่ีเป็นความเส่ียงจาก
ปัจจยัภายในจะใชว้ิธีบริหารดว้ยการจดัระบบการควบคุมภายใน และถา้เป็นความเส่ียงท่ีจะ เกิดจาก
ปัจจยัภายนอกจะใชว้ธีิบริหารความเส่ียง 
 องค์ประกอบที ่3 กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 
 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) คือ นโยบาย และระเบียบ วิธีปฏิบติั รวมถึง
มาตรการต่าง ๆ ท่ีฝ่ายบริหารก าหนดข้ึนเพื่อให้บุคลากรน าไปปฏิบติัเพื่อลดหรือควบคุมความเส่ียง
และไดรั้บการสนองตอบโดยมีการปฏิบติัตาม ตวัอยา่งกิจกรรมการควบคุม เช่น การสอบทานงาน 
การดูแลป้องกนัทรัพยสิ์น และการแบ่งแยกหน้าท่ี เป็นตน้ กิจกรรมการควบคุมมีอยู่ในทุกหน้าท่ี
และทุกระดบัของการปฏิบติังาน เช่น การควบคุมงาน การให้ค  าแนะน า การมอบอ านาจ การอนุมติั 
การตรวจสอบ การสอบทานผลการปฏิบติังาน การรักษาความปลอดภยั การแบ่งแยกหนา้ท่ี การจด
บนัทึกกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการรวบรวมและจดัเก็บเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นหลกัฐานแสดงการ
ปฏิบติักิจกรรมนั้น ๆ ดงันั้นในการปฏิบติังานทุกดา้น ผูบ้ริหารจะตอ้งจดัให้มีกิจกรรมการควบคุม
อยา่งเหมาะสมและเพียงพอกบัระดบัความเส่ียงท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหาย กิจกรรมการควบคุมมี
อยู่หลายประเภท การจดัให้มีกิจกรรมการควบคุมมากน้อยเพียงใด ประเภทกิจกรรมใดข้ึนอยู่กบั
ลกัษณะความเส่ียงของหน่วยรับตรวจนั้น ซ่ึงแต่ละหน่วยรับตรวจอาจมีความเส่ียงท่ีแตกต่างกนั 
ดงันั้น ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งทราบถึงลกัษณะความเส่ียง ปัจจยัเส่ียงดา้นต่าง ๆ และวิธีการประเมิน
ความเส่ียง เพื่อพิจารณาจดักิจกรรมการควบคุมท่ีมีความสัมพนัธ์และเหมาะสมกบัความเส่ียงนั้น ๆ 
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ต่อไปน้ีเป็นตวัอย่างกิจกรรมการควบคุมท่ีปฏิบัติโดยทั่วไป ผูบ้ริหารอาจพิจารณาน าไปใช้ให้
เหมาะสมกบัหน่วยงานท่ีรับผดิชอบไดด้งัน้ี 
  1. การก าหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังาน ผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นผูก้  าหนด
นโยบายและแผนงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงทิศทางของหน่วยงานส่วนผูบ้ริหารระดบัรองลงมาเป็นผู ้
ก  าหนด ระเบียบ วิธีปฏิบติั เพื่อใชใ้นการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ท่ีตนเองรับผิดชอบ โดยระเบียบวิธี
ปฏิบติันั้นจะตอ้งสอดคลอ้งและรองรับ ตามนโยบายหรือแผนงาน และปรับปรุงให้เหมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้มอยู่เสมอ รวมทั้งจดัให้มีระบบการรายงานผลการปฏิบติังานเป็นระยะ ๆ เพื่อวดัผล
การด าเนินงานท่ีผา่นมา และน ามาปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึน  
  2. การสอบทานโดยผูบ้ริหาร การสอบทานรายงานและขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ โดย
ผูบ้ริหาร เป็นกิจกรรมการควบคุมท่ีส าคญัท่ีควรกระท าอยา่งต่อเน่ืองโดยสม ่าเสมอ และควรบนัทึก
ผลการสอบทานการปฏิบติังานและสถานการณ์ท่ีผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งติดตามแกไ้ขเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ซ่ึงการสอบทานผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารในแต่ละระดบัอาจมุ่งเนน้ให้ความสนใจใน
ประเด็นท่ีแตกต่างกนั  
  การสอบทานโดยผูบ้ริหารสูงสุด ผูบ้ริหารสูงสุดควรมุ่งเน้นให้ความสนใจกบัการ
บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจในภาพรวมและวตัถุประสงค์ที่ส าคญัของ
หน่วยรับตรวจ โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างขอ้มูลผลการปฏิบติังานจริงกบังบประมาณ 
เป้าหมายตามแผนงาน ประมาณการรวมทั้งเปรียบเทียบกบัขอ้มูลในงวดท่ีผา่นมา หรือเปรียบเทียบ
กบัขอ้มูลของหน่วยงานอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั หรือตวัช้ีวดัความส าเร็จอ่ืน ๆ ซ่ึงจะท าให้เห็น
ภาพรวมของการด าเนินงานวา่มีปัญหาในดา้นใดบา้ง รวมทั้งยงัช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถวิเคราะห์หา
สาเหตุ และแนวทางการแกไ้ขท่ีจ าเป็น  
  การสอบทานโดยผูบ้ริหารระดบัรองลงมา ผูบ้ริหารระดบัรองลงมาหรือผูบ้ริหาร
ระดบักลางเป็นผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบเฉพาะงานดา้นใดดา้นหน่ึงภายในหน่วยรับตรวจ ตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากผูบ้ริหารสูงสุด จึงควรมุ่งเน้นสอบทานผลการปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนจริงในหน่วยงาน
หรือกิจกรรมท่ีตนรับผดิชอบเปรียบเทียบกบัเป้าหมายตามแผนงานท่ีไดก้ าหนดไว ้และวิเคราะห์หา
สาเหตุของความแตกต่างท่ีมีสาระส าคญัท่ีเกิดข้ึนรวมทั้งสอบทานการปฏิบติังานจริงกบัระเบียบและ
วิธีการปฏิบติัต่าง ๆ การสอบทานควรเขม้งวดหรือกระท าบ่อยคร้ังมากน้อยเพียงใดข้ึนกบัลกัษณะ
และระดบัความเส่ียงของงานนั้น ๆ  
  3. การควบคุมการประมวลผลขอ้มูล ผูบ้ริหารตอ้งใช้ขอ้มูลสารสนเทศภายใน
หน่วยรับตรวจประกอบการตดัสินใจในการบริหารจดัการทั้งขอ้มูลทางบญัชีการเงินและขอ้มูลอ่ืนท่ี
ส าคญั ดงันั้นข้อมูลท่ีผ่านการประมวลผลทั้งในรูปของสารสนเทศหรือรายงาน จะต้องมีความ
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ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และใหเ้น้ือหาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจ กิจกรรมการควบคุมท่ีควร
มีเพื่อให้ไดส้ารสนเทศและรายงานท่ีมีความสมบูรณ์ ไดแ้ก่ มีการอนุมติัรายการทุกคร้ังก่อนบนัทึก
บญัชี ทะเบียนหรือแฟ้มหลกัฐานอ่ืน การสอบทานหรือเปรียบเทียบขอ้มูลก่อนการบนัทึกรายการ
นั้นการสอบทานหรือการเปรียบเทียบขอ้มูลระหว่างกนั การใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมช่วยในการ
ประมวลผลขอ้มูลทั้งอุปกรณ์ รายงานและบุคลากร  
  4. การอนุมัติ ในการด าเนินงานของทุกหน่วยรับตรวจ ผู ้บริหารไม่สามารถ
ด าเนินงานให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจท่ีได้ก าหนดไวโ้ดยล าพงั จึงจ าเป็นตอ้ง
มอบหมายให้บุคลากรระดบัรองลงมาปฏิบติัแทนโดยการมอบอ านาจ ในการมอบอ านาจให้แก่
บุคลากรในระดบัต่าง ๆ นั้น ควรก าหนดขอบเขตของอ านาจในการอนุมติัให้ชดัเจนเป็นลายลกัษณ์
อกัษร และควรส่ือสารให้บุคลากรทราบทัว่กนัผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีให้เป็นผูอ้นุมติัควร
สอบทานความเพียงพอของเอกสารประกอบการขออนุมติั ว่าถูกตอ้ง เหมาะสม และเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และแนวทางการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง และมีวงเงินท่ีอนุมติัอยู่ภายใต้
ขอบเขตอ านาจท่ีตนสามารถอนุมติัได้ รวมทั้ งควรสอบถามเก่ียวกับรายการท่ีผิดปกติจากผูท่ี้
เก่ียวขอ้งก่อนลงนามอนุมติัให้ด าเนินการ นอกจากน้ีผูท่ี้มีอ านาจอนุมติัไม่ควรลงนามอนุมติัใน
แบบฟอร์มเปล่าหรือแบบฟอร์มท่ีไม่มีขอ้มูลรายการท่ีขออนุมติัอยา่งเพียงพอ  
  5. การดูแลป้องกนัทรัพย์สิน การดูแลป้องกนัทรัพยสิ์นเป็นการจ ากดัการเขา้ถึง
ทรัพยสิ์นท่ีมีความเส่ียง เช่น เงินสด ทรัพยสิ์นท่ีมีค่า เอกสารหลกัฐานและระบบงานท่ีส าคญั ขอ้มูล
สารสนเทศท่ีเป็นความลบัขององคก์ร  เป็นตน้  เพื่อป้องกนัการสูญหาย การทุจริต และการน าไปใช้
ประโยชน์โดยผูท่ี้ไม่มีอ านาจหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง  ฝ่ายบริหารควรจดัให้มีการดูแลทรัพยสิ์นอยา่งรัดกุม
และเพียงพอ การดูแลป้องกนัรักษาทรัพยสิ์นท่ีดี คือ การควบคุมการเขา้ถึงทรัพยสิ์นนั้น เช่น การเก็บ
เงินสดและของมีค่าในเซฟท่ีปลอดภยั การใส่กุญแจหอ้งเก็บพสัดุหรือตูเ้ก็บเอกสารหลกัฐานท่ีส าคญั 
การใช้ระบบรักษาความปลอดภยัโดยใช้การ์ดหรือแผงสัญญาณ การใช้รหัสผ่าน การจดัเวรยาม
รักษาความปลอดภยั เป็นตน้ นอกจากน้ีฝ่ายบริหารควรก าหนดให้มีการจดัท าทะเบียนทรัพยสิ์นและ
มีการตรวจนบัทรัพยสิ์นเป็นระยะ ๆ โดยบุคคลท่ีไม่มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัหาและดูแลรักษา
ทรัพยสิ์นนั้น ๆ และเปรียบเทียบผลท่ีไดจ้ากการตรวจนบักบัทะเบียนทรัพยสิ์น หากมีผลต่างเกิดข้ึน 
ควรติดตามหาสาเหตุแลว้ด าเนินการตามควรแก่กรณี และปรับปรุงทะเบียนทรัพยสิ์นใหถู้กตอ้ง  
  6. การแบ่งแยกหน้าท่ี หน้าท่ีความรับผิดชอบของงานท่ีเส่ียงต่อความเสียหาย
จ าเป็นต้องมีการแบ่งแยกหน้าท่ี เพื่อป้องกันหรือลดความเส่ียงจากข้อผิดพลาดหรือการทุจริต 
ตวัอยา่ง เช่น  
   6.1 การอนุมติัรายการ หรือ การใหค้วามเห็นชอบ  
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   6.2 การประมวลผล หรือการบนัทึกรายการ  
   6.3 การดูแลรักษาทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้ง  
   ไม่ควรให้บุคคลคนเดียวปฏิบติังานนั้นตั้งแต่ตน้จนจบ ในกรณีที่หน่วยรับตรวจ
มีขอ้จ ากดัด้านบุคลากรท าให้ไม่สามารถแบ่งแยกหน้าท่ีงานดงักล่าวได้ ควรก าหนดกิจกรรมอ่ืน
ทดแทน เช่น ก าหนดใหมี้การสอบทานรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มข้ึน หรือก าหนดให้มีการ
ควบคุมดูแลอย่างใกลชิ้ด นอกจากน้ีอาจก าหนดให้มีการสับเปล่ียนหน้าท่ีระหว่างบุคลากรภายใน
หน่วยรับตรวจเป็นคร้ังคราว โดยเฉพาะหน้าท่ีงานท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดขอ้ผิดพลาดหรือความ
เสียหายแก่หน่วยรับตรวจ เพื่อมิให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงกระท าการอนัไม่เหมาะสม หรือทุจริตโดย
อาศยัระยะเวลาท่ีท างานต่อเน่ืองในหนา้ท่ีงานเดิมเป็นเวลานาน  
  7. การจดัท าเอกสารหลกัฐาน การด าเนินงาน หรือระบบงานใดท่ีมีความส าคญัควรมี
การจดัท าหลกัฐานท่ีเป็นเอกสารหรือหนงัสือไว ้เพื่อให้บุคลากรท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งไดท้ราบ เขา้ใจ
วธีิปฏิบติังานและสามารถคน้ควา้หรืออา้งอิงได้รวมทั้งสามารถใชใ้นการตรวจสอบ สอบทานความ
ถูกต้อง พิจารณาอนุมตัิรายงานอย่างรัดกุม ตวัอย่างเช่นระเบียบ ค าสั่ง คู่มือการปฏิบตัิงาน 
ผงัทางเดินของระบบงานท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินงาน 
 องค์ประกอบที ่4 สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 
 สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลท่ีได้ผ่านการประมวลผล และถูกจัดให้อยู่ในรูปท่ีมี
ความหมาย และเป็นประโยชน์ต่อการใชง้าน  
 การส่ือสาร หมายถึง การแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ซ่ึงอาจใช้คน หรือใช้ส่ือในการติดต่อส่ือสารก็ได ้เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ี
ตอ้งการ การส่ือสารท่ีดีควรเป็นไปอยา่งกวา้งขวาง มีการส่ือสารขอ้มูลทั้งจากระดบับนลงล่าง จาก
ระดบัล่างข้ึนบน และในระดบัเดียวกนัภายในหน่วยรับตรวจ นอกจากการส่ือสารภายในหน่วย
รับตรวจแลว้ ควรมีการส่ือสารท่ีเพียงพอกบับุคคลภายนอกดว้ยเพื่อใหส้ามารถรับขอ้มูลจากผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดส่้วนเสียจากภายนอกเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อหน่วยรับตรวจ 
 องค์ประกอบที ่5 การติดตามประเมินผล (Monitoring)  
 การติดตามประเมินผล (Monitoring) คือ กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบติังาน 
และประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในท่ีก าหนดไวอ้ยา่งต่อเน่ือง และสม ่าเสมอ เพื่อให้เกิด
ความมัน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในท่ีก าหนดไวมี้ความเพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบติัตาม
ระบบการควบคุมภายในจริง ขอ้บกพร่องท่ีพบไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเหมาะสมและทนัเวลา  
การติดตามผลในระหวา่งการปฏิบติังาน และการประเมินผลเป็นรายคร้ัง มีดงัต่อไปน้ี  
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  1. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบติังาน โดยทัว่ไปการควบคุมภายในจะไดรั้บ
การออกแบบเพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่มีการติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง รวมเป็นส่วนเดียวกนัและอยูใ่น
การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยรับตรวจ การติดตามผลครอบคลุมทุกกิจกรรมและ
ต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาของการปฏิบติังาน เช่น การวิเคราะห์ขอ้มูล การทดสอบความถูกตอ้งและ
การเปรียบเทียบขอ้มูลต่าง ๆ และกิจกรรมอ่ืนซ่ึงเป็นการปฏิบติังานตามหน้าท่ีประจ าของบุคลากร
ในหน่วยรับตรวจ  
  2. การประเมินผลเป็นรายคร้ัง คือ การประเมินเป็นคร้ังคราวตามงวดเวลาท่ีก าหนด
หรือตามความเหมาะสม โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 
ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ขอบเขตและความถ่ีในการประเมินข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์การติดตาม
ประเมินผล การประเมินผลเป็นรายคร้ังสามารถท าไดด้งัน้ี  
   2.1 การประเมินการควบคุมดว้ยตนเอง เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลเพื่อ
วตัถุประสงค์ในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในด้วยการให้ผูม้ีความช านาญในกิจกรรม
นั้นเขา้มามีส่วนร่วมในการประเมิน โดยก าหนดใหก้ลุ่มผูป้ฏิบติังานของส่วนงานยอ่ยนั้น ๆ ร่วมกนั
พิจารณาถึงความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และคน้หาความเส่ียง
ของงานในความรับผดิชอบ เพื่อพิจารณาปรับปรุงกระบวนการและกิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู ่ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงควรก าหนดให้มีการประเมินการ
ควบคุมดว้ยตนเองทุกส่วนงานยอ่ยภายในองคก์ร  
   2.2 การประเมินการควบคุมอยา่งเป็นอิสระ เป็นการประเมินผลท่ีกระท าโดยผูท่ี้
ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติังานนั้น ๆ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าผลการประเมินจะให้
ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน การประเมินผลอย่างเป็นอิสระอาจกระท าโดยผู ้
ตรวจสอบภายในและผูต้รวจสอบภายนอก และ/หรือท่ีปรึกษาภายนอก เพื่อให้ผลการประเมิน
เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละมีความเท่ียงธรรมมากข้ึน การประเมินการควบคุมอยา่งเป็นอิสระควร
จะเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเสริมและสนบัสนุนการประเมินการควบคุมดว้ยตนเอง 
 
แนวคิดการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน, 2552, 1) 
 แนวคิดเกีย่วกบัการควบคุมภายใน  
 1. การควบคุมภายในเป็นส่วนประกอบท่ีแทรกและแฝงอยูใ่นการปฏิบติังานตามปกติ 
การควบคุมภายในมิใช่เหตุการณ์หน่ึง และมิใช่ผลสุดท้ายของการกระท าแต่เป็นกระบวนการ 
(Process) ท่ีต่อเน่ือง และแทรกหรือแฝงอยู ่(Built in) ในการปฏิบติังานตามปกติของหน่วยรับตรวจ 
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ฝ่ายบริหารจึงควรน าการควบคุมภายในมาใชโ้ดยรวมเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารงาน ซ่ึง
ไดแ้ก่ การวางแผน (Planning) การด าเนินการ (Executing) และการติดตามผล (Monitoring)  
 2. การควบคุมภายในเกิดข้ึนไดโ้ดยบุคลากรของหน่วยรับตรวจ บุคลากรทุกระดบัเป็นผู ้
มีบทบาทส าคัญในการท าให้มีการควบคุมภายในเกิดข้ึนในหน่วยรับตรวจ ฝ่ายบริหารเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการจดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี โดยการก าหนดวตัถุประสงค ์วางกลไกการ
ควบคุมและการก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการติดตามผลการควบคุมภายใน ส่วนบุคลากรอ่ืน
ของหน่วยรับตรวจรับผดิชอบต่อการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีก าหนดข้ึน 
 3. การควบคุมภายในให้ความมัน่ใจอย่างสมเหตุผลว่าจะบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด 
ถึงแมว้า่การควบคุมภายในจะออกแบบไวดี้เพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถให้ความมัน่ใจวา่จะท าให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ เพราะยงัมีปัจจยัอ่ืนมีผลกระทบต่อการบรรลุ
วตัถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ เช่น การใช้ดุลยพินิจผิดพลาด การสมรู้ร่วมคิดกนั การปฏิบติัผิด
กฎหมาย ระเบียบ และกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้นอกจากน้ีการวางระบบการควบคุมภายในจะตอ้ง
ค านึงถึงตน้ทุนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกนัว่าผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการควบคุมภายในจะ
คุม้ค่ากบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน 
 วตัถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  
 ผู ้ก  ากับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยรับตรวจต้องให้ความส าคัญต่อ
วตัถุประสงคข์องการควบคุมภายในตามมาตรฐานน้ี ซ่ึงมีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญั 3 ประการคือ  
 1. เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน (Operation Objectives) 
ไดแ้ก่ การปฏิบติังานและการใช้ทรัพยากรของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิ์น การป้องกนัหรือลดความผดิพลาด ความเสียหาย การ
ร่ัวไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ  
 2. เพื่อให้เกิดความเช่ือถือได้ของการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting 
Objectives) ไดแ้ก่ การจดัท ารายงานทางการเงินท่ีใชภ้ายในและภายนอกหน่วยรับตรวจให้เป็นไป
อยา่งถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลา  
 3. เพื่อให้เกิดการปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง (Compliance 
Objectives) ไดแ้ก่ การปฏิบติัตามกฎหมายระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการปฏิบติัตามนโยบาย และวิธีการปฏิบติังานท่ีหน่วยรับ
ตรวจไดก้ าหนดข้ึน 
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 องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
 มาตรฐานการควบคุมภายในประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 ประการ ซ่ึงผูก้  ากบัดูแลและ
ฝ่ายบริหารจะต้องจดัให้มีในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
มาตรฐานการควบคุมภายในประกอบดว้ยองค์ประกอบ 5 ประการ ซ่ึงผูก้  ากบัดูแลและฝ่ายบริหาร
จะตอ้งจดัใหมี้ในการด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายใน  
 1. สภาพแวดลอ้มของการควบคุม (Control Environment) สภาพแวดล้อมของการ
ควบคุม หมายถึง ปัจจยัต่าง ๆ ซ่ึงร่วมกนัส่งผลให้มีการควบคุมข้ึนในหน่วยรับตรวจ หรือท าให้การ
ควบคุมท่ีมีอยู่ไดผ้ลดีข้ึน หรือในทางตรงขา้มสภาพแวดลอ้มอาจท าให้การควบคุมย่อหย่อนลงได ้
ตวัอย่างปัจจยัเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน เช่น ปรัชญาและรูปแบบการท างานของ
ผูบ้ริหาร ความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม ความรู้ ทกัษะและความสามารถของบุคลากร โครงสร้างการ
จดัองคก์ร การมอบอ านาจและหนา้ท่ีความรับผิดชอบ นโยบายและวิธีบริหารดา้นบุคลากร เป็นตน้ 
ในการด าเนินการเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของการควบคุม ผูก้  ากบัดูแล ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของ
หน่วยรับตรวจตอ้งสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อใหเ้กิดทศันคติท่ีดีต่อการควบคุมภายใน โดย
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในหน่วยรับตรวจเกิดจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบติังานในความรับผิดชอบ 
และตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคญัของการควบคุมภายใน รวมทั้ งด ารงรักษาไวซ่ึ้ง
สภาพแวดลอ้มของการควบคุมท่ีดี 
 2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) ความเส่ียง หมายถึง โอกาสท่ีจะเกิดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ซ่ึงไม่พึงประสงคท่ี์ท าให้งานไม่
ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนด  
 การประเมินความเส่ียง หมายถึง กระบวนการท่ีใช้ในการระบุและการวิเคราะห์ความ
เส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการก าหนดแนวทางท่ี
จ าเป็นตอ้งใชใ้นการควบคุมความเส่ียง หรือการบริหารความเส่ียง  
ในการด าเนินการเก่ียวกบัการประเมินความเส่ียง ฝ่ายบริหารตอ้งประเมินความเส่ียงทั้งจากปัจจยั
ภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม 
 3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบาย 
และวิธีการต่าง ๆ ท่ีฝ่ายบริหารก าหนดให้บุคลากรของ หน่วยรับตรวจปฏิบติัเพื่อลดหรือควบคุม
ความเส่ียง และไดรั้บการสนองตอบโดยมีการปฏิบติัตาม ตวัอยา่งกิจกรรมการควบคุม เช่น การสอบ
ทานงาน การดูแลป้องกันทรัพย์สิน การแบ่งแยกหน้าท่ีงาน เป็นต้น ในการด าเนินการเก่ียวกับ
กิจกรรมการควบคุม ฝ่ายบริหารตอ้งจดัให้มีกิจกรรมการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาด ท่ีอาจเกิดข้ึนและให้สามารถบรรลุผลตาม
วตัถุประสงคข์องการควบคุมภายใน สาหรับกิจกรรมการควบคุมในเบ้ืองตน้จะตอ้งแบ่งแยกหนา้ท่ี
งานภายในหน่วยรับตรวจอย่างเหมาะสม ไม่มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงมีหน้าท่ีเป็น
ผูรั้บผิดชอบปฏิบติังานท่ีส าคญัหรืองานท่ีเส่ียงต่อความเสียหายตั้งแต่ตน้จนจบ แต่ถา้มีความจ าเป็น
ใหก้ าหนดกิจกรรมการควบคุมอ่ืนท่ีเหมาะสมทดแทน  
 4. สารสนเทศ และ การส่ือสาร (Information and Communications) สารสนเทศ 
หมายถึง ขอ้มูลข่าวสารทางการเงิน และขอ้มูลข่าวสารอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการด าเนินงานของ หน่วยรับตรวจ
ไม่วา่เป็นขอ้มูลจากแหล่งภายในหรือภายนอก ในการด าเนินการเก่ียวกบัสารสนเทศและการส่ือสาร 
ฝ่ายบริหารตอ้งจดัให้มีสารสนเทศอย่างเพียงพอและส่ือสารให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรอ่ืน ๆ ท่ี
เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจ ซ่ึงจ าเป็นต้องใช้สารสนเทศนั้นในรูปแบบท่ี
เหมาะสมและทนัเวลา  
 5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)  การติดตามประเมินผล หมายถึง กระบวนการ
ประเมินคุณภาพการปฏิบติังานและประเมิน ประสิทธิผลของการควบคุมภายในท่ีวางไวอ้ย่าง
ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ โดยการติดตามผลในระหวา่งการปฏิบติังาน (Ongoing Monitoring ) และ
การประเมินผลเป็นรายคร้ัง (Separate Evaluation ) ซ่ึงแยกเป็นการประเมินการควบคุมดว้ยตนเอง 
(Control Self-Assessment ) เช่น การประเมินการควบคุมโดยกลุ่มผูป้ฏิบติังานภายในส่วนงานนั้น ๆ 
และการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Independent Assessment ) เช่น การประเมินโดย
ผูต้รวจสอบภายใน การประเมินผลการควบคุมภายในโดยผูต้รวจสอบภายนอก เป็นตน้ ในการ
ด าเนินการเก่ียวกบัการติดตามประเมินผล ฝ่ายบริหารตอ้งจดัให้มีการติดตามประเมินผล โดยการ
ติดตามผลในระหว่างการปฏิบติังาน และการประเมินผลเป็นรายคร้ังอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
เพื่อใหค้วามมัน่ใจวา่  
  5.1 ระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวเ้พียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีการ
ปฏิบติัจริง  
  5.2 การควบคุมภายในด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิผล  
  5.3 ขอ้ตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอ่ืน ๆ ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ข
อยา่งเหมาะสมและทนัเวลา  
  5.4 การควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไป 
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เอกสารเผยแพร่ความรู้ “ข้อบกพร่องที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบ” (มหาวิทยาลยั
ทกัษิณ, 2560) 
 จากรายงานผลการปฏิบติังานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2559 ผลการตรวจสอบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ไดพ้บ
ขอ้สังเกต แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเด็นใหญ่ ไดแ้ก่  
 1. ประเด็นข้อสังเกตของ สตง. จากการตรวจสอบ อปท. ท่ีตรวจพบ แบ่งเป็น 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ 
  1.1  ด้านแผนงาน มีขอ้สังเกตจากการตรวจสอบ เช่น 
       1.1.1 กรณีจดัท างบประมาณเพิ่มเติมหรือจ่ายขาดเงินสะสมหรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการเพิ่มเติมจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในปีงบประมาณนั้น ๆ ส่วนใหญ่มิไดจ้ดัท า
แผนการด าเนินงานเพิ่มเติม 
   1.1.2 ระบุรายละเอียดของโครงการ กิจกรรม และระยะเวลาการด าเนินการใน
บญัชีโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ไม่ครบถว้น 
  1.1.3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น ท าหน้าท่ี
ไม่ครบถว้น เช่น ไม่ไดก้  าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามประเมินผลแผนพฒันา ไม่ไดร้ายงาน
ผลการประเมินผลของปี งบประมาณนั้น ๆ ต่อสภาทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารส่วนทอ้งถ่ิน คณะกรรมการ
พฒันาทอ้งถ่ิน ไม่ไดป้ระกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถ่ิน
ทราบโดยทัว่กนั และไม่ไดน้ าแผนด าเนินงานประจ าปี ไปสู่การปฏิบติัหรือน าใชใ้นการปฏิบติังาน 
 1.2 ด้านการเงินการบัญชี มีขอ้สังเกตจากการตรวจสอบ เช่น 
  1.2.1 การเก็บรักษาเงินคงเหลือประจ าวนั  มีเงินสดคงเหลือที่เก็บรักษาใน
ตู ้นิรภยัไม่ตรงกบัรายงานเงินคงเหลือประจ าวนั หรือไม่ตรงกบัยอดคงเหลือตามบญัชีเงินสด และ
มิได้จดัท ารายงานสถานะการเงินประจ าวนั พฤติกรรมดงักล่าวแสดงว่าเจา้หน้าที่ผูรั้บผิดชอบ
มีพฤติกรรมในทางที่มิชอบ เงินสดที่รับหลงัปิดบญัชีประจ าวนั ไม่ได้เก็บรักษาในตูนิ้รภยัของ
ทางราชการ กรรมการเก็บรักษาเงิน ไม่ไดท้  าหนา้ท่ีใหค้รบถว้น 
  1.2.2 ไม่จดัท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ พร้อมรายละเอียดประกอบ
ให้เสร็จภายใน 90 วนันับแต่วนัส้ินปีงบประมาณ หรือจดัท ารายละเอียดประกอบงบแสดงฐานะ
การเงินไม่ครบถว้น 
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  1.2.3 ยอดคงเหลือตามงบทรัพย์สินแต่ละประเภทไม่ตรงกับรายละเอียด
ประกอบ หรือไม่มีรายละเอียดประกอบ การบนัทึกรายการท่ีเกิดข้ึนในงวดปีนั้น ๆ ไม่ครบถว้น การ
จ าหน่ายทรัพยสิ์นออกจากทะเบียนคุมฯ แต่ไม่ไดบ้นัทึกรายการดงักล่าวในงบทรัพยสิ์น 
  1.2.4 กรณีเงินฝากธนาคารมียอดเงินคงเหลือตามบญัชีไม่ตรงกบัหนงัสือรับรอง
ของธนาคาร แต่เจา้หนา้ท่ีมิไดจ้ดัท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
  1.2.5 กรณีการจ่ายเช็ค ขีดคร่อมเฉพาะตน้ขั้วเช็ค แต่เช็คท่ีจ่ายมิไดขี้ดคร่อมและ
มิไดขี้ดฆ่าผูถื้อ การปฏิบติัดงักล่าว อาจท าใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบน าเช็คดงักล่าวไปข้ึนเงินสด และ
ไปหมุนใช้ก่อน การเขียนเช็คให้มีช่องวา่งท่ีสามารถเพิ่มเติมจ านวนเงินได ้อาจเป็นช่องทางให้เกิด
การกระท าทุจริต 
  1.2.6 ลูกหน้ีเงินยืมงบประมาณ ณ วนัส้ินงวด เงินยืมฯ ท่ีไม่ได้ ส่งใช้ มิได้
บนัทึกเป็นรายจ่ายในงวดปีงบประมาณนั้น ๆ มีลูกหน้ีคา้งนาน สัญญาการยืมเงินสูญหาย หรือระบุ
ขอ้มูลในสัญญาไม่ครบถว้น 
  1.2.7 เ งินประกันสัญญามียอดคงเหลือตามบัญชีไม่ตรงกับทะเบียนคุม
เงินประกนัสัญญา และมีเงินประกนัสัญญาท่ีครบก าหนดจ่ายคืน แต่มิไดคื้นใหคู้่สัญญาโดยเร็ว 
  1.2.8 บญัชีรายจ่ายคา้งจ่าย ไม่ไดข้ออนุมติักนัเงินไวจ่้ายในงวดปีถดัไป ส่งผล
ใหง้บแสดงฐานะการเงินไม่ถูกตอ้ง 
 1.3 ด้านรายได้ มีขอ้สังเกตจากการตรวจสอบ เช่น 
  1.3.1 ไม่ไดจ้ดัท าหรือปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น เพื่อใช้เป็น
ฐานขอ้มูลในการจดัเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ไดอ้ยา่งเป็นธรรม ถูกตอ้งและครบถว้น 
  1.3.2 การจดัท าประมาณการรายรับ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
และภาษีป้าย ส่วนใหญ่ถือยอดตามรายรับจริงหรือประมาณการของปี ท่ีผา่นมาเป็นเกณฑ์ โดยมิได้
ถือยอดประมาณการตามจ านวนผูอ้ยูใ่นข่ายช าระภาษี (จากทะเบียนคุมผูเ้สียภาษี) 
  1.3.3 การก าหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉล่ียต่อตารางเมตร (ต่อเดือน) เพื่อ
ใชเ้ป็นแนวทางประกอบการประเมินค่ารายปี ของทรัพยสิ์น เพื่อค านวณภาษีกรณีท่ีไม่อาจหาค่าเช่า
อนัสมควรหรือหาค่าเช่าไม่ไดเ้น่ืองจากเจา้ของประกอบกิจการเอง พบวา่ส่วนใหญ่มิไดก้ าหนดราคา
ค่าเช่ามาตรฐานกลางฯ หรือก าหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางฯ แต่ไม่ครอบคลุมทุกประเภท
ทรัพยสิ์นในพื้นท่ีรับผดิชอบของ อปท. 
  1.3.4 การจดัเก็บรายไดท่ี้จดัเก็บเองไม่ถูกตอ้งและครบถว้น ตามกฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ์ และหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน มีการ
ค านวณรายปีไม่ถูกตอ้ง 
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  1.3.5 จดัท ารายละเอียดผูช้  าระภาษี (กค.1) ไม่ถูกตอ้ง กล่าวคือ คดัรายช่ือเฉพาะ
ผูท่ี้มายื่นแบบแสดงรายการฯหรือผูช้  าระภาษีในปี ก่อน ซ่ึง กค.1 ท่ีถูกตอ้ง เป็นการน ารายละเอียดผูท่ี้
อยู่ในข่ายตอ้งช าระภาษีจากทะเบียนคุมผูช้  าระภาษี (ผ.ท.5) โดยถือยอดเงินภาษีท่ีเคยประเมินปี
ล่าสุด 
 1.4 ด้านการใช้จ่ายเงิน มีขอ้สังเกตจากการตรวจสอบ เช่น 
  1.4.1 ประมาณการรายจ่ายในงบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณประจ าปีไม่
ถูกตอ้ง กล่าวคือ บนัทึกเฉพาะประมาณการรายจ่ายตามข้อบญัญติัฯ ประจ าปีงบประมาณ มิได้
บนัทึกรายการโอนเพิ่ม-ลด งบประมาณรายจ่ายระหวา่งงวดปีนั้น 
  1.4.2 หน่วยงานผูเ้บิกด าเนินการวางฎีกาเบิกเงินให้แก่เจา้หน้ีเกินกว่าห้าวนั 
นับจากวนัท่ีไดต้รวจรับทรัพยสิ์นหรือตรวจรับงานถูกตอ้ง 
  1.4.3 การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคับและหนังสือท่ี
เก่ียวขอ้ง ท่ีพบบ่อยคร้ัง เช่น กรณีค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมของขา้ราชการของ อปท. มีการจดัเล้ียง
อาหาร 1-2 ม้ือ แต่เบิกค่าเบ้ียเล้ียงเต็มอตัรา การเบิกจ่ายค่ายานพาหนะเกินสิทธิหรือไม่ประหยดัตาม
ความจ าเป็นกรณีค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมของบุคคลภายนอก เบิกค่าอาหาร และค่าท่ีพกั เกินอตัราท่ี
ก าหนดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เป็นตน้ 
 1.5 ด้านการบัญชีพสัดุและบริหารทรัพย์สิน มีขอ้สังเกตจาการตรวจสอบ เช่น 
  1.5.1 กรณีหน่วยงานจดัท าของเอง ไม่ได้เสนอผูบ้ริหารแต่งตั้งผูค้วบคุมและ
คณะกรรมการตรวจการปฏิบติังาน 
  1.5.2 กรณีจดัซ้ืออุปกรณ์ต่าง ๆ แจกจ่ายประชาชน ส่วนใหญ่มิไดด้ าเนินการ 
จดัท าบญัชีคุมการรับ-จ่ายพสัดุ มิไดส้ ารวจและระบุช่ือ รวมทั้งไม่มีลายมือช่ือผูรั้บของ 
  1.5.3 การจดัท าบัญชีคุมการรับ-จ่ายพสัดุ และยอดคงเหลือ ไม่เป็นปัจจุบัน 
รวมทั้งมิไดจ้ดัท าใบเบิกเพื่อเป็นหลกัฐานประกอบการเบิกจ่าย 
  1.5.4 กรณีการจัดหาพัสดุ  ส่วนใหญ่มิได้จัดท าแผนการจัดหาประจ าปี 
ประกอบดว้ย แบบ ผด.1 (แผนการจดัหาประจ าปี ของเจา้ของเงิน) แบบ ผด.2 (แผนการจดัหา
ประจ าปี ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) แบบ ผด.3 (รายงานผลการด าเนินงานตามแผนจดัหา
พสัดุประจ าปี)    
  1.5.5 ผูค้วบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจา้ง ปฏิบติังานไม่ครบถว้นและ
ไม่เป็นไปตามขั้นตอนของการควบคุมงานและการตรวจงานจา้ง 
    1.5.6 การใช้รถยนต์ของทางราชการบาง อปท. มิได้ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ. 
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2548 เช่น ไม่จดัท าใบขออนุญาตใชร้ถยนต ์(แบบ 3) ไม่จดัท าสมุดบนัทึกการใชร้ถยนตส่์วนกลาง 
(แบบ 4) ไม่ไดส้ ารวจและก าหนดเกณฑ์การใชส้ิ้นเปลืองน ้ ามนัเช้ือเพลิงของรถแต่ละคนั ไม่ไดน้ า
ขอ้มูลจากสมุดบนัทึกการใชร้ถยนตส่์วนกลางและใบขออนุญาตใชร้ถฯ ไปใชใ้นการบริหารจดัการ
การใชร้ถฯ เช่น การใชน้ ้ามนัของรถแต่ละคนั การตั้งงบประมาณรายจ่ายในงวดปีถดัไป เป็นตน้ 
 2. สาเหตุของประเด็นข้อสังเกตของ สตง. จากการตรวจสอบ อปท. 
 ขอ้สังเกตจากการตรวจสอบ อปท. ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากผูรั้บผิดชอบทั้งระดบัปฏิบติั
และระดบับริหาร ดงัน้ี 
  1. มีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติังานตามขั้นตอนกระบวนการท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ไม่ครบถว้น เพียงพอ 
  2. ทบทวน ศึกษา และท าความเข้าใจ กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกับงาน
ท่ีรับผดิชอบไม่เพียงพอและไม่เป็นปัจจุบนั 
  3. ผูรั้บผดิชอบตามล าดบัชั้น ปฏิบติังานไม่ครบถว้นตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  4.  การประสานงานระหวา่งงานท่ีเก่ียวขอ้งมีไม่เพียงพอ 
  5. ปล่อยปละละเลย ขาดความเอาใจใส่ในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย มิไดส้อบถามและ
เร่งรัดลูกหน้ีท่ีคา้งนาน รวมทั้งรายงานกรณีดงักล่าวต่อผูบ้ริหารตามล าดบัชั้นเพื่อด าเนินการสั่งการ
แก้ไขปัญหาขา้งตน้ รวมทั้ง ศึกษาท าความเขา้ใจแนวทางการบนัทึกบญัชีไม่เพียงพอและไม่เป็น
ปัจจุบนั 
  6. ระบบการควบคุมภายใน มีไม่เพียงพอ 
  7. ผูรั้บผิดชอบระดับผูบ้ริหารตามล าดับชั้ น สอบทาน ติดตามและควบคุมการ
ปฏิบติังานของใตบ้งัคบับญัชาไม่เพียงพอ และไม่ต่อเน่ืองอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งการแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนแต่ละประเด็นขา้งตน้ 
 3. แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขสาเหตุของประเด็นข้อสังเกตของ สตง. จากการ
ตรวจสอบ อปท. 
  1. ผูบ้ริหารตามล าดบัชั้น ทบทวน ศึกษา กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบและหนงัสือสั่งการท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนดแนวทาง คู่มือ และขั้นตอนการปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ ขา้งตน้ เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
เพื่อป้องกนัหรือลดความผดิพลาดให้นอ้ยลงรวมทั้งตอ้งทบทวน ติดตาม และปรับปรุงคู่มือดงักล่าว
ใหท้นัสมยัและเป็นปัจจุบนัอยา่งนอ้ยปี ละหน่ึงคร้ัง 
  2 . ผู ้บ ริหารตามล าดับชั้ นต้องสอบทานและติดตามผลการปฏิบัติงานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อป้องกนัหรือลดความผดิพลาดใหน้อ้ยท่ีสุด 
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  3. ระดบัผูป้ฏิบติัตอ้งทบทวน ศึกษา ท าความเขา้ใจขอบเขตหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย
และน าไปปฏิบติัให้ครบถว้น โดยตอ้งแจง้ผลการปฏิบติังานต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้นทุกกรณี 
เพื่อผูบ้งัคบับญัชาพิจารณาตดัสินใจในการบริหารจดัการต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม ผูรั้บผิดชอบทั้ง
ระดบัผูบ้ริหารและปฏิบติั ตอ้งทบทวน ศึกษาท าความเขา้ใจระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน
ว่าด้วยวินยัทางงบประมาณและการคลงั พ.ศ. 2544 ซ่ึงระบุกรณีการเบิกจ่ายเงินท่ีไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ ขอ้บงัคบั ตอ้งรับโทษปรับทางปกครองตามระเบียบดงักล่าวขา้งตน้ 
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 กัญญาณัฐ นอกกระโทก (2555) ศึกษาแนวทางการพฒันาระบบการควบคุมภายในดา้น
การคลงัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา ผลการศึกษา
พบว่ากระบวนการควบคุมภายใน องค์กรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจดัวางระบบ ติดตามและ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมิน
ความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการส่ือสาร การติดตามและประเมินผล ไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ระบบการควบคุมดา้นการคลงัไม่เพียงพอ ความ
เส่ียงยงัมีอยู ่ส าหรับแนวทางการพฒันาระบบการควบคุมภายใน ผูบ้ริหารตอ้งให้ความส าคญักบัการ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ฝึกอบรมบุคลากรให้เกิดผลการปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม 
ก าหนดกระบวนการปฏิบติังานท่ีชดัเจน คน้หาความเส่ียง ความส าเร็จของงาน ติดตามประเมินผล
อยา่งต่อเน่ือง ส่งเสริมใหอ้งคก์รมีการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาล 
 นริศรา แก้วแสนเมือง (2554) ศึกษาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวางระบบ และ
ประเมินผลควบคุมภายในของบุคลากรส่วนราชการประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า 
ผูบ้ริหารมีความรู้ความเชา้ใจดา้นบริหาร 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นภารกิจ ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน ดา้น
การใชท้รัพยากร และดา้นสภาพแวดลอ้มของการด าเนินงาน ดงัน้ี ระดบัความส าคญัของการควบคุม
ภายใน ดา้นภารกิจ ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน ดา้นการใชท้รัพยากร และดา้นสภาพแวดลอ้มของ
การด าเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.49 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการควบคุม
ภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
ประกอบดว้ย  ดา้นกิจกรรมการควบคุม (ค่าเฉล่ีย 5.00) ด้านสารสนเทศและการส่ือสาร (ค่าเฉล่ีย 
5.00) และดา้นการติดตามประเมินผล (ค่าเฉล่ีย 4.97) ส่วนพนกังานการเงินและบญัชีหรือผูมี้อ  านาจ
หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกับงาน มีความรู้ความเขา้ใจด้านการเงิน การผลิต ระบบสารสนเทศ และการ
บริหารพสัดุ ดงัน้ี ระดบัความส าคญัของการควบคุมภายใน ดา้นการเงิน การผลิต ระบบสารสนเทศ 
และการบริหารพสัดุ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.18 ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
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ควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด ประกอบด้วย ด้านกิจกรรมการควบคุม (ค่าเฉล่ีย 4.88) ด้านสารสนเทศและการส่ือสาร 
(ค่าเฉล่ีย 5.00) และดา้นการติดตามประเมินผล (ค่าเฉล่ีย 4.86) และโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้น
สภาพแวดลอ้มการควบคุม (ค่าเฉล่ีย 4.45) 
 ชญานิษฐ์ อรุณสิทธ์ิ (2551) ศึกษาผลการด าเนินงานตามมาตรฐานควบคุมภายในของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัล าปาง ผลการศึกษาพบวา่ผลของการด าเนินงานตามระบบ
ควบคุมภายในของหน่วยงานในการวางระบบมาตรฐานควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัล าปาง พบว่าประสบความส าเร็จในระดับสูง โดยองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัล าปางสามารถจดัท ารายงานทางการเงินไดถู้กตอ้ง มีการวางแผนการปฏิบติังาน
ตามระบบควบคุมภายในประจ าปี มีการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่ เช่น งบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ได้อย่างเหมาะสมและคุม้ค่าเพิ่มข้ึน มีระบบการติดต่อส่ือสารทั้งภายในและ
ภายนอกอยา่งเพียงพอ เช่ือถือได ้มีการน าส่งรายงานฯ คตง. (ขอ้6) ของปีงบประมาณ 2550 ไดต้าม
ก าหนด และมีการจดัเก็บเอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบนัทึกบญัชีไวค้รบถว้น สมบูรณ์ และ
เป็นหมวดหมู่ 
 ชุลีกาญจน์ ไชยเมืองดี (2548) ศึกษาระบบการควบคุมภายในดา้นการเงินและการบญัชี
ของมหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่ามหาวิทยาลัยราชภฎัเชียงใหม่มีการจดัตั้ ง
คณะกรรมการจดัวางระบบการควบคุมภายในโดยมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการควบคุมภายใน
ตามแนวคิด COSO 5 องค์ประกอบคือสภาพแวดลอ้มของการควบคุม การประเมินความเส่ียง 
กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการส่ือสาร การติดตามและประเมินผล จากการประเมิน
เปรียบเทียบกับทั้ง 5 องค์กร พบว่าด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม มหาวิทยาลัยมีนโยบาย 
เป้าหมาย วตัถุประสงค์ โครงสร้างการจัดองค์กร การมอบอ านาจ การแบ่งแยกหน้าท่ี และวิธี
ปฏิบติังานท่ีสนบัสนุนการด าเนินงานการควบคุมภายใน แต่อยา่งไรก็ตามบุคลากรและผูป้ฏิบติังาน
ยงัไม่เขา้ใจและตระหนกัถึงจริยธรรมจรรยาในการปฏิบติังานอย่างแทจ้ริง ดา้นการประเมินความ
เส่ียง มหาวิทยาลยัได้ด าเนินการประเมินความเส่ียง ระบุปัจจยัเส่ียง การวิเคราะห์ความเส่ียง และ
ก าหนดวธีิการควบคุมเพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในระดบัองคก์รและระดบักิจกรรม ยกเวน้
การมีส่วนร่วมในการระบุปัจจยัเส่ียงของบุคลากรทั้งท่ีอาจเกิดข้ึนจากปัจจยัภายในและภายนอก ดา้น
กิจกรรมการควบคุม ในดา้นการเงินละบญัชีมหาวิทยาลยัไดแ้บ่งออกเป็น 5 ดา้นคือ การรับเงิน การ
จ่ายเงิน เงินสดในมือ เงินทดรอง การบนัทึกบญัชีและการจดัท ารายงานทางการเงิน มีการก าหนด
นโยบายและแนวทางปฏิบติังาน โดยจดัท าเป็นคู่มือ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมีการสอบทานเอกสารท่ี
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เก่ียวขอ้งโดยผูบ้ริหารทั้งระดบัคณะและมหาวิทยาลยั มีการใช้งบประมาณเป็นเคร่ืองมือในการ
วดัผล แต่ยงัไม่มีการน าผลการปฏิบติัจริงไปเปรียบเทียบกบัสถาบนัอ่ืนท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกนั
เท่านั้น ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลยัให้ความส าคญักบัการมีระบบสารสนเทศและ
การส่ือสารท่ีดี มีการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรท่ีมีความรู้ ทกัษะและจดัหาวสัดุอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัมาใช้
พฒันาระบบงาน ด้านการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลยัไดติ้ดตามและตรวจสอบงบประมาณตามแผนงานท่ีไดรั้บการอนุมติักบัค่าใชจ่้ายและ
เอกสารทางการเงิน จดัท ารายงานการตรวจสอบเสนอแก่อธิการบดีทุกปี ยกเวน้ในปีงบประมาณ 
2547 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบภายในยงัไม่ไดด้ าเนินการเน่ืองจากอยูใ่นระหวา่งการเปล่ียนแปลง
ผูบ้ริหารและสถานภาพของมหาวทิยาลยั 
 เนตรดาว ทองประกอบ (2550) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของมาตรการควบคุม
ภายในระหว่างเทศบาลขนาดใหญ่และเทศบาลขนาดเล็ก กรณีศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมากบั 
เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า ปัญหา
และอุปสรรคของการใชม้าตรการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน วา่ดว้ย
การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 มีดงัน้ี 1. ผูบ้ริหารระดบัสูงของเทศบาล และ
กลุ่มผูป้ฏิบติังานของเทศบาลยงัไม่ให้ความส าคญักบัการใชม้าตรการควบคุมภายใน เน่ืองจากขาด
ความรู้ ความเขา้ใจในระเบียบฯ 2. ผูป้ฏิบติังานไม่มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรการควบคุม
ภายใน เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีโดยส่วนมากไม่เคยได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้ และไม่มีคู่มือการ
ปฏิบติังาน 3. กฎหมายมาตรการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการฯ มีขั้นตอนยุง่ยาก และ
ยากในการท าความเขา้ใจ ตลอดจนการน าไปใช้ในการปฏิบติังานจริง 4. ผูป้ฏิบติังานของเทศบาล
ปัจจุบนัมีงานท ามาก ตลอดจนเทศบาลแต่ละแห่งมกัมีกิจกรรมเน่ืองในวนัส าคญัต่าง ๆ อยูเ่สมอ เช่น 
งานประเพณีทอ้งถ่ิน วนัส าคญัทางศาสนา การแข่งขนักีฬาเทศบาลเป็นตน้ ท าให้เจา้หนา้ท่ีไม่มีเวลา
ในการศึกษาระเบียบฯ 5. เจา้หนา้ท่ีเทศบาลมีการโอน ยา้ย หรือเปล่ียนงานอยูเ่สมอ ท าให้ขาดความ
ต่อเน่ืองในการท างาน 6. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ส านกังาน
การตรวจเงินแผน่ดินไม่ออกนิเทศงาน การสอนแนะ ท าใหเ้ทศบาลไม่ใหค้วามส าคญัเท่าท่ีควร 
 พะยอม สาสกุล (2550) ศึกษาความคิดเห็นในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
องคก์ารบริหารส่วนต าบลในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ผลการศึกษาพบวา่ความคิดเห็นในการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคก์ารบริหารส่วนต าบลในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
อยู่ในระดบัปานกลาง ผูบ้ริหารไม่ให้ความส าคญัในการก าหนดนโยบาย และวิธีปฏิบติัเพื่อความ
น่าเช่ือถือของระบบรายงานและขา้ราชการไม่ให้ความส าคญัในการตรวจสอบ และการสอบทาน
รายงานกบัขอ้มูลในรายงานว่ามีประโยชน์และเก่ียวขอ้งกนัหรือไม่ และไม่ได้มีการสอบยนัหรือ
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กระทบ ยอดขอ้มูลดา้นการด าเนินงานท่ีไดจ้ากระบบรายงานทางการเงิน ประกอบองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลยงัขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบและการควบคุมภายใน จึงท าให้
ระบบการตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร แนวทางการ
แกไ้ขเพื่อใหก้ารติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคก์ารบริหารส่วนต าบลมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน คือ ผูบ้ริหารควรใหค้วามสนใจในการก าหนดนโยบายในการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน ให้มีการเปรียบเทียบขอ้มูลในการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงกับข้อมูลในการประมวลผล
ตลอดจนจดัให้มีความรู้ความเขา้ใจและคู่มือการปฏิบติังานเก่ียวกบัการประเมินผลการควบคุม
ภายในแก่บุคลากรในองคก์รเพิ่มมากข้ึน 
 ยุภา วิเศษศร (2550) ศึกษาการประเมินระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลยัแม่โจ ้
ผลการศึกษาสรุปได้ดงัน้ี 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัการด าเนินงานของระบบควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลยัแม่โจอ้ยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มองค์กร กิจกรรมการควบคุม 
สารสนเทศและการส่ือสารและการติดตามประเมินผล และผลการด าเนินงานระบบควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลยัแม่โจอ้ยู่ในระดบัปานกลาง 2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการ
ด าเนินงานกับผลการด าเนินงานระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยแม่โจ้พบว่าปัจจัยการ
ด าเนินงานดา้นสภาพแวดลอ้มองคก์รและดา้นสารสนเทศและการส่ือสารมีความสัมพนัธ์กบัผลการ
ด าเนินงานระบบควบคุมภายในของมหาวทิยาลยัแม่โจใ้นทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนขา้งสูง ปัจจยั
การด าเนินงานดา้นกิจกรรมการควบคุมและดา้นการติดตามประเมินผลมีความสัมพนัธ์กบัผลการ
ด าเนินงานระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลยัแม่โจใ้นทิศทางเดียวกนัในระดบัสูงมาก 3. ปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินงานตามระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลยัแม่โจ ้พบวา่ปัญหาดา้น
สภาพแวดลอ้มองคก์ร เช่น จ านวนบุคลากร วสัดุอุปกรณ์และงบประมาณส าหรับการด าเนินงานมี
ไม่เพียงพอส าหรับการด าเนินงานระบบควบคุมภายใน ดา้นกิจกรรมการควบคุม ผูบ้ริหารขาดการ
สนับสนุนให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ด้านสานสนเทศและการส่ือสารการ
ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ยงัไม่เพียงพอ 
 วัชรี พรรณเรืองรอง (2549) ศึกษาการประเมินผลการด าเนินงานตามระบบการควบคุม
ภายในของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 1. ปัจจยัการด าเนินงานตามระบบการ
ควบคุมภายในมีอยูใ่นระดบัดี โดยพิจารณาจากการท่ีทุกหน่วยงานไดด้ าเนินงานตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายในท่ีส านกังานตรวจเงินแผน่ดินก าหนดไว ้นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ไดมี้การจดั
อบรมให้ความรู้ความเขา้ใจแก่บุคลากรในการด าเนินงานตามระบบการควบคุมภายใน 2. ผลการ
ด าเนินงานตามระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับดี โดย
พิจารณาจากหน่วยงานในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ได้จดัวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ
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คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ท่ี
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของหน่วยงาน 3. ปัจจยัการด าเนินงานตามระบบควบคุม
ภายในทั้ง 5 ด้าน ท่ีมีความสัมพนัธ์กับผลของการด าเนินงานตามระบบควบคุมภายใน ได้แก่  
สภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม  สารสนเทศและการส่ือสาร 
และการติดตามประเมินผล โดยมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั 4. ปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานตามระบบควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ได้แก่ การจดัการก ากบัดูแล 
ความร่วมมือและการประสานงาน และการติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร 
 สุพัตรา กล้าสันเทียะ (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จของระบบควบคุม
ภายในองคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมา ผลการศึกษาพบวา่ 
1. ผลการด าเนินงานระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นท่ีอ าเภอขามทะเลสอ 
จงัหวดันครราชสีมาโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย10.57) 2. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จของ
ระบบควบคุมภายในองคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นท่ีอ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมา 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจระบบควบคุมภายในอยู่ในระดบัปานกลาง ปัจจยัดา้นการส่วน
ร่วมของเจา้หนา้ท่ีในองคก์ร ปัจจยัดา้นภาวะผูน้ า และปัจจยัดา้นขีดความสามารถขององค์กรอยู่ใน
ระดับต ่า และปัจจยัด้านการติดตามก ากับดูแลของของผูบ้ริหารอยู่ในระดับสูง 3. ความสัมพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จของระบบควบคุมภายใน องคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขต
พื้นที่อ  าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมา ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการติดตามก ากบัดูแลของ
ผูบ้ริหาร มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมของเจา้หนา้ท่ีในองคก์ร ปัจจยั
ดา้นภาวะผูน้ า ปัจจยัดา้นขีดความสามารถขององค์กร มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางท่ีตรงกนัขา้ม 
ส่วนปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจระบบควบคุมภายในและปัจจยัดา้นบุคคล ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ความส าเร็จของระบบควบคุมภายใน 
 สุรางค์ ตาสี (2553) ศึกษาการควบคุมภายในขององคก์รบริหารส่วนต าบลท่าชา้ง อ าเภอ
สว่างวีระวงศ์ จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่าการควบคุมภายในขององค์กรบริหารส่วน
ต าบลท่าช้าง อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จงัหวดัอุบลราชธานี คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการ
ด าเนินการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ 2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการพฒันาการจดัวางระบบควบคุมภายใน รวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ จากผูบ้ริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล และเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าช้าง จ  านวน 13 คน และเจ้าหน้าท่ีจากส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัท่ี
รับผิดชอบ จ านวน 1 คน รวมทั้งส้ิน 14 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการศึกษา
พบว่าการด าเนินการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง มีการด าเนินการตาม
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มาตรฐานการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกัน เร่ิมตั้งแต่การวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มเฉพาะงานบริการ และงานที่เกิดความเส่ียงน้อย ไม่ครอบคลุมงานตามอ านาจ
หน ้า ที ่ที ่ได้รับมอบหมาย ซ่ึงองค์ประกอบอ่ืนจะด าเนินการได้เฉพาะท่ีได้วิ เคราะห์จาก
สภาพแวดล้อมและตามแบบท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดให้เท่านั้ น ปัญหาท่ีพบ
ผูบ้ริหารและพนกังานส่วนต าบล ไม่ไดรั้บการพฒันาความรู้เก่ียวกบัการวางระบบควบคุมภายใน 
และไม่ให้ความส าคัญ จึงไม่ เกิดความช านาญและทักษะในการวิเคราะห์  ตามมาตรฐาน
องค์ประกอบ5องค์ประกอบ แบบรายงานท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดมีขั้นตอน
ซบัซ้อน และมากเกินความจ าเป็น แนวทางการพฒันาการควบคุมภายในขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน มีการพฒันาความรู้เพื่อปรับทศันะคติท่ีดีให้กบัผูบ้ริหาร พนกังานส่วนต าบล ให้มีความ
รับผดิชอบต่อการวางระบบควบคุมภายใน 
 มยุรี เวียงวิเศษ  (2553) ศึกษาการพฒันาระบบการควบคุมภายใน กรณีศึกษา:องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านขาว อ าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่าบุคลากร
ที่เก่ียวขอ้งยงัให้ความส าคญักบัระบบควบคุมภายในไม่เต็มท่ี บางส่วนขาดความรู้ความเขา้ใจใน
มาตรฐานการควบคุมภายใน จึงท าให้การปฏิบติัและการรายงานผลการติดตามประเมินผลขาด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล กิจกรรมการควบคุมภายในดา้นต่าง ๆ ยงัไม่ครอบคลุมทุกภารกิจของ
องค์กรตามสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อให้การปฏิบติัการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึน องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นขาวควรปฏิบติัตามแนวทางของหลกัการบริหารจดัการท่ีดี 
ควรจดัให้มีการนิเทศ แนะน า และการติดตามประเมินผลการใชร้ะบบมาตรฐานการควบคุมภายใน
อย่างต่อเน่ือง จริงจงั และเสริมสร้างแนวคิดศกัยภาพการควบคุมภายในแก่เจ้าหน้าท่ี พร้อมทั้ง
ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรผูท้  าหน้าท่ีตรวจสอบภายในให้ชดัเจน เพื่อการรับผิดชอบเร่ือง
การควบคุมภายในโดยตรง 
 อรวรรณ ค้ากระโทก (2554) ศึกษา แนวทางปฏิบติัเก่ียวกับการควบคุมภายในทาง
การเงินและบญัชีขององค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ จากการศึกษาสามารถสรุปผล
ตามองค์ประกอบการควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี 5 องค์ประกอบ ดังน้ี (1) ในด้าน
สภาพแวดลอ้มการควบคุม องคก์ารบริหารส่วนต าบลไดแ้บ่งออกเป็น 5 ดา้น คือ ดา้นโครงสร้างการ
จดัองคก์ร มีค่าเฉล่ีย 3.97 ดา้นนโยบายและวิธีบริหารบุคคล มีค่าเฉล่ีย 4.15 ดา้นการมอบอ านาจ มี
ค่าเฉล่ีย 4.39 ดา้นการแบ่งแยกหนา้ท่ี มีค่าเฉล่ีย 4.27 และดา้นการปฏิบติังานท่ีสนบัสนุนการควบคุม
ภายใน มีค่าเฉล่ีย 4.35  (2) ในดา้นการประเมินความเส่ียง องคก์ารบริหารส่วนต าบลไดแ้บ่งออกเป็น 
3 ดา้น คือ ดา้นการก าหนดวตัถุประสงค ์มีค่าเฉล่ีย 4.20 ดา้นการบริหารความเส่ียง มีค่าเฉล่ีย 4.26 
ดา้นการป้องกนัความเส่ียง มีค่าเฉล่ีย 3.98 (3) ในดา้นกิจกรรมควบคุม องคก์ารบริหารส่วนต าบลได้
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แบ่งออกเป็น 12 ดา้น คือ ดา้นการรับเงิน มีค่าเฉล่ีย 4.46 ดา้นการจ่ายเงิน มีค่าเฉล่ีย 4.45 ดา้นเงินยืม 
มีค่าเฉล่ีย 4.44 ดา้นการเก็บรักษาเงิน มีค่าเฉล่ีย 4.44 ดา้นเงินสดยอ่ย มีค่าเฉล่ีย 3.69 ดา้นการบนัทึก
บญัชีและจดัท ารายงานทางการเงิน มีค่าเฉล่ีย 4.60 ดา้นการอนุมติั มีค่าเฉล่ีย 4.22 ดา้นการสอบทาน 
มีค่าเฉล่ีย 4.30 ดา้นสินทรัพยถ์าวร มีค่าเฉล่ีย 4.20 ด้านการดูแลป้องกนัทรัพยสิ์น มีค่าเฉล่ีย 4.35 
ด้านการแบ่งแยกหน้าท่ี มีค่าเฉล่ีย 4.45 ด้านการกระทบยอด มีค่าเฉล่ีย 4.39 (4) ในด้านระบบ
สารสนเทศและการส่ือสาร องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีการควบคุมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.41 
(5) ในดา้นการติดตามและประเมินผล องค์การบริหารส่วนต าบลมีการควบคุมภายในอยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ีย 4.41 
 จิตติมา ศรีสมชัย (2555) ศึกษาแนวทางการพฒันาระบบควบคุมภายในขององค์กร
บริหารส่วนต าบลบา้นหนั อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น ผลการศึกษาพบวา่ ในระดบัผูบ้ริหารได้
ใหค้วามส าคญักบัการควบคุมภายใน แต่ไม่ชดัเจนในแนวทางการปฏิบติั ขาดการติดตามประเมินผล
ในระดบัผูป้ฏิบติังาน แต่ละส่วนมอบหมายให้เจา้หน้าท่ีคนหน่ึงรับผิดชอบจดัท ารายงานควบคุม
ภายในเท่านั้ น ย ังขาดกระบวนการขั้นตอนควบคุมภายใน เม่ือจัดท ารายงานตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ้ 6 
การเขียนรายงานขาดความชดัเจนเป็นเพราะไม่เขา้ใจในการก าหนดกิจกรรมการประเมินความเส่ียง 
ไม่สามารถสรุปจุดอ่อนของแต่ละหน่วยงานได้ เกิดจากขาดความเขา้ใจในกระบวนการควบคุม
ภายในและประการส าคญัเห็นวา่การควบคุมภายในเป็นหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายในคนเดียว 
 จิราพร ผวิผาย (2554) ศึกษาการพฒันาระบบการควบคุมภายในของเทศบาลต าบลเทพาลยั 
อ าเภอคง จงัหวดันครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่าระบบการควบคุมภายในเทศบาลต าบลเทพาลยั 
พบว่าผูบ้ริหาร พนกังาน ขาดความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะและความสามารถเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ควบคุมภายใน การก าหนดวตัถุประสงค์ในระดบักิจกรรมยงัไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม การระบุ
ความเส่ียงและปัญหาไม่ตรงจุด ไม่มีการก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงขององคก์ร การก าหนด
กิจกรรมการควบคุมไม่สอดคลอ้งกบัผลการประเมินความเส่ียงท่ีไดจ้ากการประเมิน ขาดการส่ือสาร
ขอ้มูลข่าวสารท่ีจ าเป็นให้แก่เจ้าหน้าท่ีของเทศบาล การก ากบัดูแลปฏิบติังานตามระบบควบคุม
ภายในท่ีก าหนดไม่ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ แนวทางในการพฒันาระบบการควบคุมภายในของ
เทศบาลต าบลเทพาลยัให้มีประสิทธิภาพควรด าเนินการคือ 1) มีการจดัสภาพแวดลอ้มการควบคุม
ให้เหมาะสม 2) การประเมินความเส่ียงตอ้งสอดคลอ้งกบัภารกิจของเทศบาลและให้ครอบคลุม มี
การวิเคราะห์และจัดระดับความเส่ียง ผูบ้ริหารและพนักงานร่วมกันก าหนดวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กร 3) ผูบ้ริหารและพนักงานร่วมกันก าหนดแนวทางในการป้องกันและลด
ขั้นตอนการปฏิบติังาน ตวัช้ีวดัในแต่ละกิจกรรมควบคุม 4) พนกังานทุกคนตอ้งไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร 
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และจดัให้มีช่องทางการส่ือสารระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังาน 5) การติดตามประเมินผลตอ้งมีการ
สอบทานและรายงานผลอย่างสม ่าเสมอ รายงานผลตามขอ้เท็จจริงอย่างเป็นอิสระ และให้มีการ
แกไ้ขและติดตามผลอยูเ่สมอ 
 สุกัญญา หาระมี (2554) ศึกษาแนวทางการพฒันาการควบคุมภายในของเทศบาลต าบล
กมลาไสย จงัหวดักาฬสินธ์ุ ผลการศึกษามีดังน้ี 1. ปัญหาและสภาพการด าเนินงานการควบคุม
ภายในของเทศบาลต าบลกมลาไสย จงัหวดักาฬสินธ์ุ เม่ือพิจารณาตามองคป์ระกอบของการควบคุม
ภายในพบว่า ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมมีนโยบาย ระเบียบข้อบังคับท่ีชัดเจน แต่ยงัขาด
บุคลากรท่ีมีความรู้และทกัษะปฏิบติังานเก่ียวการควบคุมภายใน บุคลากรมีความรู้ไม่ตรงกบัสาย
งานท่ีปฏิบติั ผูบ้ริหารไม่เห็นความส าคญัของการวางระบบควบคุมภายใน ไม่มีการก าหนดแผนการ
ด าเนินงานท่ีชดัเจน ดา้นปัจจยัเส่ียงและกิจกรรมการควบคุม ยงัไม่มีการแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีไม่ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัท่ีก าหนด ขาดอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นการจดัวางระบบ
การควบคุมภายใน ดา้นสารสนเทศและการส่ือสารในเร่ืองการแจง้เวียนนโยบาย หลกัเกณฑ์ให้แก่ผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบยงัไม่มีการด าเนินการท่ีชดัเจน ขาดการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
การส่ือสารในข้อมูลท่ีเก่ียวข้องยงัเข้าใจไม่ตรงกัน และด้านการติดตามประเมินผลยงัไม่มี
กระบวนการสอบทานใหเ้ป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบั 2. แนวทางการพฒันาการควบคุมภายในของ
เทศบาลต าบลกมลาไสย ดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุม พบวา่ควรด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของบุคลากร เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความรู้ความสามารถในงานท่ีปฏิบติั ดา้นประเมินความเส่ียง
พบว่า ทุกส านักหรือกอง ควรด าเนินการประเมินและทบทวนความเส่ียงให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ขององคก์รท่ีเปล่ียนแปลงไป ดา้นกิจกรรมควบคุมพบว่า ทุกส านกัหรือกองตอ้งมีการ
ตรวจทานและปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ ด้านสารสนเทศและการส่ือสารพบว่าควร
ปรับปรุงสารสนเทศและการส่ือสารให้ทันสมัย ด้านการติดตามและประเมินผล ควรแต่งตั้ ง
เจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบดา้นการติดตามและประเมินผลโดยตรง ผูบ้ริหารให้ความส าคญักบัด าเนินงาน
การควบคุมภายใน มีการตรวจสอบการปฏิบติังานเป็นประจ า 
 จันทนา อยู่อิ่ม (2557) ศึกษาการพฒันาระบบการควบคุมภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัอุตรดิตถ์ ผลการศึกษาพบวา่ปัญหาระบบควบคุมภายในขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัอุตรดิตถ์ดา้นสภาพแวดล้อมการควบคุม ด้านการประเมินความเส่ียง ดา้น
กิจกรรมการควบคุม ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร ดา้นการติดตามประเมินผลในภาพรวมมีปัญหา
อยู่ในระดบัมาก แนวทางการพฒันาระบบการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัอุตรดิตถ์ ดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุมควรมีเอกสารก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะต าแหน่ง 
(Job Description) ซ่ึงระบุลกัษณะงานของบุคลากรทุกต าแหน่งหน้าท่ี ดา้นการประเมินความเส่ียง 
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ควรส่งเสริมให้มีการพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากรผูป้ฏิบติังานให้เกิดความช านาญใน
งานโดยการจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัระบบควบคุมภายใน ดา้นกิจกรรมการควบคุมควรจดั
ใหมี้การดูแลทรัพยสิ์นอยา่งเคร่งครัดและปรับปรุงทะเบียนทรัพยสิ์นให้ถูกตอ้ง ดา้นสารสนเทศและ
การส่ือสารควรใหก้ารสนบัสนุนและร่วมมือในการก าหนดแนวทางการท างานร่วมกนัให้ชดัเจนเป็น
รูปธรรม มีการติดตามผลเก่ียวกบัความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง ดา้นการ
ติดตามประเมินผลควรจดัท าคู่มือการใช้งานให้ชัดเจนและสนับสนุนงบประมาณในการจดัหา
งบประมาณในการจดัหาอุปกรณ์ในการท างานใหมี้ประสิทธิภาพสูง 
 จากการศึกษาเก่ียวกบัตวัแปรของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั ประเด็นการศึกษาทั้ง 2 ประเด็น 
ไดแ้ก่ การประเมินผลการควบคุมภายใน และแนวทางการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน พบปัจจยัท่ี
มีความเก่ียวขอ้งกบัทั้ง 2 ประเด็น ซ่ึงมีการศึกษาในเร่ืองของ ขอ้มูลทัว่ไป แนวทางการจดัท าระบบ
การควบคุมภายใน ปัญหาและอุปสรรคในการจดัวางระบบควบคุมภายใน และความสัมพนัธ์ของ
ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการประเมินผลการควบคุมภายใน และแนวทางการปรับปรุงระบบควบคุม
ภายในขององค์กรต่าง ๆ จากงานวิจัยจ านวน 16 เร่ือง มีจ  านวน ปัจจัยทั้ งส้ิน 11 ปัจจัยได้แก่ 
สภาพแวดลอ้มของการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการ
ส่ือสาร การติดตามและประเมินผล ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามระบบควบคุมภายใน 
นโยบายของผูบ้ริหาร และความรู้ความเขา้ใจของบุคลากร ต าแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ การ
แต่งตั้งคณะกรรมการจดัวางระบบควบคุมภายใน และการลงทุน ซ่ึงผูว้ิจยัได้สรุปปัจจยัท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งและประเด็นปัจจยัท่ีมีการศึกษาโดยเรียงล าดบัจากหัวขอ้ท่ีมีผูท้  าการศึกษามากท่ีสุด ตาม
ตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่2.4 สรุปประเด็นงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องและประเด็นปัจจัยทีม่ีการศึกษา 
 

ปัจจยัท่ีศึกษา 

ประเด็นการศึกษา   

การประเมินผลการควบคุมภายใน 
แนวทางการพฒันาระบบการ

ควบคุมภายใน   
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1 การติดตามและประเมินผล  /  /  /  /  /  /  /  / / / 
/ 
/ 
/ 
/ 
 

 / 

/ 
 / 
 / 
  

  
  

/  /  /  / 15 
2 สภาพแวดลอ้มของการควบคุม / /  / / / / / / / / / / / 14 

3 สารสนเทศและการส่ือสาร  /      /  /    /  /    /    /  /  / 11 

4 การประเมินความเส่ียง  /      /  /      /    /    /  /  / 11 

5 กิจกรรมการควบคุม  /      /  /    /  /    /    /  /  / 11 
6 ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงาน   /     / /   /   4 

  ตามระบบควบคุมภายใน                               

7 นโยบายของผูบ้ริหาร      /            /    /  /     4 
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ตารางที ่2.4 (ต่อ) 
 

ปัจจยัท่ีศึกษา 

ประเด็นการศึกษา   

การประเมินผลการควบคุมภายใน 
แนวทางการพฒันาระบบการ
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8 ความรู้ความเขา้ใจของบุคลากร   /      /   
  
  
  

   
  
  
  
  
  

 /   3 

9 ต าแหน่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ        /       1 

10 การแต่งตั้งคณะกรรมการจดัวางระบบ /              1 

  ควบคุมภายใน และคณะกรรมการ                               
  ติดตามประเมินผลระบบ                               
11 การลงทุน    /           1 
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 จากตารางท่ี 2.4 จะเห็นถึงปัจจยัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการประเมินผลการควบคุมภายใน 

และแนวทางการพฒันาระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีไดมี้การศึกษาและคน้ควา้ จากผูว้ิจยั

หลาย ๆ ท่าน โดยมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีส าคญั 8 ปัจจยั จากตางรางดงักล่าวพบวา่มีตวัแปรในประเด็น

การศึกษา ท่ีมีความคล้ายคลึงกันโดยเร่ิมจากตัวแปรในเร่ืองของปัจจัยด้านการติดตามและ

ประเมินผล มี 15 งานวิจยัท่ีท าการศึกษา ปัจจยัด้านสภาพแวดลอ้มของการควบคุม มี 14 งานวิจยัท่ี

ท าการศึกษา ปัจจัยด้านสารสนเทศและการส่ือสาร มี 11 งานวิจยัท่ีท าการศึกษา ปัจจัยด้านการ

ประเมินความเส่ียง มี 11 งานวิจัยท่ีท าการศึกษา ปัจจัยด้านกิจกรรมควบคุม มี 11 งานวิจัยท่ี

ท าการศึกษา ปัจจยัดา้นปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามระบบควบคุมภายใน มี 4 งานวิจยั

ท่ีท าการศึกษา ปัจจยัด้านนโยบายของผูบ้ริหาร มี 4 งานวิจยัท่ีท าการศึกษา และปัจจยัด้านความ

เขา้ใจของบุคลากร มี 3 งานวจิยัท่ีท าการศึกษา 

 สรุปไดว้า่งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งส่วนใหญ่เป็นงานวจิยัเชิงปริมาณ โดยผูว้จิยัส่วนใหญ่ไดน้ า

ปัจจยัท่ีเป็นองคป์ระกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 ดา้น มาเป็นตวัแปรในการศึกษาวิจยั ซ่ึงจะแตกต่าง

จากการศึกษาวิจยัเร่ือง การประเมินผลการควบคุมภายในและการพฒันาระบบการควบคุมภายใน

ของเทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่คร้ังน้ี ซ่ึงผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีด าเนินการวิจยัประกอบกนั 2 วิธี ไดแ้ก่ การ

วิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การประเมินผลการควบคุมภายใน  เพื่อว ัด

ความสามารถในการควบคุมภายในของเทศบาลทั้ง 121 แห่ง และใช้การจดัล าดบัคะแนนผล

ของการควบคุมภายในมาจดักลุ่ม ตามล าดบัของเทศบาลขนาดใหญ่ กลาง เล็ก เพื่อหาแนวทางใน

การพฒันาระบบควบคุมภายในท่ีควรปฏิบติั ตลอดจนทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการควบคุมภายใน 

และทราบถึงแนวทางในการแกปั้ญหา เพื่อประโยชน์ต่อการพฒันาระบบการควบคุมภายในให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 กรอบในการด าเนินงานวิจยัน้ีสร้างข้ึนจากประเด็นขอ้บกพร่องขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินท่ีส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินตรวจพบทั้ง 5 ดา้น และจากการทบทวนวรรณกรรม

ในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบการควบคุมภายใน ประกอบกับแนวคิดการจดัวางระบบ

ควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ทั้ง 5 องคป์ระกอบ มาเป็นหลกัในการศึกษา 
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ภาพที ่2.1 แผนผงักรอบแนวคิดในการวจิยั 

การประเมินผลการควบคุมภายใน 5 ด้าน 

1. ดา้นแผนงาน 

2. ดา้นการเงินการบญัชี 

3. ดา้นรายได ้

4. ดา้นการใชจ่้ายเงิน 

5. ดา้นการพสัดุ 

 

การพฒันาระบบการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 

1. สภาพแวดลอ้มของการควบคุม 

2. การประเมินความเส่ียง 

3. กิจกรรมการควบคุม 

4. สารสนเทศและการส่ือสาร 

5. การติดตามประเมินผล 

 



 

 

บทที ่3 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 

 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง การประเมินผลการควบคุมภายใน และการพฒันาระบบการควบคุม
ภายใน  ของเทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ คร้ังน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิด าเนินการวิจยัประกอบกนั 2 ประเภท 
ไดแ้ก่ การวจิยัเชิงคุณภาพและการวจิยัเชิงปริมาณโดยไดก้ าหนดขั้นตอนในการศึกษาวจิยั ดงัน้ี 
 

รูปแบบการวจัิย 
 แบบแผนการวิจยั เป็นการศึกษาวิจยัเชิงพรรณนาส ารวจ (Descriptive Research) ท่ีเนน้
การส ารวจเพื่อให้รับความคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ 
ในประเด็นและหวัเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงค ์ขอบเขตและเน้ือหาการวิจยั และน าเน้ือหาและ
ประเด็นใหก้ลุ่มบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัวางระบบการควบคุมภายในของเทศบาลมาท าการ
วเิคราะห์เชิงวพิากษ ์
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการศึกษาเร่ือง การประเมินผลการควบคุมภายใน และการพฒันาระบบการควบคุม
ภายใน  ของเทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ คร้ังน้ี มีการก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่างเป็น 
2 ขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งส าหรับการวจิยัเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถาม 

ประชากรท่ีท าการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่เทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบด้วย 
เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง และเทศบาลต าบล 116 แห่ง รวมทั้งส้ิน 121 แห่ง โดยการ
เลือกผูต้อบแบบสอบถามตามความสะดวก จากผูท่ี้ปฏิบติังาน 5 ดา้น เป็นจ านวน 121 คน ไดแ้ก่  

1. ดา้นแผนงาน คือ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
2. ดา้นการเงินการบญัชี คือ ผูอ้  านวยการกองคลงั 
3. ดา้นรายได ้คือ เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้
4. ดา้นการใชจ่้ายเงิน คือ เจา้พนกังานการเงินและบญัชี  
5. ดา้นการบริหารพสัดุ คือ เจา้พนกังานพสัดุ 
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 ขั้นตอนท่ี 2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งส าหรับการวจิยัเชิงคุณภาพโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ 
  ประชากรท่ีท าการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ประชากรจากเทศบาลท่ีได้รับการตรวจงบ
การเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน จ านวนทั้งส้ิน 24 แห่ง 
โดยน าผลการประเมินการควบคุมภายในของเทศบาล และผลการประเมินการควบคุมภายในโดย
นกัวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน จ านวน 2 คน มาค านวณค่าเฉล่ีย เพื่อให้ได้ค่าผลการประเมินท่ีเป็น
มาตรฐาน ละสามารถน าไปวเิคราะห์เลือกเทศบาลท่ีจะท าการสัมภาษณ์ต่อไป จากนั้นท าการจดักลุ่ม
ของเทศบาลตามขนาด และคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยน าคะแนนผลการประเมินการควบคุมภายใน
ที่มีคะแนนสูงสุด 3 ล าดบั และต ่าสุด 3 ล าดบั ของแต่ละกลุ่ม เพื่อเป็นตวัแทนในการให้สัมภาษณ์ 
จ านวนรวมทั้งส้ิน 13 คน ดงัต่อไปน้ี 
  1. จากเทศบาลขนาดใหญ่ (มีเพียงแห่งเดียว) จ านวน 1 คน 
  2. จากกลุ่มเทศบาลขนาดกลาง (แห่งละ 1 คน) โดยเลือกจากเทศบาลท่ีมีผลการ
ประเมินการควบคุมภายในท่ีระดบัคะแนนสูงท่ีสุดในกลุ่ม จ านวน 3 แห่ง และจากเทศบาลท่ีมีผล
การประเมินการควบคุมภายในท่ีระดบัคะแนนต ่าสุดในกลุ่ม จ านวน 3 แห่ง รวมเป็น 6 คน 
  3. จากกลุ่มเทศบาลขนาดเล็ก (แห่งละ 1 คน) โดยเลือกจากเทศบาลท่ีมีผลการ
ประเมินการควบคุมภายในท่ีระดบัคะแนนสูงท่ีสุดในกลุ่ม จ านวน 3 แห่ง และจากเทศบาลท่ีมีผล
การประเมินการควบคุมภายในท่ีระดบัคะแนนต ่าสุดในกลุ่ม จ านวน 3 แห่ง รวมเป็น 6 คน 
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ตารางที ่3.1 สรุปประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีศึ่กษา 
 

ขนาด ประเภท เชิงปริมาณ ขนาด เชิงคุณภาพ 
ใหญ่ เทศบาลนคร 1 แห่ง/คน ใหญ่  1 แห่ง/คน 

กลาง 
เทศบาลเมือง 4 แห่ง/คน 

กลาง 
คะแนนสูง 3 แห่ง/คน 

เทศบาลต าบล 62 แห่ง/คน คะแนนต ่า 3 แห่ง/คน 

เล็ก เทศบาลต าบล 54 แห่ง/คน เล็ก 
คะแนนสูง 3 แห่ง/คน 
คะแนนต ่า 3 แห่ง/คน 

รวม  121 แห่ง/คน   13 แห่ง/คน 
ผู้ ใ ห้
ขอ้มูล 

1.นกัวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

2.ผูอ้  านวยการกองคลงั 
3.เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้
4.เจ้าพนักงานการเงินและ
บญัชี 

5.เจา้พนกังานพสัดุ 

 ผู้ ใ ห้
ขอ้มูล 

 1.นกัวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

2.ผูอ้  านวยการกองคลงั 
3.นัก วิ ช า ก า รตรวจ เ งิ น
แผน่ดิน 2 คน 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวมรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ได้แก่ แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ 
 1. แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี 
วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพื่อการเก็บรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ซ่ึง
แบบสอบถามแต่ละชุด ประกอบดว้ย 
 ตอนที ่1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ 
อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏิบติังาน เป็นแบบสอบถามค าถามปลาย
ปิดแบบเลือกตอบ (Check List) 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยมีค าถาม
ครอบคลุมใน 5 หัวขอ้ ไดแ้ก่ ค  าถามด้านแผนงาน ด้านการเงินการบญัชี ด้านรายได ้ดา้นการใช้
จ่ายเงิน และดา้นการบญัชีพสัดุและบริหารทรัพยสิ์น มีลกัษณะเป็นค าถามแบบมาตรประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั และมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนความคิดเห็น ดงัน้ี 
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     5   หมายถึง  มีการควบคุมภายในระดบัมากท่ีสุด 
     4  หมายถึง  มีการควบคุมภายในระดบัมาก 
     3   หมายถึง  มีการควบคุมภายในระดบัปานกลาง 
     2  หมายถึง  มีการควบคุมภายในระดบันอ้ย 
     1   หมายถึง  มีการควบคุมภายในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 2. แบบสัมภาษณ์ เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพในการวิจยัคร้ังน้ี 
ประกอบดว้ย 
 ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับสภาพการด าเนินงานของระบบควบคุมภายในของ
เทศบาล 
 ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัแนวทางการพฒันาระบบการควบคุมภายในท่ีเทศบาล
เลือกใช ้
 ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรค ในการจดัวางระบบการควบคุม
ภายในของเทศบาล 
 โดยมีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ดงัน้ี 
    ขั้นท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
    ขั้นท่ี 2 พฒันาแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์จากเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 
    ขั้นท่ี 3 น าเสนอใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์และท าการปรับปรุงแกไ้ข 
    ขั้นท่ี 4 น าเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์และท าการปรับปรุงแกไ้ข 
    ขั้นท่ี 5 น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีท าการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล     
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูล ในส่วนของ
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัค้นหาผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต หนงัสือ เอกสาร รวมทั้งงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างจากเทศบาลทั้งหมดจ านวน 121 แห่ง 
รวมทั้งส้ิน 121 คน และใชแ้บบสัมภาษณ์จากกลุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ จ  านวน 13 แห่ง รวมทั้งส้ิน 
13 คน โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยัถึงกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเพื่อขออนุญาต
เก็บขอ้มูล 
 ขั้นท่ี 2 น าหนงัสือพร้อมดว้ยแบบสอบถามส่งให้กบักลุ่มตวัอย่าง เพื่อขอความร่วมมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ขั้นท่ี 3 นดัหมายการเก็บแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่งทราบล่วงหนา้ 
 ขั้นท่ี 4 ผูว้จิยัท าการเก็บแบบสอบถาม 
 ขั้นท่ี 5 ผูว้ิจยัท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนน าไปวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงปริมาณ 
 ขั้นท่ี 6 ผูว้ิจยัน าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณมาคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีจะท าการ
สัมภาษณ์ 
 ขั้นท่ี 7 ผูว้จิยัท าการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง 
 ขั้นท่ี 8 ผูว้จิยัน าผลการสัมภาษณ์มาวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ขอ้มูลเชิงปริมาณซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม ผูว้ิจยัจะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี 
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การหา
ค่าร้อยละ (Percentage) ประกอบตารางแจกแจงความถ่ีท่ีแสดงผลข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าเฉล่ีย (Mean) เพื่อหาค่าคะแนนเฉล่ียในการตอบค าถาม
แต่ละขอ้เก่ียวกบัการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ส าหรับการแปลผลคะแนนการประเมินผลการควบคุมภายใน ใชเ้กณฑ์การให้คะแนน 
5 ช่วง จากเกณฑก์ารค านวณตามสูตรหาความกวา้งของอนัตรภาคชั้นดงัน้ี (วชิิต อู่อน้, 2550) 
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ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น  =

จ านวนชั้น

 = 5-1

5

 = 0.80     

คะแนนสูงสุด - คะแนนต ่าสุด

 
 
 ดงันั้น จึงท าการจดัระดบัค่าคะแนนเฉล่ียได ้ดงัน้ี 
     4.21 – 5.00 หมายถึง  มีการควบคุมภายในระดบัมากท่ีสุด 
     3.41 – 4.20 หมายถึง  มีการควบคุมภายในระดบัมาก 
     2.61 – 3.40 หมายถึง  มีการควบคุมภายในระดบัปานกลาง 
     1.81 – 2.60 หมายถึง  มีการควบคุมภายในระดบันอ้ย 
     1.00 – 1.80  หมายถึง  มีการควบคุมภายในระดบันอ้ยท่ีสุด 
  
 2. ขอ้มูลเชิงคุณภาพซ่ึงเป็นขอ้มูลปฐมภูมิท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์ ประกอบกบัขอ้มูล
ทุติยภูมิท่ีได้รับจากการคน้ควา้เอกสารนั้น ผูว้ิจยัจะใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดย
คดัเลือกและจ าแนกขอ้มูล จดัระเบียบขอ้มูลให้เป็นระบบ เปรียบเทียบและวิ เคราะห์ขอ้มูล แลว้น า
ขอ้มูลไปเขียนเป็นรายงานตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาวจิยัต่อไป 
 
 

 

 

 



 

 

บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง การประเมินผลการควบคุมภายใน และการพฒันาระบบการควบคุม
ภายใน  ของเทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการศึกษาการประเมินผลการควบคุมภายใน 
แนวทางการพฒันาระบบการควบคุมภายใน ปัญหาและอุปสรรคในการจดัวางระบบการควบคุม
ภายใน ของเทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีประชากรท่ีท าการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณคือเทศบาลใน
จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวนทั้งส้ิน 121 แห่ง/คน หลงัจากนั้นน าขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ แลว้น าผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เชิงปริมาณมาท าการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 
13 แห่ง/คน เพื่อท าการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไดน้ าเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบค าบรรยาย และการพรรณาวเิคราะห์ผล 
 ผลการศึกษา น าเสนอตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลในจงัหวดั
เชียงใหม ่
 ตอนท่ี 3 ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ 
  3.1  สภาพการด าเนินงานของระบบควบคุมภายในของเทศบาล ทั้ง 5 องคป์ระกอบ 
ตามแนวคิดการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 
  3.2 แนวทางการพฒันาระบบการควบคุมภายในของเทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ 
  3.3 ปัญหาและอุปสรรคในการจดัวางระบบการควบคุมภายในของเทศบาลในจงัหวดั
เชียงใหม ่

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง 
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน วิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ น าเสนอดงัตารางท่ี 
4.1 – 4.5 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

13 
108 

10.74 
89.26 

รวม 121 100 
 
 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 108 คน คิด
เป็นร้อยละ 89.26 และเป็นเพศชาย จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 10.74 
 
ตารางที ่4.2 จ านวนและผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 

51 ปีข้ึนไป 

49 
40 
32 

40.49 
33.06 
26.45 

รวม 121 100 
 
 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยูใ่นช่วงระหวา่ง 31 -40 ปี 
จ  านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 40.49 รองลงมาคือมีอายุระหวา่ง 41 – 50 ปี จ  านวน 40 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.06     อาย ุ51 ปีข้ึนไป จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 26.45 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.3 จ านวนและผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

2 
46 
73 

1.65 
38.02 
60.33 

รวม 121 100 
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 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี 
จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 60.33 รองลงมาคือระดบัปริญญาตรี จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.02 ระดบัอนุปริญญา จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.65 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.4 จ านวนและผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามต าแหน่งงาน ความส าคัญตามความรับผดิชอบ 
 

ต าแหน่งงาน จ านวน ร้อยละ 
นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 

ผูอ้  านวยการกองคลงั 
เจา้พนกังานการเงินและบญัชี 
เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้

เจา้พนกังานพสัดุ 

26 
59 
13 
12 
11 

21.49 
48.76 
10.74 
9.92 
9.09 

รวม 121 100 
  
 จากตารางท่ี 4.4 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งผูอ้  านวยการกองคลงั 
จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 48.76 รองลงมาคือนกัวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 26 คน คิด
เป็นร้อยละ 21.49 ต าแหน่งเจา้พนกังานการเงินและบญัชี จ  านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 10.74 
ต าแหน่งเจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.92 ต าแหน่งเจา้พนกังานพสัดุ 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.5 จ านวนและผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน จ านวน ร้อยละ 
1 – 5 ปี 

6 – 10 ปี 
มากกวา่ 10 ปี 

5 
12 

104 

4.13 
9.92 

85.95 
รวม 121 100 

 
 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบติังานมากกวา่ 
10 ปี จ  านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 85.95 รองลงมาคือระยะเวลาการปฏิบติังาน 6 – 10 ปี จ  านวน 
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12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.92 ระยะเวลาการปฏิบติังาน 1 – 5 ปี จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.13 
ตามล าดบั 
 
ตอนที ่2 ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลในจังหวดัเชียงใหม่ 
 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประเมินผลการควบคุมภายใน ผูศึ้กษาไดก้ าหนดเกณฑ์การให้
คะแนน คือ เห็นวา่มีการควบคุมภายในระดบัมากท่ีสุด ให้ 5 คะแนน มีการควบคุมภายในระดบัมาก 
ให ้4 คะแนน มีการควบคุมภายในระดบัปานกลาง ให้ 3 คะแนน มีการควบคุมภายในระดบันอ้ย ให ้
2 คะแนน และมีการควบคุมภายในระดบัน้อยท่ีสุด ให้ 1 คะแนน โดยผูศึ้กษาไดก้ าหนดเกณฑ์การ
อ่านค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
 คะแนนเฉลีย่    แปลผล 
 4.21 – 5.00    มีการควบคุมภายในระดบัมากท่ีสุด 
 3.41 – 4.20    มีการควบคุมภายในระดบัมาก 
 2.61 – 3.40    มีการควบคุมภายในระดบัปานกลาง 
 1.81 – 2.60    มีการควบคุมภายในระดบันอ้ย 
 1.00 – 1.80     มีการควบคุมภายในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ตารางที ่4.6 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉลีย่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ด้านแผนงาน 
 

การประเมนิผลการควบคุมภายใน 

ระดบัความคดิเห็น 

 
มาก 
ทีสุ่ด 
(%) 

 
 

มาก 
(%) 

 
ปาน
กลาง 
(%) 

 
 

น้อย 
(%) 

 
น้อย 
ทีสุ่ด 
(%) 

 
ค่า 
เฉลีย่ 

 
แปล 
ผล 

1. มีค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือท า
หน้าท่ีในการจัดท าแผนระดับต่าง ๆ 
และคณะกรรมการประกอบด้วยผู ้ท่ี
เป็นตัวแทนของภาคส่วนต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง และมีความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการ
จดัท าแผน 

46 
(38.02) 

51 
(42.15) 

20 
(16.53) 

4 
(3.31) 

0 4.15 มาก 

2. มีการจัดท าแผนฯ ตามขั้ นตอนท่ี
ก าหนด และใชข้อ้มูลหลากหลายดา้น
มาประกอบการตดัสินใจ  

27 
(22.31) 

73 
(60.33) 

20 
(16.53) 

1 
(0.83) 

0 4.04 มาก 

3. มีการติดตามความก้าวหน้าของ
แผนงาน /โครงการใน ท่ีประ ชุม
ผูบ้ริหารรายเดือน 

12 
(9.92) 

29 
(23.97) 

51 
(42.15) 

28 
(23.14) 

1 
(0.83) 

3.19 ปาน
กลาง 

4. มีการรายงานความก้าวหน้าของ
แผนงาน/โครงการ และความคืบหน้า
ในการแก้ไข ปัญหาในกรณี ท่ี ไ ม่
เป็นไปตามเป้าหมาย… 

10 
(8.26) 

28 
(23.14) 

51 
(42.15) 

30 
(24.79) 

2 
(1.65) 

3.12 ปาน
กลาง 

5. แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ส นั บ ส นุ น
วตัถุประสงคข์ององคก์รโดยรวม 

22 
(18.18) 

54 
(44.63) 

41 
(33.88) 

4 
(3.31) 

0 3.78 มาก 

6. มีการรวบรวมขอ้มูลภายนอก ด้าน
กฎหมาย หรือกฎ ระเบียบ และการ
เปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
ท่ี เ ก่ียวข้องกับการประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

10 
(8.26) 

36 
(29.75) 

65 
(53.72) 

9 
(7.44) 

1 
(0.83) 

3.37 ปาน
กลาง 

 ภาพรวมด้านแผนงานคดิเป็นค่าเฉลีย่ 3.61 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.6 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการประเมินผลการควบคุม
ภายในของเทศบาล ด้านแผนงาน ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.61 โดยมีรายละเอียดแต่ละ
กิจกรรม ดงัน้ี 
 1. มีค  าสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการเพื่อท าหน้าท่ีในการจัดท าแผนระดับต่าง ๆ และ
คณะกรรมการประกอบดว้ยผูท่ี้เป็นตวัแทนของภาคส่วนต่าง ๆ ทีเก่ียวขอ้ง และมีความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อ
การจดัท าแผน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 
 2. มีการจัดท าแผนฯ ตามขั้ นตอนท่ีก าหนด และใช้ข้อมูลหลากหลายด้านมา
ประกอบการตดัสินใจ (เช่น ผลการประชุมประชาคม, แผนพฒันาจงัหวดั, ผลการประเมินแผนงาน
และโครงการท่ีผา่นมา, ผลการวเิคราะห์สภาพเศรษฐกิจและสังคมในพื้นท่ี เป็นตน้) อยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 
 3. มีการติดตามความกา้วหนา้ของแผนงานหรือโครงการในท่ีประชุมผูบ้ริหารรายเดือน 
อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.19 
 4. มีการรายงานความก้าวหน้าของแผนงานหรือโครงการ และความคืบหน้าในการ
แกไ้ขปัญหาในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งมีการสรุปบทเรียน และแนวทางพฒันา อยูใ่น
ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.12 
 5. แผนยุทธศาสตร์สนับสนุนวตัถุประสงค์ขององค์กรโดยรวม อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 
 6. มีการรวบรวมขอ้มูลภายนอก ดา้นกฎหมาย หรือกฎ ระเบียบ และการเปล่ียนแปลง
ด้านเศรษฐกิจและสังคม ท่ีเก่ียวขอ้งกับการประเมินผลการด าเนินงาน อยู่ในระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37 
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ตารางที ่4.7 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉลีย่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ด้านการเงนิการบัญชี 
 

การประเมนิผลการควบคุมภายใน 

ระดบัความคดิเห็น 

 
มาก 
ทีสุ่ด 
(%) 

 
 

มาก 
(%) 

 
ปาน
กลาง 
(%) 

 
 

น้อย 
(%) 

 
น้อย 
ทีสุ่ด 
(%) 

 
ค่า 
เฉลีย่ 

 
แปล 
ผล 

1. มีการบนัทึกเงินท่ีน าฝากธนาคาร
ในบัญชีภายในวนัท่ีมีวนัท่ีน าเงิน
ฝาก และบนัทึกการจ่ายเงินภายใน
วนัท่ีจ่ายเงินนั้น 

99 
(81.82) 

16 
(13.22) 

5 
(4.13) 

1 
(0.83) 

0 4.76 มากท่ีสุด 

2. มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีดา้นการรับ  
จ่ายเงิน มิให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงมี
หน้า ท่ี รับผิดชอบมากกว่าห น่ึ ง
ลกัษณะงานต่อไปน้ี  การอนุมติัการ
รับเงินสด   การเก็บรักษาเงินสด  
การบนัทึกบญัชีเงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร การกระทบยอดเงินฝากฯ 

65 
(53.72) 

41 
(33.88) 

9 
(7.44) 

2 
(1.65) 

4 
(3.31) 

4.33 มากท่ีสุด 

3. มีการก าหนดแนวทางปฏิบติัใน
การรับส่งเงินระหว่างบุคคลและ
หน่วยงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

81 
(66.94) 

35 
(28.93) 

3 
(2.48) 

2 
(1.65) 

0 4.61 มากท่ีสุด 

4. มีการตรวจสอบจ านวนเงินท่ีรับ
กับหลักฐานการรับและรายการท่ี
บนัทึกไวใ้นบญัชี และตรวจสอบ
รายการจ่ายเงินท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชี
กบัหลกัฐานการจ่าย ทุกส้ินวนั 

81 
(66.94) 

35 
(28.93) 

3 
(2.48) 

2 
(1.65) 

0 4.61 มากท่ีสุด 

5. การรับเงินโดยการโอนผา่นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มีการยืนยนัเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

66 
(54.55) 

41 
(33.88) 

7 
(5.79) 

2 
(1.65) 

5 
(4.13) 

4.33 มากท่ีสุด 

6. มีการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ทุกส้ินเดือน 

108 
(89.26) 

9 
(7.44) 

2 
(1.65) 

2 
(1.65) 

0 4.84 มากท่ีสุด 

 ภาพรวมด้านการเงนิการบัญชีคดิเป็นค่าเฉลีย่ 4.58 มากทีสุ่ด 
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 จากตารางท่ี 4.7 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการประเมินผลการควบคุม
ภายในของเทศบาล ดา้นการเงินการบญัชี ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.58 โดยมีรายละเอียด
แต่ละกิจกรรม ดงัน้ี 
 1. มีการบนัทึกเงินท่ีน าฝากธนาคารในบญัชีภายในวนัท่ีมีวนัท่ีน าเงินฝาก และบนัทึก
การจ่ายเงินในบญัชีเงินสด หรือบญัชีเงินฝากธนาคารภายในวนัท่ีจ่ายเงินนั้น อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.76 
 2. มีการแบ่งแยกหน้าท่ีด้านการรับ – จ่ายเงิน มิให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงมีหน้าท่ี
รับผิดชอบมากกว่าหน่ึงลกัษณะงานต่อไปน้ี การอนุมติัการรับเงินสด การเก็บรักษาเงินสด การ
บนัทึกบญัชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร และการกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 
 3. มีการก าหนดแนวทางปฏิบติัในการรับส่งเงินระหว่างบุคคลและหน่วยงานเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.61 
 4. มีการตรวจสอบจ านวนเงินท่ีรับกบัหลกัฐานการรับและรายการท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชี 
และตรวจสอบรายการจ่ายเงินท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชีกบัหลกัฐานการจ่าย ทุกส้ินวนั อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.61 
 5. การรับเงินโดยการโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มีการยืนยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
โดยระบุช่ือผูจ่้ายเงินและจ านวนเงิน และวตัถุประสงคก์ารจ่าย อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.33 
 6.  มีการกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกส้ินเดือน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.84 
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ตารางที ่4.8 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉลีย่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ด้านรายได้ 
 

การประเมนิผลการควบคุมภายใน 

ระดบัความคดิเห็น 

 
มาก 
ทีสุ่ด 
(%) 

 
 

มาก 
(%) 

 
ปาน
กลาง 
(%) 

 
 

น้อย 
(%) 

 
น้อย 
ทีสุ่ด 
(%) 

 
ค่า 
เฉลีย่ 

 
แปล 
ผล 

1. มีหลกัฐานการก าหนดวิธีการ
และขั้ นตอนการจัด เ ก็บรายได้
ครอบคลุมทุกประเภท  รวมทั้ ง
แนวทางในการเพ่ิมรายได ้

42 
(34.71) 

34 
(28.10) 

43 
(35.54) 

2 
(1.65) 

0 3.96 มาก 

2. มีการจดัท ารายงานเปรียบเทียบ
รายไดท่ี้จดัเก็บไดก้บัประมาณการ
ท่ีก าหนด วิเคราะห์หาสาเหตุความ
แตกต่าง และหาแนวทางปรับปรุง
แกไ้ข 

27 
(22.31) 

37 
(30.58) 

51 
(42.15) 

6 
(4.96) 

0 3.70 มาก 

3. มีหลกัเกณฑใ์นการจ าหน่ายหน้ี
สูญ มาตรการในการเร่งรัดและ
ติ ด ต า ม ลู ก ห น้ี  แ ล ะ ร า ย ง า น
วิเคราะห์อายุลูกหน้ี  และมี
แผนปฏิบติัการในการเร่งรัด 

18 
(14.88) 

35 
(28.93) 

57 
(47.11) 

8 
(6.61) 

3 
(2.48) 

3.47 มาก 

4. มีการตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของแบบประเมินภาษีกบั ทะเบียน
ทรัพยสิ์นของผูช้  าระภาษี 

33 
(27.27) 

47 
(38.84) 

37 
(30.58) 

2 
(1.65) 

2 
(1.65) 

3.88 มาก 

5. มีการปรับปรุงขอ้มูลแผนท่ีภาษี
และทะเ บียนทรัพย์สินให้ เ ป็น
ปัจจุบนั 

30 
(24.79) 

44 
(36.36) 

12 
(9.92) 

27 
(22.31) 

8 
(6.61) 

3.50 มาก 

6. มีการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้
เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
จดัเก็บภาษี 

53 
(43.80) 

42 
(34.71) 

17 
(14.05) 

7 
(5.79) 

2 
(1.65) 

4.13 มาก 

 ภาพรวมด้านรายได้คดิเป็นค่าเฉลีย่ 3.78 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.8 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการประเมินผลการควบคุม
ภายในของเทศบาล ดา้นรายได ้ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 โดยมีรายละเอียดแต่ละกิจกรรม 
ดงัน้ี 
 1. มีหลกัฐานการก าหนดวิธีการและขั้นตอนการจดัเก็บรายได้ครอบคลุมทุกประเภท 
รวมทั้งแนวทางในการเพิ่มรายได ้อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 
 2. มีการจดัท ารายงานเปรียบเทียบรายไดท่ี้จดัเก็บไดก้บัประมาณการท่ีก าหนด วิเคราะห์
หาสาเหตุความแตกต่าง และหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ข อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 
 3. มีหลกัเกณฑ์ในการจ าหน่ายหน้ีสูญ มาตรการในการเร่งรัดและติดตามลูกหน้ี และ
รายงานวิเคราะห์อายุลูกหน้ี และมีแผนปฏิบติัการในการเร่งรัด อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.47 
 4. มีการตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบประเมินภาษีกบั ทะเบียนทรัพยสิ์นของผูช้  าระ
ภาษี อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 
 5. มีการปรับปรุงขอ้มูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นให้เป็นปัจจุบนั อยู่ในระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 
 6. มีการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในการจดัเก็บภาษี อยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 
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ตารางที ่4.9 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉลีย่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ด้านการใช้จ่ายเงิน 
 

การประเมนิผลการควบคุมภายใน 

ระดบัความคดิเห็น 

 
มาก 
ทีสุ่ด 
(%) 

 
 

มาก 
(%) 

 
ปาน
กลาง 
(%) 

 
 

น้อย 
(%) 

 
น้อย 
ทีสุ่ด 
(%) 

 
ค่า 
เฉลีย่ 

 
แปล 
ผล 

1. มี การจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ตามขั้นตอนท่ี
ก าหนด และใช้ขอ้มูลหลากหลาย
ดา้นมาประกอบการตดัสินใจ (เช่น 
ผ ล ก า ร ป ร ะ ชุ ม ป ร ะ ช า ค ม , 
แผนพัฒนาจังหวัด , ผลการ
ประเมินแผนงาน สภาพเศรษฐกิจ
และสงัคมในพ้ืนท่ี เป็นตน้) 

83 
(68.60) 

32 
(26.45) 

4 
(3.31) 

2 
(1.65) 

0 4.62 มากท่ีสุด 

2. มีการแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่าง
ผูท้  าหนา้ท่ีเบิกจ่ายและผูอ้นุมติัตาม
ระเบียบ 

72 
(59.50) 

43 
(35.54) 

6 
(4.96) 

0 0 4.55 มากท่ีสุด 

3. จดัให้มีผูรั้บผิดชอบก ากบัดูแล
การปฏิบติังานดา้นการจ่ายเงินให้
เป็นไปตามระเบียบและขอ้บงัคบัท่ี
ก าหนด  

68 
(56.20) 

44 
(36.36) 

7 
(5.79) 

2 
(1.65) 

0 4.47 มากท่ีสุด 

4. มีการตรวจสอบความครบถว้น 
ถูกต้องของเอกสารการจ่ายเงิน 
ก่อนเสนอเพ่ืออนุมติั 

93 
(76.86) 

24 
(19.83) 

4 
(3.31) 

0 0 4.74 มากท่ีสุด 

5. มีการอนุมัติจ่ายเงินโดยผู ้มี
อ  านาจและเป็นไปตามระเบียบ 

104 
(85.95) 

14 
(11.57) 

3 
(2.48) 

0 0 4.83 มากท่ีสุด 

6. มีการเปรียบเทียบรายจ่ายท่ี
เกิดข้ึนจริงกับงบประมาณอย่าง
สม ่าเสมอในระหวา่งปี เพื่อควบคุม
ก า ร ใ ช้ จ่ า ย ใ ห้ อ ยู่ ใ น ว ง เ งิ น
งบประมาณท่ีก าหนด 

79 
(65.29) 

32 
(26.45) 

8 
(6.61) 

2 
(1.65) 

0 4.55 มากท่ีสุด 

  ภาพรวมด้านการใช้จ่ายเงนิคดิเป็นค่าเฉลีย่ 4.63 มากทีสุ่ด 
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 จากตารางท่ี 4.9 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการประเมินผลการควบคุม
ภายในของเทศบาล ดา้นการใชจ่้ายเงิน ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.63 โดยมีรายละเอียดแต่
ละกิจกรรม ดงัน้ี 
 1. มีการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ตามขั้นตอนท่ีก าหนด และใช้ข้อมูล
หลากหลายดา้นมาประกอบการตดัสินใจ (เช่น ผลการประชุมประชาคม, แผนพฒันาจงัหวดั, ผลการ
ประเมินแผนงานหรือโครงการท่ีผา่นมา ผลการวเิคราะห์สภาพเศรษฐกิจและสังคมในพื้นท่ี เป็นตน้) 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.62 
 2. มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีระหวา่งผูท้  าหนา้ท่ีเบิกจ่ายและผูอ้นุมติัตามระเบียบ อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.55 
 3. จดัให้มีผูรั้บผิดชอบก ากบัดูแลการปฏิบติังานดา้นการจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และขอ้บงัคบัท่ีก าหนด กรณีท่ีจ าเป็นอาจก าหนดหลกัเกณฑ์หรือวิธีปฏิบติัโดยเฉพาะส าหรับให้
เจา้หนา้ท่ีถือปฏิบติัเป็นมาตรฐานเดียวกนั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47 
 4. มีการตรวจสอบความครบถว้น ถูกตอ้งของเอกสารการจ่ายเงิน ไดแ้ก่ ใบเสร็จรับเงิน 
ใบเบิกเงิน ใบถอนเงินฝาก เป็นตน้ ก่อนเสนอเพื่ออนุมติั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.74 
 5. มีการอนุมติัจ่ายเงินโดยผูมี้อ  านาจและเป็นไปตามระเบียบ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.83 
 6. มีการเปรียบเทียบรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงกบังบประมาณอย่างสม ่าเสมอในระหว่างปี 
เพื่อควบคุมการใชจ่้ายให้อยูใ่นวงเงินงบประมาณท่ีก าหนด อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 

 

ตารางที ่4.10 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉลีย่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ด้านการพสัดุ 
 

การประเมนิผลการควบคุมภายใน 

ระดบัความคดิเห็น 

 
มาก 
ทีสุ่ด 
(%) 

 
 

มาก 
(%) 

 
ปาน
กลาง 
(%) 

 
 

น้อย 
(%) 

 
น้อย 
ทีสุ่ด 
(%) 

 
ค่า 
เฉลีย่ 

 
แปล 
ผล 

1. ในวิธีการและขั้นตอนการจดัหา
พสัดุมีการก าหนดให้ระบุเหตุผล
และความจ าเป็นในการจดัหาพสัดุ 
พร้อมทั้ งก าหนดให้มีหลักฐาน
สนบัสนุนอยา่งเพียงพอ 

51 
(42.15) 

58 
(47.93) 

12 
(9.92) 

0 0 4.32 มากท่ีสุด 

2. มีวิธีปฏิบัติในการควบคุมการ
เก็บรักษา และการบ ารุงรักษาพสัดุ 
และเป็นไปตามขั้นตอน 

30 
(24.79) 

53 
(43.80) 

36 
(29.75) 

2 
(1.65) 

0 3.92 มาก 

3. มีขอ้มูลการบ ารุงรักษาพสัดุและ
การควบคุมการเบิกจ่าย เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

54 
(44.63) 

31 
(25.62) 

32 
(26.45) 

4 
(3.31) 

0 4.12 มาก 

4. มีการก าหนดมาตรการป้องกัน
และรักษาทรัพยสิ์นท่ีส าคญั หรือมี
มูลค่าสูงมิใหสู้ญหายหรือเสียหาย 

32 
(26.45) 

31 
(25.62) 

49 
(40.50) 

8 
(6.61) 

1 
(0.83) 

3.70 มาก 

5. บัญชีหรือทะเบียนทรัพยสิ์นมี
รายละเอียดหมายเลข รหัส รายการ 
สถานท่ีใช้ หรือสถานท่ีเก็บรักษา 
และราคา 

56 
(46.28) 

53 
(43.80) 

9 
(7.44) 

2 
(1.65) 

1 
(0.83) 

4.33 มากท่ีสุด 

6. มีการจดัท ารายงานผลการตรวจ
นบัทรัพยสิ์น เปรียบเทียบยอดจาก
การตรวจนับกับทะเบียนคุมและ/
หรือบญัชีทรัพยสิ์น 

51 
(42.15) 

47 
(38.84) 

16 
(13.22) 

6 
(4.96) 

1 
(0.83) 

4.17 มาก 

  ภาพรวมด้านการพสัดุคดิเป็นค่าเฉลีย่ 4.09 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.10 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการประเมินผลการควบคุม
ภายในของเทศบาล ด้านการพสัดุ ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.09 โดยมีรายละเอียดแต่ละ
กิจกรรม ดงัน้ี 
 1. ในวธีิการและขั้นตอนการจดัหาพสัดุมีการก าหนดให้ระบุเหตุผลและความจ าเป็นใน
การจดัหาพสัดุ พร้อมทั้งก าหนดให้มีหลักฐานสนับสนุนอย่างเพียงพอ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 
 2. มีวิธีปฏิบติัในการควบคุมการเก็บรักษา และการบ ารุงรักษาพสัดุ และเป็นไปตาม
ขั้นตอน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 
 3. มีขอ้มูลการบ ารุงรักษาพสัดุและการควบคุมการเบิกจ่าย เป็นลายลกัษณ์อกัษร อยูใ่น
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 
 4. มีการก าหนดมาตรการป้องกนัและรักษาทรัพยสิ์นท่ีส าคญั หรือมีมูลค่าสูงมิให้สูญ
หายหรือเสียหาย อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 
 5. บญัชีหรือทะเบียนทรัพยสิ์นมีรายละเอียดหมายเลข รหัส รายการ สถานท่ีใช้ หรือ
สถานท่ีเก็บรักษา และราคา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 
 6. มีการจดัท ารายงานผลการตรวจนบัทรัพยสิ์น เปรียบเทียบยอดจากการตรวจนบักบั
ทะเบียนคุมและ/หรือบญัชีทรัพยสิ์น อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 
 
ตารางที ่4.11 ผลการประเมินการควบคุมภายในของเทศบาลขนาดใหญ่ 
 

ล าดบัที ่ ช่ือเทศบาล 
คะแนนประเมนิแต่ละด้าน 

คะแนน

รวม แผนงาน 
การเงนิ
การบัญชี 

รายได้ 
การใช้
จ่ายเงนิ 

การ
พสัดุ 

1 เทศบาลนครเชียงใหม่ 30 29 23 30 28 140 
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ตารางที ่4.12 ผลการประเมินการควบคุมภายในของเทศบาลขนาดกลาง 
 

ล าดบัที ่ ช่ือเทศบาล 

คะแนนประเมนิแต่ละด้าน 
คะแนน

รวม แผนงาน 
การเงนิ
การ
บัญชี 

รายได้ 
การใช้
จ่ายเงนิ 

การพสัดุ 

1 เทศบาลต าบลสุเทพ 30 30 30 30 30 150 
2 เทศบาลต าบลสนัผีเส้ือ 30 30 30 30 30 150 
3 เทศบาลต าบลป่าแดด 29 30 28 30 30 147 
4 เทศบาลต าบลสนัผกัหวาน 30 30 27 30 30 147 
5 เทศบาลต าบลสนัมหาพน 24 30 29 30 30 143 
6 เทศบาลต าบลสนัปูเลย 23 30 28 30 30 141 
7 เทศบาลต าบลสนัก าแพง 22 30 30 29 30 141 
8 เทศบาลต าบลไชยปราการ 23 28 29 30 30 140 
9 เทศบาลต าบลจอมทอง 26 30 27 30 26 139 
10 เทศบาลต าบลบา้นกลาง 26 30 27 29 26 138 
11 เทศบาลเมืองแม่เหียะ 27 29 23 29 29 137 
12 เทศบาลเมืองแม่โจ ้ 24 30 25 28 29 136 
13 เทศบาลต าบลหนองตองพฒันา 16 30 30 30 30 136 
14 เทศบาลต าบลเวยีงพร้าว 20 29 28 29 29 135 
15 เทศบาลต าบลหนองผึ้ง 24 28 26 30 27 135 
16 เทศบาลต าบลแม่แจ่ม 22 26 28 30 29 135 
17 เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา 23 28 26 30 27 134 
18 เทศบาลต าบลป่าไผ ่ 23 28 27 30 26 134 
19 เทศบาลต าบลทุ่งสะโตก 24 29 22 30 28 133 
20 เทศบาลต าบลหนองป่าคร่ัง 21 28 23 30 30 132 
21 เทศบาลต าบลสบเต๊ียะ 18 28 29 30 27 132 
22 เทศบาลเมืองตน้เปา 18 26 30 30 27 131 
23 เทศบาลต าบลชมภู 24 30 26 26 25 131 
24 เทศบาลต าบลยางเน้ิง 25 29 26 26 25 131 
25 เทศบาลต าบลปิงโคง้ 23 28 26 28 24 129 
26 เทศบาลต าบลเวยีงฝาง 24 26 24 27 28 129 
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ตารางที ่4.12 (ต่อ) 
 

ล าดบัที ่ ช่ือเทศบาล 

คะแนนประเมนิแต่ละด้าน 
คะแนน

รวม แผนงาน 
การเงนิ
การ
บัญชี 

รายได้ 
การใช้
จ่ายเงนิ 

การ
พสัดุ 

27 เทศบาลต าบลหารแกว้ 21 30 22 29 26 128 
28 เทศบาลต าบลชา้งเผือก 25 30 23 29 19 126 
29 เทศบาลต าบลเชิงดอย 25 29 24 26 22 126 
30 เทศบาลต าบลสนักลาง 21 30 21 28 26 126 
31 เทศบาลต าบลแม่วาง 24 25 25 29 23 126 
32 เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว 23 28 22 26 26 125 
33 เทศบาลต าบลหนองจ๊อม 21 28 20 30 26 125 
34 เทศบาลต าบลแม่คือ 22 27 20 30 26 125 
35 เทศบาลต าบลท่าขา้ม 18 29 20 30 27 124 
36 เทศบาลต าบลแม่แฝก 18 29 20 30 26 123 
37 เทศบาลต าบลสนัทรายหลวง 18 29 20 30 26 123 
38 เทศบาลต าบลดอยสะเก็ด 18 29 20 30 26 123 
39 เทศบาลต าบลบา้นแม่ข่า 18 29 20 30 26 123 
40 เทศบาลต าบลข้ีเหลก็ 18 29 20 30 26 123 
41 เทศบาลต าบลแม่อาย 18 29 20 30 26 123 
42 เทศบาลต าบลเชียงดาว 18 29 20 30 25 122 
43 เทศบาลต าบลลวงเหนือ 18 29 20 30 24 121 
44 เทศบาลต าบลหนองบวั 22 28 20 25 26 121 
45 เทศบาลต าบลสนัป่าตอง 18 29 20 30 24 121 
46 เทศบาลต าบลแม่ริม 18 29 20 30 23 120 
47 เทศบาลต าบลท่าวงัตาล 24 24 24 24 24 120 
48 เทศบาลต าบลบา้นแปะ 18 29 20 30 23 120 
49 เทศบาลต าบลฟ้าฮ่าม 24 30 20 29 16 119 
50 เทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง 18 29 20 29 23 119 
51 เทศบาลต าบลสะเมิงใต ้ 18 29 20 30 22 119 
52 เทศบาลต าบลหว้ยทราย 20 29 22 26 21 118 
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ตารางที ่4.12 (ต่อ) 
 

ล าดบัที ่ ช่ือเทศบาล 

คะแนนประเมนิแต่ละด้าน 
คะแนน

รวม แผนงาน 
การเงนิ
การ
บัญชี 

รายได้ 
การใช้
จ่ายเงนิ 

การ
พสัดุ 

53 เทศบาลต าบลบา้นหลวง 24 23 21 24 26 118 
54 เทศบาลต าบลบา้นปง 21 23 20 27 27 118 
55 เทศบาลต าบลสนัพระเนตร 22 27 21 26 21 117 
56 เทศบาลต าบลแม่โป่ง 25 27 23 26 16 117 
57 เทศบาลต าบลหนองแหยง่ 22 27 17 28 22 116 
58 เทศบาลต าบลสนัทรายมหาวงศ ์ 18 23 26 23 26 116 
59 เทศบาลต าบลสารภี 20 24 20 29 23 116 
60 เทศบาลต าบลสนัโป่ง 24 28 16 29 17 114 
61 เทศบาลต าบลบา้นแหวน 14 26 25 24 23 112 
62 เทศบาลต าบลหางดง 22 23 24 20 22 111 
63 เทศบาลต าบลไชยสถาน 17 24 22 24 21 108 
64 เทศบาลต าบลสนันาเมง็ 19 23 20 28 16 106 
65 เทศบาลต าบลท่าศาลา 16 29 14 24 18 101 
66 เทศบาลต าบลท่าเด่ือ-มืดกา 17 22 18 23 18 98 

 
ตารางที ่4.13 ผลการประเมินการควบคุมภายในของเทศบาลขนาดเลก็ 
 

ล าดบัที ่ ช่ือเทศบาล 
คะแนนประเมนิแต่ละด้าน 

คะแนน

รวม แผนงาน 
การเงนิ
การบัญชี 

รายได้ 
การใช้
จ่ายเงนิ 

การพสัดุ 

1 เทศบาลต าบลส าราญราษฎร์ 30 30 30 30 30 150 
2 เทศบาลต าบลหนองแก๋ว 30 30 30 30 30 150 
3 เทศบาลต าบลหนองแฝก 28 30 30 30 30 148 
4 เทศบาลต าบลดอนแกว้ 30 30 28 30 30 148 
5 เทศบาลต าบลบวกคา้ง 27 30 30 30 30 147 
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ตารางที ่4.13 (ต่อ) 
 

ล าดบัที ่ ช่ือเทศบาล 
คะแนนประเมนิแต่ละด้าน 

คะแนน

รวม แผนงาน 
การเงนิ
การบัญชี 

รายได้ 
การใช้
จ่ายเงนิ 

การพสัดุ 

6 เทศบาลต าบลออนใต ้ 28 30 27 30 30 145 
7 เทศบาลต าบลท่าผา 24 30 29 30 30 143 
8 เทศบาลต าบลน ้ าแพร่พฒันา 24 30 29 30 30 143 
9 เทศบาลต าบลดอยแกว้ 24 30 26 30 30 140 
10 เทศบาลต าบลตลาดขวญั 26 30 23 30 28 137 
11 เทศบาลต าบลหนองหอย 23 28 28 28 30 137 
12 เทศบาลต าบลขวัมุง 17 29 29 30 30 135 
13 เทศบาลต าบลยหุวา่ 21 30 28 24 30 133 
14 เทศบาลต าบลสองแคว 21 30 28 24 30 133 
15 เทศบาลต าบลอินทขิล 21 30 26 29 25 131 
16 เทศบาลต าบลป่าบง 18 30 26 30 27 131 
17 เทศบาลต าบลแม่สอย 21 27 27 29 26 130 
18 เทศบาลต าบลหนองควาย 20 30 22 30 25 127 
19 เทศบาลต าบลพระธาตุปู่ก ่า 22 30 23 28 22 125 
20 เทศบาลต าบลอมก๋อย 18 29 24 29 25 125 
21 เทศบาลต าบลป่าไหน่ 24 28 20 27 24 123 
22 เทศบาลต าบลเมืองนะ 22 27 20 28 24 121 
23 เทศบาลต าบลบา้นตาล 18 24 24 30 25 121 
24 เทศบาลต าบลป่าเม่ียง 22 27 20 28 23 120 
25 เทศบาลต าบลเมืองงาย 24 27 20 28 21 120 
26 เทศบาลต าบลทุ่งตอ้ม 21 29 19 29 22 120 
27 เทศบาลต าบลแม่แตง 23 25 23 24 24 119 
28 เทศบาลต าบลจอมแจง้ 22 25 18 30 24 119 
29 เทศบาลต าบลสง่าบา้น 22 27 20 28 22 119 
30 เทศบาลต าบลยางคราม 22 27 20 28 22 119 
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ตารางที ่4.13 (ต่อ) 
 

ล าดบัที ่ ช่ือเทศบาล 
คะแนนประเมนิแต่ละด้าน 

คะแนน

รวม แผนงาน 
การเงนิ
การบัญชี 

รายได้ 
การใช้
จ่ายเงนิ 

การพสัดุ 

31 เทศบาลต าบลบ่อหลวง 22 27 20 28 22 119 
32 เทศบาลต าบลเมืองเลน็ 22 27 20 28 21 118 
33 เทศบาลต าบลหนองหาร 22 27 20 28 21 118 
34 เทศบาลต าบลป่าป้อง 22 27 20 28 21 118 
35 เทศบาลต าบลสนัทราย 22 27 20 28 21 118 
36 เทศบาลต าบลริมเหนือ 22 27 20 28 21 118 
37 เทศบาลต าบลเหมืองแกว้ 22 27 20 28 20 117 
38 เทศบาลต าบลสนัติสุข 22 27 20 28 20 117 
39 เทศบาลต าบลแม่ฮอ้ยเงิน 22 27 20 28 19 116 
40 เทศบาลต าบลแสนไห 22 27 20 26 21 116 
41 เทศบาลต าบลสนัป่าเปา 20 25 20 28 21 114 
42 เทศบาลต าบลบา้นแม 21 27 21 24 20 113 
43 เทศบาลต าบลแม่นะ 22 27 20 22 21 112 
44 เทศบาลต าบลน ้ าแพร่ 17 24 22 23 24 110 
45 เทศบาลต าบลแม่ท่าชา้ง 20 23 23 18 24 108 
46 เทศบาลต าบลแม่ปูคา 20 24 13 28 22 107 
47 เทศบาลต าบลแม่หอพระ 18 24 16 24 22 104 
48 เทศบาลต าบลป่าตุม้ 15 30 9 27 23 104 
49 เทศบาลต าบลแม่ป๋ัง 13 28 18 25 15 99 
50 เทศบาลต าบลแม่ข่า 14 26 15 24 20 99 
51 เทศบาลต าบลแม่แรม 21 23 15 24 15 98 
52 เทศบาลต าบลท่ากวา้ง 22 11 17 20 15 85 
53 เทศบาลต าบลบา้นโป่ง 14 16 13 20 21 84 
54 เทศบาลต าบลตลาดใหญ่ 15 17 15 17 18 82 
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 จากตารางท่ี 4.11 – 4.13 แสดงการเรียงล าดบัคะแนนการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของเทศบาลขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กตามล าดบั โดยเรียงล าดบัคะแนนจากมากไปหาน้อย 
พบว่าเทศบาลที่มีล  าดบัคะแนนการประเมินผลการควบคุมภายใน อยู่ในระดบัน้อย มีจุดอ่อน
ของการควบคุมภายใน ดงัน้ี 
 1. เทศบาลขนาดใหญ่ มีจุดอ่อนดา้นรายได ้รองลงมาคือดา้นการพสัดุ 
 2. เทศบาลขนาดกลาง มีจุดอ่อนดา้นรายได ้รองลงมาคือดา้นแผนงาน 
 3. เทศบาลขนาดเล็ก มีจุดอ่อนดา้นรายได ้รองลงมาคือดา้นแผนงาน 
 
 ผูศึ้กษาคดัเลือกเทศบาลท่ีจะสัมภาษณ์ จากเทศบาลท่ีไดรั้บการตรวจงบการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จากส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน จ านวนทั้งส้ิน 24 แห่งโดยน าผลการ
ประเมินการควบคุมภายในของเทศบาล และผลการประเมินการควบคุมภายในโดยนกัวิชาการตรวจ
เงินแผน่ดิน (นตง.) จ  านวน 2 คน มาค านวณค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี 
 
ตารางที่ 4.14 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินการควบคุมภายในโดยเทศบาล และนักวิชาการตรวจ

เงินแผ่นดิน 
 
ขนาดของ
เทศบาล 

ช่ือเทศบาล เทศบาล นตง.1 นตง.2 รวม ค่าเฉลีย่ 

ใหญ่ 1.เทศบาลนครเชียงใหม่ 140 137 136 413 137.67* 
กลาง 1.เทศบาลต าบลสนัผกัหวาน 147 145 144 436 145.33* 

2.เทศบาลต าบลไชยปราการ 140 134 134 408 136.00 
3.เทศบาลต าบลบา้นกลาง 138 137 136 411 137.00* 
4.เทศบาลเมืองแม่เหียะ 137 137 136 410 136.67* 
5.เทศบาลเมืองแม่โจ ้ 136 133 130 399 133.00 
6.เทศบาลต าบลเวยีงพร้าว 135 130 129 394 131.33 
7.เทศบาลต าบลหนองป่าคร่ัง 132 129 130 391 130.33 
8.เทศบาลเมืองตน้เปา 131 129 128 388 129.33 
9.เทศบาลต าบลหารแกว้ 128 122 123 373 124.33* 
10.เทศบาลต าบลข้ีเหลก็ 123 125 126 374 124.67 
11.เทศบาลต าบลหนองบวั 121 128 129 378 126.00 
12.เทศบาลต าบลบา้นปง 118 120 125 363 121.00* 
13.เทศบาลต าบลสนัโป่ง 114 116 113 343 114.33* 
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ตารางที ่4.14 (ต่อ) 
 
ขนาดของ
เทศบาล 

ช่ือเทศบาล เทศบาล นตง.1 นตง.2 รวม ค่าเฉลีย่ 

เลก็ 1.เทศบาลต าบลหนองแก๋ว 150 145 143 438 146.00* 
2.เทศบาลต าบลน ้ าแพร่พฒันา 143 144 146 433 144.33* 
3.เทศบาลต าบลหนองควาย 127 133 132 392 130.67* 
4.เทศบาลต าบลป่าไหน่ 123 122 125 370 123.33 
5.เทศบาลต าบลทุ่งตอ้ม 120 121 122 363 121.00* 
6.เทศบาลต าบลริมเหนือ 118 125 126 369 123.00 
7.เทศบาลต าบลเหมืองแกว้ 117 124 125 366 122.00 
8.เทศบาลต าบลแม่ท่าชา้ง 108 109 114 331 110.33* 
9.เทศบาลต าบลแม่แรม 98 95 99 292 97.33* 
10.เทศบาลต าบลบา้นโป่ง 84 102 109 295 98.33 

  
 จากผลค่าเฉล่ียคะแนนผลการประเมินการควบคุมภายใน น ามาคดัเลือกเทศบาลที่จะ

ท าการสัมภาษณ์ โดยแบ่งตามขนาดของเทศบาลดงัน้ี 

1. จากเทศบาลขนาดใหญ่ (มีเพียงแห่งเดียว) จ านวน 1 คน 

2. จากกลุ่มเทศบาลขนาดกลาง (แห่งละ 1 คน) โดยเลือกจากเทศบาลที่มีผลการ

ประเมินการควบคุมภายในท่ีระดบัคะแนนสูงท่ีสุดในกลุ่ม จ านวน 3 แห่ง และเทศบาลท่ีมีผลการ

ประเมินการควบคุมภายในท่ีระดบัคะแนนต ่าท่ีสุดในกลุ่ม จ านวน 3 แห่ง รวมเป็น 6 แห่ง/คน 

3. จากกลุ่มเทศบาลขนาดเล็ก (แห่งละ 1 คน) โดยเลือกจากเทศบาลที่มีผลการ

ประเมินการควบคุมภายในท่ีระดบัคะแนนสูงท่ีสุดในกลุ่ม จ านวน 3 แห่ง และเทศบาลท่ีมีผลการ

ประเมินการควบคุมภายในท่ีระดบัคะแนนต ่าท่ีสุดในกลุ่ม จ านวน 3 แห่ง รวมเป็น 6 แห่ง/คน 

  ท าให้ไดร้ายช่ือเทศบาลท่ีจะท าการสัมภาษณ์ ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.15 รายช่ือเทศบาลทีค่ัดเลอืกเพือ่ท าการสัมภาษณ์ 
 
ขนาดของเทศบาล ช่ือเทศบาล ต าแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์ 

ใหญ่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ผูอ้  านวยการกองคลงั 
กลาง เทศบาลต าบลสันผกัหวาน 

เทศบาลต าบลบา้นกลาง 
เทศบาลเมืองแม่เหียะ 
เทศบาลต าบลหารแกว้ 
เทศบาลต าบลบา้นปง 
เทศบาลต าบลสันโป่ง 

นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
ผูอ้  านวยการกองคลงั 
ผูอ้  านวยการกองคลงั 
นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
ผูอ้  านวยการกองคลงั 

เล็ก เทศบาลต าบลหนองแก๋ว 
เทศบาลต าบลน ้าแพร่พฒันา 
เทศบาลต าบลหนองควาย 
เทศบาลต าบลทุ่งตอ้ม 
เทศบาลต าบลแม่ท่าชา้ง 
เทศบาลต าบลแม่แรม 

ผูอ้  านวยการกองคลงั 
ผูอ้  านวยการกองคลงั 
ผูอ้  านวยการกองคลงั 
ผูอ้  านวยการกองคลงั 
นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 

 
 เม่ือน าผลการประเมินการควบคุมภายในโดยตนเองของเทศบาลทั้ง 13 แห่งขา้งตน้มา
เปรียบเทียบกนั แยกเป็นแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 
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ตารางที ่4.16 ผลการประเมินการควบคุมภายในของเทศบาล ด้านแผนงาน 
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 เทศบาลขนาดใหญ่ 
1 เทศบาลนครเชียงใหม่ 5 5 5 5 5 5 30 
 เทศบาลขนาดกลาง 

1 เทศบาลต าบลสนัผกัหวาน 5 5 5 5 5 5 30 

2 เทศบาลต าบลบา้นกลาง 5 5 5 5 4 5 29 

3 เทศบาลเมืองแม่เหียะ 5 5 5 5 5 5 30 

4 เทศบาลต าบลหารแกว้ 3 4 3 3 3 3 19 

5 เทศบาลต าบลบา้นปง 3 2 2 3 3 3 16 

6 เทศบาลต าบลสนัโป่ง 3 4 2 3 3 2 17 

 เทศบาลขนาดเลก็ 

1 เทศบาลต าบลหนองแก๋ว 5 5 5 5 5 5 30 

2 เทศบาลต าบลน ้ าแพร่พฒันา 5 5 5 5 5 5 30 

3 เทศบาลต าบลหนองควาย 5 5 4 5 5 4 28 

4 เทศบาลต าบลทุ่งตอ้ม 3 3 2 2 2 2 14 

5 เทศบาลต าบลแม่ท่าชา้ง 3 4 5 4 3 3 22 

6 เทศบาลต าบลแม่แรม 3 3 2 2 3 2 15 

 
 จากตารางท่ี 4.16 แสดงผลการประเมินการควบคุมภายในของเทศบาลดา้นแผนงาน 
พบวา่เทศบาลมีการควบคุมภายใน ในระดบันอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด ดงัต่อไปน้ี 
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 1. การจดัท าแผนงาน ตามขั้นตอนท่ีก าหนด และใช้ขอ้มูลหลากหลายดา้นมาประกอบการ
ตดัสินใจ ไดแ้ก่ เทศบาลต าบลบา้นปง  
 2. การติดตามความกา้วหนา้ของแผนงานหรือโครงการในท่ีประชุมผูบ้ริหารรายเดือน 
ไดแ้ก่ เทศบาลต าบลบา้นปง เทศบาลต าบลสันโป่ง เทศบาลต าบลทุ่งตอ้ม และเทศบาลต าบลแม่แรม 
 3. การรายงานความกา้วหนา้ของแผนงานหรือโครงการ และความคืบหนา้ในการแกไ้ข
ปัญหาในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไดแ้ก่ เทศบาลต าบลทุ่งตอ้ม และเทศบาลต าบลแม่แรม 
 4. แผนยทุธศาสตร์สนบัสนุนวตัถุประสงคข์ององคก์รโดยรวม ไดแ้ก่ เทศบาลต าบลทุ่งตอ้ม 
 5. การรวบรวมขอ้มูลภายนอก ดา้นกฎหมาย หรือกฎระเบียบ ไดแ้ก่ เทศบาลต าบลสัน
โป่ง เทศบาลต าบลทุ่งตอ้ม และเทศบาลต าบลแม่แรม 
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ตารางที ่4.17 ผลการประเมินการควบคุมภายในของเทศบาล ด้านการเงินการบัญชี 
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  เทศบาลขนาดใหญ่ 
1 เทศบาลนครเชียงใหม่ 4 5 5 5 5 5 29 
 เทศบาลขนาดกลาง 

1 เทศบาลต าบลสนัผกัหวาน 5 5 5 5 5 5 30 

2 เทศบาลต าบลบา้นกลาง 5 5 5 5 5 5 30 

3 เทศบาลเมืองแม่เหียะ 5 5 5 5 5 5 30 

4 เทศบาลต าบลหารแกว้ 5 2 3 5 3 5 23 

5 เทศบาลต าบลบา้นปง 5 4 5 5 5 5 29 

6 เทศบาลต าบลสนัโป่ง 3 4 4 3 4 4 22 

 เทศบาลขนาดเลก็ 

1 เทศบาลต าบลหนองแก๋ว 5 5 5 5 5 5 30 

2 เทศบาลต าบลน ้ าแพร่พฒันา 5 5 5 5 5 5 30 

3 เทศบาลต าบลหนองควาย 5 5 5 5 5 5 30 

4 เทศบาลต าบลทุ่งตอ้ม 4 1 2 2 2 5 16 

5 เทศบาลต าบลแม่ท่าชา้ง 3 1 2 2 1 2 11 

6 เทศบาลต าบลแม่แรม 2 3 3 3 3 3 17 
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 จากตารางท่ี 4.17 แสดงผลการประเมินการควบคุมภายในของเทศบาลดา้นการเงินการ
บญัชี พบวา่เทศบาลมีการควบคุมภายใน ในระดบันอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด ดงัต่อไปน้ี 
 1. การบนัทึกเงินท่ีน าฝากธนาคารในบญัชีภายในวนัท่ีมีวนัท่ีน าเงินฝาก ไดแ้ก่ เทศบาล
ต าบลแม่แรม 
 2. การแบ่งแยกหนา้ท่ีดา้นการรับ – จ่ายเงิน ไดแ้ก่ เทศบาลต าบลหารแกว้ เทศบาลต าบล
ทุ่งตอ้ม และเทศบาลต าบลแม่ท่าชา้ง 
 3. การก าหนดแนวทางปฏิบติัในการรับส่งเงินระหว่างบุคคลและหน่วยงาน ได้แก่ 
เทศบาลต าบลทุ่งตอ้ม และเทศบาลต าบลแม่ท่าชา้ง 
 4. การตรวจสอบจ านวนเงินท่ีรับกบัหลกัฐานการรับและรายการท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชี
ไดแ้ก่ เทศบาลต าบลทุ่งตอ้ม และเทศบาลต าบลแม่ท่าชา้ง 
 5. การรับเงินโดยการโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มีการยืนยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ไดแ้ก่ เทศบาลต าบลทุ่งตอ้ม และเทศบาลต าบลแม่ท่าชา้ง 
 6. การกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกส้ินเดือน ไดแ้ก่ เทศบาลต าบลแม่ท่าชา้ง 
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ตารางที ่4.18 ผลการประเมินการควบคุมภายในของเทศบาล ด้านรายได้ 
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  เทศบาลขนาดใหญ่ 
1 เทศบาลนครเชียงใหม่ 4 5 3 3 4 4 23 
 เทศบาลขนาดกลาง 

1 เทศบาลต าบลสนัผกัหวาน 5 5 2 5 5 5 27 

2 เทศบาลต าบลบา้นกลาง 5 5 5 5 5 5 30 

3 เทศบาลเมืองแม่เหียะ 5 5 2 5 5 5 27 

4 เทศบาลต าบลหารแกว้ 3 2 2 3 5 5 20 

5 เทศบาลต าบลบา้นปง 3 3 3 3 1 1 14 

6 เทศบาลต าบลสนัโป่ง 3 3 3 4 2 3 18 

 เทศบาลขนาดเลก็ 

1 เทศบาลต าบลหนองแก๋ว 5 5 5 5 5 5 30 

2 เทศบาลต าบลน ้ าแพร่พฒันา 5 5 5 5 5 5 30 

3 เทศบาลต าบลหนองควาย 5 5 5 5 5 5 30 

4 เทศบาลต าบลทุ่งตอ้ม 2 2 2 3 2 2 13 

5 เทศบาลต าบลแม่ท่าชา้ง 3 3 3 3 2 3 17 

6 เทศบาลต าบลแม่แรม 3 2 2 3 3 2 15 
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 จากตารางท่ี 4.18 แสดงผลการประเมินการควบคุมภายในของเทศบาลดา้นรายได ้พบวา่
เทศบาลมีการควบคุมภายใน ในระดบันอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด ดงัต่อไปน้ี 
 1. การก าหนดวธีิการและขั้นตอนการจดัเก็บรายได ้ไดแ้ก่ เทศบาลต าบลทุ่งตอ้ม 
 2. การจดัท ารายงานเปรียบเทียบรายได้ท่ีจดัเก็บได้กบัประมาณการท่ีก าหนด ได้แก่ 
เทศบาลต าบลหารแกว้ เทศบาลต าบลทุ่งตอ้ม และเทศบาลต าบลแม่แรม 
 3. หลกัเกณฑ์ในการจ าหน่ายหน้ีสูญ มาตรการในการเร่งรัดและติดตามลูกหน้ี ไดแ้ก่ 
เทศบาลต าบลสันผกัหวาน เทศบาลเมืองแม่เหียะ เทศบาลต าบลหารแกว้ เทศบาลต าบลทุ่งตอ้ม และ
เทศบาลต าบลแม่แรม 
 4. การปรับปรุงขอ้มูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นให้เป็นปัจจุบนั ไดแ้ก่ เทศบาล
ต าบลบา้นปง เทศบาลต าบลสันโป่ง เทศบาลต าบลทุ่งตอ้ม และเทศบาลต าบลแม่ท่าชา้ง 
 5. การน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในการจดัเก็บภาษี ได้แก่ 
เทศบาลต าบลบา้นปง เทศบาลต าบลทุ่งตอ้ม และเทศบาลต าบลแม่แรม 
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ตารางที ่4.19 ผลการประเมินการควบคุมภายในของเทศบาล ด้านการใช้จ่ายเงิน 
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  เทศบาลขนาดใหญ่ 
1 เทศบาลนครเชียงใหม่ 5 5 5 5 5 5 30 
 เทศบาลขนาดกลาง 

1 เทศบาลต าบลสนัผกัหวาน 5 5 5 5 5 5 30 

2 เทศบาลต าบลบา้นกลาง 5 5 5 5 5 5 30 

3 เทศบาลเมืองแม่เหียะ 5 5 5 5 5 5 30 

4 เทศบาลต าบลหารแกว้ 5 5 5 5 5 3 28 

5 เทศบาลต าบลบา้นปง 4 4 4 4 4 4 24 

6 เทศบาลต าบลสนัโป่ง 4 4 4 4 4 3 23 

 เทศบาลขนาดเลก็ 

1 เทศบาลต าบลหนองแก๋ว 5 5 5 5 5 5 30 

2 เทศบาลต าบลน ้ าแพร่พฒันา 5 5 5 5 5 5 30 

3 เทศบาลต าบลหนองควาย 5 5 5 5 5 5 30 

4 เทศบาลต าบลทุ่งตอ้ม 2 3 3 4 5 3 20 

5 เทศบาลต าบลแม่ท่าชา้ง 4 4 2 3 5 2 20 

6 เทศบาลต าบลแม่แรม 2 3 3 3 3 3 17 
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 จากตารางท่ี 4.19 แสดงผลการประเมินการควบคุมภายในของเทศบาลด้านการใช้
จ่ายเงิน พบวา่เทศบาลมีการควบคุมภายใน ในระดบันอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด ดงัต่อไปน้ี 
 1. การจดัท าขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย ตามขั้นตอนท่ีก าหนด ไดแ้ก่ เทศบาลต าบล
ทุ่งตอ้ม และเทศบาลต าบลแม่แรม 
 2. การจดัให้มีผูรั้บผิดชอบก ากบัดูแลการปฏิบติังานด้านการจ่ายเงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีก าหนด ไดแ้ก่ เทศบาลต าบลแม่ท่าชา้ง 
 3. การเปรียบเทียบรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงกบังบประมาณอย่างสม ่าเสมอในระหว่างปี 
ไดแ้ก่ เทศบาลต าบลแม่ท่าชา้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 

 

ตารางที ่4.20 ผลการประเมินการควบคุมภายในของเทศบาล ด้านการพสัดุ 
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  เทศบาลขนาดใหญ่ 
1 เทศบาลนครเชียงใหม่ 5 4 5 4 5 5 28 
 เทศบาลขนาดกลาง 

1 เทศบาลต าบลสนัผกัหวาน 5 5 5 5 5 5 30 

2 เทศบาลต าบลบา้นกลาง 5 5 5 5 5 5 30 

3 เทศบาลเมืองแม่เหียะ 5 5 5 5 5 5 30 

4 เทศบาลต าบลหารแกว้ 3 3 2 2 3 3 16 

5 เทศบาลต าบลบา้นปง 4 3 3 2 3 3 18 

6 เทศบาลต าบลสนัโป่ง 4 3 3 3 3 2 18 

 เทศบาลขนาดเลก็ 

1 เทศบาลต าบลหนองแก๋ว 5 5 5 5 5 5 30 

2 เทศบาลต าบลน ้ าแพร่พฒันา 5 5 5 5 5 5 30 

3 เทศบาลต าบลหนองควาย 5 5 5 5 5 5 30 

4 เทศบาลต าบลทุ่งตอ้ม 4 3 3 3 4 4 21 

5 เทศบาลต าบลแม่ท่าชา้ง 3 2 3 2 3 2 15 

6 เทศบาลต าบลแม่แรม 3 3 3 3 3 3 18 
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 จากตารางท่ี 4.20 แสดงผลการประเมินการควบคุมภายในของเทศบาลดา้นการพสัดุ 
พบวา่เทศบาลมีการควบคุมภายใน ในระดบันอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด ดงัต่อไปน้ี 
 1. วิธีปฏิบติัในการควบคุมการเก็บรักษา และการบ ารุงรักษาพสัดุ และเป็นไปตาม
ขั้นตอน ไดแ้ก่ เทศบาลต าบลแม่ท่าชา้ง 
 2. มีขอ้มูลการบ ารุงรักษาพสัดุและการควบคุมการเบิกจ่าย เป็นลายลกัษณ์อกัษร ไดแ้ก่ 
เทศบาลต าบลหารแกว้ 
 3. การก าหนดมาตรการป้องกนัและรักษาทรัพยสิ์นท่ีส าคญั หรือมีมูลค่าสูงมิให้สูญหาย
หรือเสียหาย ไดแ้ก่ เทศบาลต าบลหารแกว้ เทศบาลต าบลบา้นปง และเทศบาลต าบลแม่ท่าชา้ง 
 4. การจดัท ารายงานผลการตรวจนบัทรัพยสิ์น เปรียบเทียบยอดจากการตรวจนบักบั
ทะเบียนคุม ไดแ้ก่ เทศบาลต าบลสันโป่ง และเทศบาลต าบลแม่ท่าชา้ง 
 
ตอนที ่3 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 จากการสัมภาษณ์ตัวแทนเทศบาลท่ีคัดเลือกทั้ งส้ิน 13 แห่ง/คน ซ่ึงหัวข้อในการ
สัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
 ส่วนท่ี 1 สภาพการด าเนินงานของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 องคป์ระกอบ ตามแนวคิด
การควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 
 ส่วนท่ี 2 แนวทางการพฒันาระบบการควบคุมภายในของเทศบาล 
 ส่วนท่ี 3 ปัญหาและอุปสรรคในการจดัวางระบบการควบคุมภายในของเทศบาล  

 ไดผ้ลการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

 ส่วนที ่1 สภาพการด าเนินงานของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ 
  องค์ประกอบที ่1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม สรุปไดด้งัน้ี 
  เทศบาลมีค าสั่งมอบหมายงานและมอบอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบติังานขององค์กร 
ในการมอบอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ เทศบาลจะมอบอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
และลกัษณะงาน ตามความเหมาะสม และเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร  โดยท า
เป็นค าสั่งมอบหมายหนา้ท่ีให้แต่ละฝ่ายตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยพิจารณาจากหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบ ระบุเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน  มีการส่ือสารเก่ียวกบัการมอบหมายอ านาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบให้ทราบโดยทัว่ถึง เพื่อให้พนกังานแต่ละคนทราบถึงบทบาทอ านาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเอง โดยพิจารณาได้จากเอกสารค าบรรยายลกัษณะงาน (Job 
Description) ซ่ึงจะระบุถึงระดบัอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงาน มีการ



82 

 

ก าหนดขั้นตอนและวธีิการปฏิบติัเป็นมาตรฐานไวส้ าหรับเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานแต่ละต าแหน่งอยา่ง
ชดัเจน ตามเขตความรับผิดชอบแต่ละคน ตามสายการบงัคบับญัชา และค าสั่งมอบหมายงานของ
ส านกัหรือกองหรืองาน จะตอ้งสัมพนัธ์กนัระหวา่งเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบกบังานท่ีตอ้งท า ดงันั้นการ
ก าหนดภารกิจงานจึงตอ้งชดัเจน และสามารถควบคุมดูแลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามค าสั่งได ้
  เทศบาลมีการก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู ้บริหารและ
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน กิจกรรมการพฒันาบุคลากรไดจ้ดัให้มีข้ึนอยา่งเหมาะสม มีองคป์ระกอบท่ีท า
ใหเ้กิดการควบคุมภายในของงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งในดา้นทศันคติ ดา้นนโยบาย  
รวมถึงการปลูกฝังใหบุ้คลากรในงานมีจรรยาบรรณของการเป็นขา้ราชการ ผูบ้ริหารเนน้ความส าคญั
ของความซ่ือสัตย ์จริยธรรม และการปฏิบติัตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดี เทศบาลมีการส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร
และบุคลากรมีทศันคติท่ีดีและเอ้ือต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความส าคญักับการมีศีลธรรม 
จรรยาบรรณ ความซ่ือสัตย ์และความโปร่งใสในการปฏิบติัหนา้ท่ี มีการจดัท ามาตรฐานขอ้ก าหนด
ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินไวช้ดัเจนเป็นหนงัสือลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งมีการก าหนดบทลงโทษวินยัตามมาตรฐาน
ทางวินยัของคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล (ก.ท.) ท่ีไดก้  าหนดไว ้และประมวลจริยธรรม
ของพนกังานเทศบาล โดยเทศบาลไดป้ระกาศใหบุ้คลากรของเทศบาล ยดึถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด มี
การจดัการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โดยวางมาตรการจูงใจและลงโทษแก่บุคลากร 
ให้รับทราบ ยอมรับ และเขา้ใจลกัษณะของพฤติกรรมท่ีควรปฏิบติั เพื่อป้องกนัการถูกลงโทษตาม
ขอ้ก าหนดดา้นจริยธรรม และมีการยอมรับความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน รวมทั้งเปิดโอกาส
ใหรั้บทราบขอ้มูลส่ิงท่ีตรวจทานหรือส่ิงท่ีตอ้งการตรวจสอบ 
  เทศบาลมีก าหนดหลกัเกณฑ์ นโยบายของผูบ้ริหาร การบริหารงานดา้นบุคคล และ
กระบวนการปฏิบติังานอยา่งเหมาะสม มีการบริหารงานโดยยึดหลกัเกณฑ์ของวิธีการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดีและเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยการมอบหมายอ านาจหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบให้กับบุคลากรตามความเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร ใหพ้นกังานแต่ละคนทราบถึงบทบาทอ านาจหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบ รวมทั้งตระหนกัถึงหน้าท่ีรับผิดชอบของตนต่อการควบคุมภายใน กรณีท่ีพนกังานไม่
ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ หรือนโยบายท่ีวางไว ้ผูบ้ริหารจะสั่งลงโทษทางวินยัเม่ือพนกังานกระท า
ความผดิอยา่งร้ายแรง การรายงานผลการด าเนินงานท่ีเหมาะสมในองคก์รโดยวิเคราะห์ความจ าเป็น
ในการรายงานทั้งการรายงานตามสายงานและรายงานให้ส่วนงานอ่ืนทราบ เทศบาลมีการส่งเสริม
ให้บุคลากรในหน่วยงานแต่ละต าแหน่งได้รับการพฒันาความรู้ความสามารถอยู่อย่างสม ่าเสมอ 
ทั้งน้ีเพื่อเป็นการน าความรู้ความสามารถมาใช้ในการปฏิบติัหน้าท่ี มีการจดัปฐมนิเทศหรือแนะน า
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บุคลากร และพนกังานท่ีไดบ้รรจุใหม่ รับทราบถึงวตัถุประสงคข์องเทศบาล และรับทราบนโยบาย  
มีการประชุมระดับผูบ้ริหารส่วนงาน หรือหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจ า มีการประเมินผล
บุคคลากรทุกต าแหน่งอย่างสม ่ าเสมอ โดยการประเมินผลมาตรฐานปฏิบัติการราชการ เพื่อ
ประกอบการเล่ือนขั้น อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม  พิจารณาถึงความรู้สามารถของแต่ละบุคคล 
โดยจะมีการแต่งตั้งกรรมการเพื่อพิจารณาการประเมินเจา้หนา้ท่ี แต่ดา้นนโยบายการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารและกระบวนการปฏิบติังานในบางแห่งยงัมีความไม่ชดัเจน 
  การจดัโครงสร้างของเทศบาลมีความเหมาะสมต่อการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
มีสายการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน และมีการปรับโครงสร้างต าแหน่ง อตัราก าลงั ให้มีความเหมาะสม
ตลอดเวลา โดยมีส่วนบริหาร เป็นส านักหรือกองและมีผูบ้ริหารส่วนงาน เป็นผูบ้งัคบับญัชาส่วน
งานนั้ น ๆ (เช่น หน่วยพัสดุข้ึนตรงต่อผู ้อ  านวยการกองคลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กข้ึนตรงต่อ
ผูอ้  านวยการกองการศึกษา เป็นตน้)  โดยมีสายบงัคบับญัชาของส านกัหรือกอง ข้ึนกบัปลดัเทศบาล 
ซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชางานประจ าสูงสุดขององคก์ร มีการแสดงแผนภูมิโครงสร้างองคก์ร เพื่อเผยแพร่
ใหป้ระชาชนทัว่ไป และบุคลากรในองคก์รไดรั้บทราบ เทศบาลไดจ้ดัวางโครงสร้างท่ีเหมาะสม เกิด
การท างานท่ีบรรลุเป้าหมายร่วมกนั การให้ความเคารพซ่ึงกนัและกนั การท างานร่วมกนัและเช่ือมัน่
ซ่ึงกนัและกนั มีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชดัเจนในต าแหน่งหวัหนา้ส่วนราชการและผูป้ฏิบติังาน 
การแบ่งงานและการมอบหมายงานจะตอ้งแบ่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ตามกรอบอตัราก าลงั 
และการบริหารงานบุคคล เพื่อจะไดรู้้วา่สายบริหารและสายปฏิบติังานมีใครบา้งท่ีเป็นหวัหนา้ส่วน
งาน และจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบ เม่ือผูบ้ริหารมีการมอบหมายงานหรือสั่งงานให้ปฏิบติัจะตอ้งมีการ
สั่งการตามสายการบังคับบัญชาผ่านหัวหน้าส่วนหรือกอง เพื่อมอบหมายงานให้เจ้าหน้าท่ี
ผูรั้บผดิชอบงานแต่ละดา้นปฏิบติัต่อไป 
  องค์ประกอบที ่2 การประเมินความเส่ียง สรุปไดด้งัน้ี 
  เทศบาลพบปัจจยัท่ีท าให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และการปฏิบติังานท่ีไม่
บรรลุวตัถุประสงค ์ท่ีส าคญัดงัน้ี 
  งานด้านธุรการ กิจกรรมการโตต้อบการรับ – ส่งหนังสือราชการ จุดอ่อนเกิดจาก 
การรับหนงัสือเขา้จากภายนอกกระชั้นชิดท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการรายงานเสนอต่อผูบ้ริหาร 
  งานการเงินและบัญชี กิจกรรมการบนัทึกขอ้มูลในระบบ e-LAAS จุดอ่อนเกิดจากมี
การปรับปรุงระบบบ่อยคร้ังระบบอินเทอร์เน็ตท่ีใชภ้ายในส านกังานบางคร้ังสัญญาณไม่ดีท าให้ไม่
สามารถเขา้ใช้งานระบบ e-LAAS ได ้  ในการยืมเงินงบประมาณ และการส่งใชเ้งินยืม ผูย้ืมเงิน
รวบรวมเอกสารไม่ครบจึงยงัไม่อาจส่งใชเ้งินยมืได ้
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  งานจัดเก็บรายได้ กิจกรรมการใช้แผนท่ีภาษีในการจดัเก็บรายไดจุ้ดอ่อนเกิดจากมี
การเปล่ียนแปลงขอ้มูลของผูถื้อครองท่ีดินอยู่ตลอดเวลาท่ีเป็นเจา้ของป้ายไม่ทราบว่าตอ้งมาช าระ
ภาษีระบบแผนท่ีภาษียงัไม่สมบูรณ์ และเจา้หนา้ท่ีในงานจดัเก็บรายไดมี้ไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน 
  งานพัสดุ  การจัดหาพสัดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดหาพัสดุเน่ืองจากมีการ
ด าเนินการไม่เป็นไปตามขั้นตอน และการจดัหาพสัดุบางคร้ังไม่เป็นไปตามแผนงาน ระเบียบ
กระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เร่ิมใชเ้ม่ือวนัท่ี 23 
สิงหาคม 2560 ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัยงัตอ้งศึกษาระเบียบดงักล่าวใหเ้ขา้ใจในแนวปฏิบติั 
  งานทะเบียนราษฎร์ มีความเส่ียงต่อความเสียหาย ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการไม่ปฏิบติัหรือ
การปฏิบติัท่ีไม่สอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัและหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการ
ใช้ดุลพินิจผิดพลาด ก่อนการจดัท าบตัรประจ าตวัประชาชน ความเส่ียงในการควบคุมและการ
จดัเก็บเอกสารค าร้องต่าง ๆ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดัท าบตัรประจ าตวัประชาชน พร้อม
ทั้งการเบิก-จ่ายวสัดุ เช่น บตัรเปล่า ซ่ึงเม่ือเกิดการสูญหายข้ึนมา อาจเป็นเหตุใหเ้กิดการทุจริตได ้
  งานเงินเดือนบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการ  เน่ืองจากการออกใบเสร็จค่า
รักษาพยาบาลแต่ละหน่วยงานในแต่ละท่ีบางคร้ังการลงรายการหรือรายละเอียดการรักษาไม่ชดัเจน 
บางคร้ังลงรหสัการรักษาไม่ถูกตอ้ง จึงท าให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่ายในแต่ละคร้ัง ตอ้งน าไปแกไ้ข
ใหม่  และเน่ืองจากการจา้งเงินเดือนใชร้ะบบใบถอนโอนเงินเขา้บญัชีบางคร้ังพนกังานโอนยา้ยหรือ
บางทีพนกังานจา้งลาออก แต่หน่วยงานตน้สังกดัไม่แจง้ให้ทางงานเงินเดือนรับทราบ ท าให้ส่งคืน
เงินเบิกเกินล่าชา้ ซ่ึงหากแต่ละหน่วยงานไม่ติดตามทวงถามก็จะไม่ไดรั้บเงินคืน   
  งานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน ในแต่ละปีมีการจดัซ้ือครุภณัฑ์ในแต่ละประเภท
จ านวนมาก และพนกังานผูป้ฏิบติังานมีปริมาณงานในหนา้ท่ีความรับผิดชอบมาก ท าให้เกิดการตกหล่น
ในการเขียนเลขครุภณัฑก์ารรายงานประจ าปี  การรายงานไม่ถูกตอ้งตามแบบท่ีก าหนด 
   การออกแบบ และการควบคุมงานก่อสร้าง ผูส้ ารวจพื้นท่ีประเมินสภาพปัญหาของ
พื้นท่ีไม่ครบถ้วน ท าให้การเก็บขอ้มูลของพื้นท่ีไม่ครอบคลุมครบถ้วน จึงควรด าเนินการส ารวจ
พื้นท่ีเพื่อหาขอ้มูลเพิ่มเติมใชเ้วลาท างานเพิ่ม ไม่แลว้เสร็จในคร้ังเดียวหรืออาจท าให้มีผลเสียในการ
ออกแบบโครงการไม่เหมาะสมกบัสภาพปัญหา และผูส้ ารวจพื้นท่ีและผูอ้อกแบบไม่ได้ร่วมกนั
พิจารณาขอบเขตการท างานเพื่อให้ไดข้อ้มูลของสภาพพื้นท่ีโครงการและบริเวณใกลเ้คียงท่ีถูกตอ้ง 
เหมาะสม ส าหรับใชใ้นการออกแบบโครงการ  เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานไม่ไดศึ้กษาแบบแปลนสัญญา
จา้ง ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งซ่ึงออกมาบงัคบัใช้ใหม่ ๆ  กิจกรรมการจดัท า
แผนการก่อสร้าง จุดอ่อนเกิดจากการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งอยูใ่นช่วงตน้ปีถึงกลางปีงบประมาณผู้
รับจา้งเข้าด าเนินการก่อสร้างในช่วงฤดูฝน ท าให้งานล่าช้างานก่อสร้างส่วนใหญ่ไปด าเนินการ
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ในช่วงใกล้ส้ินปีงบประมาณ ซ่ึงส่งผลให้ผูรั้บจ้างเข้าด าเนินงานไม่ทนัตามความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
  งานสถาปัตยกรรม การส ารวจ เก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้มูล เก็บขอ้มูลไม่
ครบถว้นเพียงพอ จึงอาจส่งผลกระทบต่อการออกแบบท่ีจะใช้ปรับปรุงแกไ้ข ระหว่างการก่อสร้าง
อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพงาน และงบประมาณ และการประมาณราคาค่าก่อสร้างและก าหนด
งบประมาณ หน่วยงานเจา้ของโครงการและผูอ้อกแบบก าหนดระยะเวลาการส ารวจออกแบบ
รายละเอียดการจดัท าโครงการโดยวางแผนงานล่วงหน้าเพื่อให้ขอ้มูลการส ารวจออกแบบและ
ประมาณราคานั้นถูกตอ้งเหมาะสมท่ีผ่านมาไม่มีการเตรียมการล่วงหนา้ ท าให้ช่วงเวลาการท างาน
ไม่มากพอและเกิดขอ้บกพร่องต่องบประมาณและคุณภาพงานภายหลงั   
  องค์ประกอบที ่3 กจิกรรมการควบคุม สรุปไดด้งัน้ี 
  เทศบาลได้ก าหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานในแต่ละระดับไวอ้ย่างชัดเจน 
ตลอดจนก าหนดกิจกรรมการควบคุมท่ีมีสาระส าคญัในแต่ละระดับไวอ้ย่างเหมาะสม โดยเน้น
กิจกรรมการควบคุมแบบป้องกนัเป็นหลกั รวมทั้งมีการประเมินและรายงานผลอย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่กิจกรรมการควบคุมนั้นไดมี้การน าไปปฏิบติัจริง สามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
รวมถึงคุณภาพและความรวดเร็วท่ีควบคู่กนัไปดว้ย นอกจากน้ีผูบ้ริหารระดบัสูง ยงัไดมี้การทบทวน
นโยบายระเบียบปฏิบติัและกิจกรรมการควบคุมเป็นระยะ ๆ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์หรือ
ความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า จะสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไวไ้ด ้ท าใหม้ัน่ใจวา่เม่ือน าไปปฏิบติัแลว้จะเกิดผลส าเร็จตามท่ีฝ่ายบริหารก าหนดไว ้  
  เทศบาลไดก้ าหนดกิจกรรมการควบคุมของเทศบาล ตามวตัถุประสงค ์ เป้าหมายการ
ด าเนินงาน ตามภารกิจหนา้ท่ีและผลของการประเมินความเส่ียง กล่าวคือ เป็นกิจกรรมท่ีควบคุมให้
ผูป้ฏิบติังานเห็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจาการปฏิบติังานประจ า เพื่อให้เกิดความระมดัระวงั รอบคอบ 
สามารถปฏิบติังานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคเ์ป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  เทศบาลไดมี้การก าหนดอ านาจและการอนุมติัในแต่ละส านกั กอง อย่างเหมาะสม 
และไดท้  าการติดตามตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ และให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั  กิจกรรม
การควบคุม ก าหนดข้ึนตามวตัถุประสงค์ และผลการประเมินความเส่ียง ซ่ึงมีการจดัท าแผนการ
ด าเนินงาน และไดด้ าเนินงานตามแผน มีการประชุมเพื่อสรุปผลการปฏิบติังาน และเพื่อซักซ้อม
แผนงานท่ีจะด าเนินการในเดือนถดัไปเป็นประจ าทุกเดือน  
  ส าหรับกิจกรรมด้านการพัฒนาจัด เก็บรายได้ จะต้องมีการเ ร่งด า เ นินการ
ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบถึงบทบาท หน้าท่ีในการช าระภาษี โดยจะตอ้งมีการ
รณรงค์ประชาสัมพนัธ์ ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บา้น และส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการฝึกอบรมอย่าง
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ต่อเน่ือง ปรับปรุงแก้ไขระบบแผนท่ีภาษีให้มีความเป็นปัจจุบัน ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่องคก์ร รวมทั้งการส่งเจา้หนา้ท่ีเขา้รับการฝึกอบรม 
  ดา้นกิจกรรมงานทะเบียนทรัพยสิ์นและพสัดุ ควบคุมการด าเนินงานจดัท าแผนจดัหา
วสัดุ ให้มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการจดัหา ท าการประเมินผลความคุม้ค่าของการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ ควบคุมการด าเนินงานจดัท าแผนจดัหาพสัดุตามก าหนดระยะเวลา มีการบนัทึก
บญัชีเป็นปัจจุบนั และมีการตรวจสอบการใชจ่้ายเงินงบประมาณ ความคุม้ค่าและความส าเร็จของ
งานตามโครงการ 
  ด้านกิจกรรมการเงินและการบญัชี การใช้จ่ายเงินงบประมาณตามโครงการต้อง
ค านึงถึงความประหยดัและความคุม้ค่าให้มากท่ีสุด การบนัทึกบญัชีตอ้งเป็นปัจจุบนั และท าการ
ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตท่ีใช้งานอยู่ให้สามารถใช้งานได้ดีกว่าเดิม เน่ืองจากในปัจจุบนัการ
ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง งานจดัเก็บ และการเงินจะตอ้งมีการบนัทึกบญัชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
ดังนั้ นองค์กรจะต้องมีการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้มีความพร้อมต่อการใช้งานเพื่อการ
ปฏิบติังานเกิดประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รต่อไป  และมีการปรับปรุงกิจกรรม
การควบคุมภายในด้านการคลงัให้เหมาะสม โดยมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบให้ชดัเจน 
หา้มไม่ใหบุ้คคลเดียวท าหนา้ท่ีตั้งแต่ตน้จนจบกระบวนการเพื่อป้องกนัการทุจริต  
  เทศบาลไม่ไดจ้ดัท าคู่มือการปฏิบติังานของเทศบาล แต่จะปฏิบติังานตามระเบียบ
ที่เก่ียวขอ้ง เช่น งานสารบรรณ ปฏิบติัตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 
2526 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2548 งานงบประมาณ ปฏิบติัตามคู่มือรูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงจดัท าโดยกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน งานเงินเดือนบ าเหน็จบ านาญและสวสัดิการ ปฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงินบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2546 เป็นตน้ และ
ปฏิบติังานตามค าสั่งแบ่งงานภายใน ซ่ึงจะมีค าบรรยายลักษณะงานอยู่ในค าสั่ง และศึกษาการ
ปฏิบัติงานจากหนังสือสั่งการ ระเบียบ รวมทั้ งการปรึกษาข้อบังคับ แนวทางการปฏิบัติจาก
ส านกังานทอ้งถ่ินจงัหวดั 
  องค์ประกอบที ่4 สารสนเทศและการส่ือสาร สรุปไดด้งัน้ี 
  เทศบาลมีระบบสารสนเทศและข้อมูลท่ีสามารถเช่ือมโยงกันได้อย่างทัว่ถึง เพื่อ
น าไปใช้ในการบริหารหรือเพื่อการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทันเวลา และมีระบบรักษาความ
ปลอดภยัของระบบสารสนเทศและขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ นอกจากน้ียงัมีระบบการจดัเก็บ
ขอ้มูลท่ีสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งยอ้นหลงัได้  และมีระบบขอ้มูลที่สามารถวิเคราะห์ส่ิง
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ที่อาจจะเกิดความเส่ียงไดอ้ยา่งเป็นระบบ ซ่ึงท าการประเมินและจดัการความเส่ียงพร้อมทั้งบนัทึก
หรือรายงานผลไวอ้ยา่งครบถว้น  
     เทศบาลมีระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติังาน การรายงานทาง
การเงินและการด าเนินงาน การปฏิบติัตามนโยบายและระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการควบคุมและ
ด าเนินกิจกรรมขององค์กร ระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติังาน ได้แก่ รายงาน
ฐานะการเงิน การประกาศเผยแพร่การจดัซ้ือหรือจดัจา้ง การประกาศใช้เทศบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และการเผยแพร่แผนต่าง ๆ ทั้งน้ีได ้ยึดหลกัความโปร่งใส และให้มีการตรวจสอบ
ได้ เหมาะสมต่อความตอ้งการของผูใ้ช้และมีการส่ือสารไปยงัฝ่ายบริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งใน
รูปแบบท่ีช่วยให้ผูรั้บขอ้มูลสารสนเทศปฏิบติัหน้าท่ีตามความรับผิดชอบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและบรรลุวตัถุประสงคข์องเทศบาล 
  เทศบาล ไดจ้ดัหาบุคคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ทางวิชาชีพ 
รวมถึงตอ้งจดัให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เทคโนโลยี และระบบงานท่ีดี ซ่ึงประกอบดว้ยระบบเอกสาร 
ระบบบญัชี และระบบการประมวลขอ้มูลเพื่อการบริหารอ่ืน ๆ มีระบบสารสนเทศและการส่ือสาร
ทั้งภายในและภายนอก ระบบสารสนเทศท่ีน ามาใชคื้อ ระบบการประมวลผลดา้นการเงิน ผูบ้ริหาร
สามารถรับทราบข้อมูลด้านการเงินทางอินเทอร์เน็ตได้ สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการเงินได้
ตลอดเวลา 
  เทศบาล มีการส่ือสารขอ้มูลทั้งจากระดบับนลงล่าง (Top-Down) หรือจากล่างข้ึนบน 
(Bottom-up) หรือ การส่ือสารระหว่างหน่วยงานในระดบัเดียวกนั (Horizontal) และการส่ือสาร
ดงักล่าวเกิดข้ึนในทุกช่วงเวลาในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ มีระบบสารสนเทศ และสายการรายงาน
ในการติดต่อ ส่ือสารพนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน ช่องทางท่ีผูบ้ริหารส่ือสารกบัพนกังานคือ การจดัการประชุมกลุ่มย่อยในทุกระดบัชั้น 
ท าให้สามารถจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ และส่ือสารไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงท าให้ผูบ้ริหาร
สามารถรับรู้ขอ้มูลและสามารถตดัสินใจไดร้วดเร็ว และยงัร่วมกนัหาแนวทางในการด าเนินการได ้
รวมถึงเป็นช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน  
  เทศบาลมีการส่ือสารกบับุคคลภายนอก โดยมีการแสดงแผนภูมิโครงสร้างองค์กร 
เพื่อเผยแพร่ใหป้ระชาชนทัว่ไป และบุคลากรในองคก์รไดรั้บทราบ ซ่ึงไดแ้ก่ การจดัผงับงัคบับญัชา 
การจดัท าค าสั่งแบ่งงานภายในทุกส านกัหรือกอง ไวเ้ป็นปัจจุบนัโดยเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์เทศบาล 
รวมทั้งได้จดัท าผงัโครงสร้างขององค์กรระดบัผูบ้ริหารและในระดบัฝ่ายนิติบญัญติัให้ประชาชน
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ได้รับทราบ ทางเว็บไซต์และหน้าเพจเฟซบุ๊ค ของเทศบาล และติดท่ีส านักงานเทศบาล รวมถึง
วารสารของเทศบาล ดว้ย 
  องค์ประกอบที ่5 การติดตามประเมินผล สรุปไดด้งัน้ี  
  เทศบาลมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน โดยใช้แบบสอบทานเป็นเคร่ืองมือ
ในการติดตามผลรวมทั้ งใช้ระบบสารสนเทศและการส่ือสารโทรศัพท์ โทรสาร และหนังสือ 
สอบถามไปท่ีส านกังานทอ้งถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน โดยด าเนินการติดตามประเมินผล 
และรายงานผลด าเนินการให้ผูบ้งัคบับญัชาและนายกเทศมนตรีทราบผลการด าเนินการ สอบทาน
ความเหมาะสมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั พร้อมทั้งประเมินผลการท างานและรายงาน
การปฏิบติังาน มีการติดตามความกา้วหนา้ของการปฏิบติังาน มีการจดัรายงานผลการปฏิบติังานเป็น
รายงานประจ าเดือน ประจ าไตรมาส และประจ าปี ติดตามและตรวจสอบการปฏิบติังานตามระบบ
การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไวอ้ยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ  
    เทศบาลมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการ
ปฏิบติังาน โดยก าหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในอย่าง
ต่อเน่ืองและเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการปฏิบตัิงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผูค้วบคุมงาน
และผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง กรณีพบจุดอ่อนหรือขอ้บกพร่อง  ไดมี้การก าหนดวิธีปฏิบติัเพื่อให้เกิดความ
มัน่ใจวา่  ขอ้ตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานไดรั้บการพิจารณาสนองตอบและมีการ
วนิิจฉยัสั่งการใหด้ าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องทนัที 
  เทศบาล มีการประเมินผลการปฏิบติังาน เฉพาะมีความมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึง
ประสิทธิผลของกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงโดยตรง มีการก ากบัติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
และประเมินคุณภาพการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง ตามวิธีติดตามการด าเนินงานท่ีก าหนดไวแ้ละเป็น
ส่วนหน่ึงของการด าเนินงานตามปกติ หากพบขอ้บกพร่องให้มีการด าเนินการแก้ไขขอ้บกพร่อง
ทนัที การติดตามผลการด าเนินงานขององค์กร เทศบาลได้มีการแต่งตั้งคณะท างาน ติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายในของส านกัหรือกอง เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปรับปรุง
การควบคุมภายในของงวดก่อน ซ่ึงจะท าการเปรียบเทียบแผนและผลการด าเนินงาน และรายงาน
ให้ผูก้  ากบัดูแลทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรปีละ 1 คร้ัง ท าให้การด าเนินการแกไ้ขไม่ทนักาล ใน
กรณีที่ตอ้งปรับปรุงกิจกรรมควบคุมอย่างเร่งด่วน เน่ืองจากคณะท างานติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน จะท าการติดตามและรายงานผลแค่ปีละคร้ัง 
 ส่วนที่ 2  แนวทางการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของเทศบาล ผูใ้ห้สัมภาษณ์
มีความเห็น สรุปไดด้งัน้ี 
  สภาพแวดล้อมของการควบคุม มีแนวทางดงัน้ี 
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  ฝ่ายบริหารควรออกแบบโครงสร้างระบบควบคุมภายในให้สอดคลอ้งและเหมาะสม
กับภารกิจของแต่ละส่วนงาน โดยก าหนดวตัถุประสงค์ วางกลไกการควบคุมและการก าหนด
กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการติดตามผลการควบคุมภายในผา่นผูต้รวจสอบภายใน ส่วนบุคลากรอ่ืน ๆ
ขององคก์รเป็นผูรั้บผดิชอบต่อการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงข้ึนอยูก่บัฝ่ายบริหารวา่จะ
ให้ความส าคญักบัวตัถุประสงคห์ลกัในดา้นใดบา้ง อาจเนน้เร่ืองการป้องกนัการทุจริต เร่ืองการใช้
ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า หรือเร่ืองการรายงานท่ีครบถว้นถูกตอ้ง เป็นตน้ 
       ควรมีการจดัสายบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน และมีการปรับโครงสร้างต าแหน่ง อตัราก าลงั 
ให้มีความเหมาะสมตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องแผนอตัราก าลงั หรือทนัต่อสถานการณ์ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงปัจจุบนั รวมทั้งรองรับภารกิจอ านาจหนา้ท่ีการถ่ายโอนตามท่ีกฎหมายก าหนด การจดั
ปฐมนิเทศหรือแนะน าบุคลากร และพนกังานท่ีไดบ้รรจุใหม่ รับทราบถึงวตัถุประสงคข์องเทศบาล 
และรับทราบนโยบายผูบ้ริหาร มีการบรรจุ แต่งตั้ง การเล่ือนต าแหน่ง รวมทั้งเล่ือนขั้นอตัราเงินเดือน 
โดยพิจารณาจากคุณวฒิุประสบการณ์ ประเมินผลงานท่ีเหมาะสมตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน (ก.ถ.) และคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนดไว ้
รวมทั้งตวัช้ีวดัท่ีเทศบาลก าหนดข้ึนเอง การจดัฝึกอบรม พฒันาความรู้ ทกัษะ ความช านาญ ทศันคติ
ท่ีดี ของบุคลากรตลอดจนพนกังาน ลูกจา้ง รวมทั้งไดใ้ห้การสนบัสนุนตวับุคลากรของเทศบาลเพื่อ
ช่วยเหลือกับผูก้  ากับดูแล เช่น อ าเภอ จังหวดั เป็นต้น เพื่อให้น าความรู้ดังกล่าวมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์กบัเทศบาล ตลอดจนสนับสนุนให้บุคลากรและพนักงานลูกจา้งได้รับการศึกษาอบรม 
หลกัสูตรต่าง ๆ มีการพฒันาเทศบาลในดา้นกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวขอ้ง  ดา้นพฒันาเศรษฐกิจ 
ดา้นพฒันาทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ดา้นการศึกษาและสาธารณสุข 
ดา้นการรักษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม ดา้นการพฒันาท่ีอยูอ่าศยั ดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และดา้นการบริหารราชการ ตามหลกัธรรมมาภิบาล (Good Governance) 
      เทศบาลตอ้งปลูกจิตส านึก ความซ่ือตรงและจริยธรรม และจดัวางโครงสร้าง สายการ
รายงาน อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีชดัเจน ผูบ้ริหารของเทศบาลจะตอ้งสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในในหน่วยงาน เช่น การก าหนดจริยธรรมของการท างาน ความ
ซ่ือสัตย์ ความไวใ้จได้ ความโปร่งใส และก าหนดแนวทางการปฏิบติัท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม ให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบ วิธีการ รวมถึงบทลงโทษ และบงัคบัใช้บทลงโทษ
ผูฝ่้าฝืนกฎอยา่งเขม้งวด รวมทั้งการก าหนดนโยบาย โครงสร้าง และระเบียบวิธีปฏิบติัท่ีเหมาะสม
ให้แก่ผูบ้ริหารของเทศบาลทุกระดบั พนกังานเทศบาลทุกภาคส่วน ซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วย
ให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ การก าหนดภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบในแต่ละ
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ต าแหน่งงานตอ้งชัดเจน เจา้หน้าท่ีทุกคนตอ้งเขา้ใจถึงบทบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของตนและของ
ผูอ่ื้น รวมทั้งใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัตามระบบการควบคุมท่ีก าหนดไว ้
  การประเมินความเส่ียง มีแนวทางดงัน้ี 
  ทุกส านักหรือกอง ควรด าเนินการประเมินและทบทวนความเส่ียงให้เหมาะสม
กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ มีการทบทวนค าสั่งแบ่งงาน และมอบหมายงานให้เหมาะสม
กบัความรู้ความสามารถของแต่ละคน ควรประเมินความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
จดัล าดบัความเส่ียงท่ีมีอยู่ และเม่ือความเส่ียงใดได้รับการแก้ไขเป็นท่ียอมรับได้ (ไม่เส่ียง) ก็ให้
ด าเนินการตดัความเส่ียงนั้นออกไปจากรายการท่ีไดจ้ดัล าดบัไว ้เพื่อด าเนินการแกไ้ขส่วนท่ีคงเหลือ
อยู ่
   ควรมีการประเมินความเส่ียง ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายด าเนินงาน หรืออ านาจ
หนา้ท่ีของเทศบาลโดยไดร้ะบุเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาล ซ่ึงทุกส่วนงาน
มีการประเมินความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัราชการงานประจ า และไดน้ ามาตรฐานการควบคุม
ภายในไปใช ้รวมทั้งประเมินความเส่ียงตามตวัช้ีวดัมาตรฐานการปฏิบติังานทุก 4 เดือน ท่ีก าหนดไว้
และแนวทางปฏิบติัตามกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
    ควรก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายในระดบัเทศบาลให้สอดคล้องกบัภารกิจ
ของเทศบาล และให้ครอบคลุม และวัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรมของการด าเนินงานท่ี
เฉพาะเจาะจงส าหรับแต่ละกิจกรรมท่ีหน่วยงานก าหนด เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยงาน 
ซ่ึงวตัถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมจะต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ในระดับ
เทศบาล ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารทุกระดบัตอ้งร่วมกนัจดัท า การวิเคราะห์และจดัระดบัความเส่ียง 
จะตอ้งประเมินระดบัความส าคญัของปัจจยัเส่ียง โดยการน าปัจจยัเส่ียงแต่ละปัจจยัมาพิจารณาถึง
ความส าคญัวา่ หากเกิดข้ึนแลว้มีผลกระทบต่อหน่วยงานมากนอ้ยแค่ไหน โดยอาจวดัเป็นระดบันอ้ย
มาก นอ้ย ปานกลาง สูง และประเมินความถ่ีท่ีปัจจยัเส่ียงจะเกิดข้ึน โดยพิจารณาวา่ปัจจยัเส่ียงท่ีได้
เรียงล าดบัความส าคญัไวแ้ลว้มีโอกาสท่ีจะเกิดปัจจยัเส่ียงนั้น ในระดบันอ้ยมาก นอ้ย ปานกลาง สูง 
การวิเคราะห์โดยการประเมินความส าคญัและการประเมินความถ่ีท่ีปัจจยัเส่ียงจะเกิดข้ึน อาจใช้
ผสมผสานกนั เช่น ปัจจยัเส่ียงบางอยา่งมีอตัราความถ่ีสูง เม่ือเกิดข้ึนแต่ละคร้ังสูญเสียเงินนอ้ย แต่ถา้
เกิดบ่อย ๆ เขา้ โดยรวมอาจมีจ านวนเงินสูงก็จะท าใหเ้กิดความส าคญัได ้
  กจิกรรมการควบคุม มีแนวทางดงัน้ี 
       ควรมีการปรับปรุงดา้นจ านวนบุคลากรให้เหมาะสมกบัปริมาณงาน อาจกระท าโดย
พฒันา บุคลากรให้สามารถปฏิบติังานได้หลายดา้น ด าเนินการฝึกอบรมให้มีความรอบรู้มากข้ึน 
และสามารถประยกุตค์วามรู้ในสาขาวชิาต่าง ๆ มาใชใ้นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานให้มาก
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ข้ึน จดัท าคู่มือการด าเนินงาน เพื่อสนบัสนุนให้กบับุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายหน้าท่ีนั้น ๆ จดัสรร
งบประมาณอยา่งเพียงพอในการพฒันาบุคลากร พิจารณาให้ทุกคนไดรั้บสิทธิในการอบรมเท่าเทียม
กนั ก าหนดกระบวนการคดัเลือกเพื่อใหไ้ดบุ้คคลท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานท่ีสุด 
       ควรมีการก าหนดกิจกรรมการควบคุมไว ้กล่าวคือ ไดแ้บ่งแยกหนา้ท่ีภายในเป็นค าสั่ง
ชัดเจน และจดัท าแผนผงัการจดัองค์กร ในแต่ละส่วนงานเพื่อให้ ประชาชนผูติ้ดต่อราชการกับ
เทศบาลไดรั้บทราบ รวมทั้ง มีโครงสร้างองค์กร มีลกัษณะถ่วงดุล กล่าวคือ ก าหนดให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน มีอ านาจอิสระในการตรวจสอบและให้ค  าแนะน าการปฏิบติักับทุกส่วนงาน
ตลอดจนท าหนา้ท่ีให้ค  าปรึกษา กบัผูบ้งัคบับญัชา และผูบ้ริหารสูงสุดจึงมีภาพรวมกิจกรรมควบคุม
ท่ีเหมาะสม 
  เม่ือมีการวิเคราะห์และจดัล าดบัความเส่ียงแลว้ ผูบ้ริหารทุกระดบัควรพิจารณาหาวิธี
เพื่อป้องกันความเส่ียงนั้น ๆ โดยต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องใช้ว่าคุ้มกับประโยชน์ท่ีจะได้รับ
หรือไม่ ซ่ึงในการก าหนดแนวทางในการป้องกนัหรือลดความเส่ียง ผูบ้ริหารควรพิจารณาวา่ความ
เส่ียงท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นความเส่ียงในลกัษณะใด กรณีท่ีเป็นความเส่ียงเก่ียวกบัหน่วยงานโดยรวม ซ่ึง
เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอกท่ีมิไดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหาร การป้องกนัหรือลด
ความเส่ียงกระท าไดโ้ดยการบริหารความเส่ียง หรือกรณีท่ีเป็นความเส่ียงเก่ียวกบัการควบคุมภายใน 
ซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัภายในและอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหาร การป้องกนัหรือลด
ความเส่ียงกระท าไดโ้ดยจดัใหมี้กิจกรรมการควบคุมอยา่งเพียงพอและเหมาะสม การก าหนดวิธีการ
ควบคุมเพื่อจดัการใหค้วามเส่ียงอยูใ่นสภาพท่ีเป็นผลดีกบัเทศบาล  
   กิจกรรมการควบคุมท่ีควรจดัใหมี้ข้ึนในขั้นตอนของการปฏิบติังานต่าง ๆ ไดแ้ก่  
   1. นโยบายและวิธีปฏิบติั ผูบ้ริหารทุกระดับมีบทบาทในการก าหนดนโยบาย 
แผนปฏิบติังาน แผนงบประมาณ แนวทางการปฏิบติังาน อ านาจในการอนุมติั ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็น
ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการควบคุม เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนและควรบรรลุผลลพัธ์และตวัช้ีวดัท่ี
คาดหมายไวอ้ยา่งชดัเจน เพื่อสามารถใชใ้นการติดตามประเมินผลต่อไป  
   2. การกระจายอ านาจความรับผิดชอบและการแบ่งแยกหนา้ท่ี ผูบ้ริหารควรจดัให้
มีการกระจายอ านาจและแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ หรือบุคคลให้
ชดัเจน เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัและชดัเจนในการปฏิบติังาน สามารถสอบยนักนัได ้เช่น อ านาจใน
การอนุมติั การก าหนดขอบเขตของงาน เพราะเม่ือผูบ้ริหารไดก้ระจายอ านาจไปแลว้ก็จ  าตอ้งสร้าง
วธีิการควบคุมเพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ 
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   3. ก าหนดดชันีวดัผลการด าเนินงาน ดชันีวดัผลการด าเนินงานเป็นเคร่ืองมือ
ชนิดหน่ึง ท่ีผูบ้ริหารสามารถใช้ในการติดตามผลการปฏิบติั เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบติังานบรรลุ
ตามเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพียงใด 
  สารสนเทศและการส่ือสาร มีแนวทางดงัน้ี 
       ควรน า เทคโนโลยี ท่ีทันสมัยมาใช้อย่าง เพียงพอ เพื่อการรับ -ส่งข้อมูล ท่ี มี
ประสิทธิภาพ และลดความเส่ียงในการปฏิบติังาน การแจง้เวียนหนังสือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
เพื่อให้เจา้หน้าท่ีไดรั้บทราบและด าเนินการไดท้นัตามก าหนดเวลา แลว้จึงแจง้เวียนตามระบบงาน
สารบรรณต่อไป ดา้นงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งใชเ้คร่ืองมือส่ือสารท่ี
มีประสิทธิภาพ เพื่อการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัไดท้นัเวลา และลดความสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึน 
       ควรจดัใหมี้ระบบสารสนเทศอยา่งเพียงพอ และไดมี้การบริหารจดัการติดต่อ ส่ือสาร
ประสานงาน อยู่ในระดบัท่ีเพียงพอเหมาะสมทั้งภายในและภายนอกเทศบาล เป็นหนงัสือราชการ 
หรือโทรศพัท์ โทรสาร วิทยุส่ือสาร รวมทั้ง ไดมี้การน าระบบ อินเทอร์เน็ต มาใช้ในองค์กร จึง
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบติังานและมีความรวดเร็ว สะดวกยิ่งข้ึน โดยเลือกใชร้ะบบสารสนเทศท่ี
ดี มีการป้องกนัไวรัสอยา่งทนัเวลา มีโปรแกรมระบบบริหารจดัการท่ีเหมาะสม จดัท าส่ือสารสนเทศ
ทั้งภายในและภายนอก ท่ีสามารถปฏิบติัได้จริง   ก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีทุกคน ตอ้งได้รับข้อมูล 
ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของตนอย่างชดัเจนและทนักาล ทั้งจากภายในหรือภายนอก
หน่วยงาน รวมทั้งขอ้มูลข่าวสารท่ีมีผลต่อความเส่ียงท่ีอาจเกิดกบัหน่วยงาน จดัให้มีช่องทางการ
ส่ือสารขอ้มูลท่ีดีระหว่างผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน ท าให้สามารถท าความเขา้ใจ และประสานงาน
กนัไดเ้ป็นอยา่งดี 
  ด้านการติดตามและประเมินผล มีแนวทางดงัน้ี 
     ฝ่ายบริหารควรใหค้วามสนใจในการก าหนดนโยบายการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน ใหมี้การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง กบัตวัช้ีวดัในการ
ประเมินผลท่ีไดก้ าหนดไว ้ควรจดัให้บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในการประเมินผล โดยท าเป็น
ระบบการประเมินผลอย่างต่อเน่ือง ว่ามีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย หลกัเกณฑ์ และมาตรฐานท่ี
ก าหนดไวเ้พียงใด 
       ควรมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเ น่ือง สม ่ า เสมอ โดย
ผูบ้งัคบับญัชา หรือผูบ้ริหารระดบัสูง และผูบ้ริหารส่วนงาน ของแต่ละส านกัหรือกอง และผูต้รวจ
สอบภายใน หรือผูท่ี้ได้รับแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการประเมินระบบการควบคุมภายในทุกส้ิน
ปีงบประมาณ ว่าระบบควบคุมภายใน มีความเพียงพอ เหมาะสมอยู่หรือไม่ หรืออยู่ในระดับท่ี
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ยอมรับได ้โดยถือปฏิบติัตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน วา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ขอ้ 6) 
  ควรให้ความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผล และมีการแก้ไขเพื่อความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ ให้มีการสอบทานและรายงานผลเก่ียวกับประสิทธิผลของแต่ละ
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ในทุก ๆ ดา้นอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงเป็นการรายงานจากภายใน
และจากบุคคลภายนอก เช่น ผูต้รวจสอบ ผูต้รวจราชการ หรือประชาชนผูม้าติดต่อ โดยเปรียบเทียบ
กบัขอ้มูลท่ีปฏิบติังานจริง จ าแนกเร่ืองท่ีจะประเมินผล ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมภายใน
เฉพาะจุด เช่น การประเมินประสิทธิภาพภายในหน่วยงาน การประเมินระบบงาน การประเมินการ
บรรลุตามวตัถุประสงค ์การประเมินบุคคล เป็นตน้ ซ่ึงการประเมินควรพิจารณาขอบเขตและความถ่ี
ของการประเมินดว้ย เพื่อให้มัน่ใจถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในในเร่ืองนั้น ๆ ว่า
สามารถป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดโ้ดยเคร่ืองมือการประเมินผล รวมถึงการตรวจเช็คการ
ตอบแบบสอบถามและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ให้มีการ รายงานผลตามขอ้เท็จจริงอยา่งเป็นอิสระ 
ไม่ปิดบงัส่ิงผิดปกติ สั่งการให้มีการแกไ้ขและติดตามผลอยู่เสมอ ส าหรับการก าหนดรูปแบบการ
ติดตามประเมินผล ควรมีอยู่ในทุกขั้นตอนของการปฏิบติังาน และควรท าอย่างต่อเน่ือง เช่น การ
เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน การตรวจสอบ การกระทบยอด ฯลฯ ส าหรับบางโครงการอาจ
ก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลโดยเฉพาะ แยกต่างหากจากท่ีได้ก าหนดการติดตามและ
ประเมินผลโดยปกติ การติดตามประเมินผลโครงการท่ีเป็นกรณีเฉพาะ หรืออาจจา้งผูเ้ช่ียวชาญหรือ
ผูต้รวจสอบภายนอกมาด าเนินการได ้
 ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดวางระบบการควบคุมภายในของเทศบาล มี
ความเห็นสรุปไดด้งัน้ี 
 ปัญหาส่วนใหญ่มาจากเจ้าหน้า ท่ีผู ้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจ เ ก่ียวกับ
กระบวนการ และความส าคญัของระบบควบคุมภายใน  ผูบ้ริหารไม่ไดใ้ห้ความส าคญัต่อการจดัวาง
ระบบการควบคุมภายในอย่างจริงจงั การขาดคุณธรรมและจริยธรรมของเจา้หน้าท่ีและผูบ้ริหาร 
กระบวนการปฏิบติังานไม่ชดัเจน ท าใหก้ารปฏิบติังานดา้นการคลงัยงัพบความเส่ียง ขาดการติดตาม
ประเมินผลการตรวจสอบการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอจากภายในองค์กร และจาก
หน่วยงานภายนอก การจดัวางระบบการควบคุมภายในส่วนใหญ่ยงัไม่ปรับปรุงแก้ไขให้เป็น
ปัจจุบนั เน่ืองจากขาดการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ท าให้การด าเนินงานขาดความ
ต่อเน่ือง การจดัท ารายงานล่าชา้และขาดความสมบูรณ์ ครบถว้นการปฏิบติัดา้นการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน ยงัไม่ไดรั้บการตอบสนองให้เป็นไปตามเป้าหมายเท่าท่ีควร อนัเน่ืองมาจากปัญหา
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เร่ืองระบบด าเนินการ ขาดความเขา้ใจในการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง การไม่มีระบบการติดตามการควบคุม
ท่ีเพียงพอ และหวัหนา้หน่วยงานยงัไม่ใหค้วามส าคญักบัการด าเนินงานดา้นควบคุมภายในเท่าท่ีควร 
 ในการจดัวางระบบการควบคุมภายในของเทศบาล ขาดความเป็นอิสระ ปัญหา อุปสรรค
เก่ียวกับด้านการควบคุมภายใน คือส่วนใหญ่เจ้าหน้าท่ีส่วนการคลังยงัขาดความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัแนวทางการปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั กฎหมาย และหนงัสือสั่งการต่าง ๆ เน่ืองจากมี
ระเบียบกฎหมายใหม่ออกมาบงัคบัใช้ ซ่ึงถือว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบติั เช่น การ
ลงบญัชีดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ การจดัซ้ือจดัจา้งในระบบ e-GP ปัญหาอีกอยา่งหน่ึงคือ การปฏิบติั
ตามกระบวนการควบคุมภายในไม่ชัดเจน เน่ืองจากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจดัวางระบบการ
ควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูถู้กแต่งตั้งเป็น
บุคคลเดียวกนัและไม่มีการประชุมช้ีแจงให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบติั ผูถู้กแต่งตั้งยงัไม่มีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการควบคุมภายใน และยงัขาดการยอมรับและความร่วมมือในการ
ปฏิบติัอยา่งจริงจงัต่อกระบวนการควบคุมภายใน บุคลากรขาดความรับผิดชอบและจิตส านึกท่ีดีใน
การปฏิบติังาน มีการมอบหมายงานดา้นการเงินและการบญัชีให้เจา้หนา้ท่ีเพียงคนเดียวปฏิบติังานท่ี
เก้ือกูลกนั เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานเพราะว่ามีการโอนยา้ยพนกังานและมีการ
สอบเปล่ียนสายงาน แต่การมอบหมายงานยงัมอบหมายงานในต าแหน่งเดิมให้ปฏิบติั รวมทั้งปัญหา
ดา้นระบบอินเทอร์เน็ตมีความล่าชา้ เทคโนโลยีลา้สมยั ท าให้การปฏิบติังานล่าชา้ การบนัทึกขอ้มูล
ผา่นระบบเกิดความล่าชา้ตามไปดว้ย การขาดการติดตามและประเมินผลอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
บุคลากรมีนอ้ย ขาดเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโดยตรง ตลอดจนผูบ้ริหารไม่ให้ความส าคญัเก่ียวกบัการ
ควบคุมภายในและความไม่ชดัเจนของนโยบายผูบ้ริหาร ท าใหไ้ม่มีการวางแผนการคลงัอยา่งชดัเจน 
 แนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค เกีย่วกบัการควบคุมภายใน มีความเห็นสรุปไดด้งัน้ี 
    แนวทางการแกไ้ขปัญหา อุปสรรคเก่ียวกบัการควบคุมภายในของเทศบาล คือ ผูบ้ริหาร
ทุกระดบัควรท าความเขา้ใจ และให้ความส าคญักบัการควบคุมภายใน ควรจดัประชุมหารือร่วมกบั
ผูบ้ริหารทุกส่วนงานในการระบุและวิเคราะห์ความเส่ียง เพื่อให้การพิจารณาความเส่ียงครอบคลุม
การด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ควรพิจารณาก าหนดแนวทางหรือวิธีการและช่องทางการส่ือสารและ
เผยแพร่การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในให้มากข้ึน เพื่อให้ฝ่ายบริหารและเจา้หน้าท่ี
ผูป้ฏิบติัการเขา้ใจหลกัการหรือเทคนิคการประเมินระดบัความเส่ียงและจดัล าดบัความเส่ียงและ
กระบวนการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  อีกทั้งเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บทราบ
ขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนการบริหารความเส่ียงเพื่อให้มีการปฏิบติัตามขั้นตอนการ
ประเมินระดบัความเส่ียงและจดัล าดบัความเส่ียงและกระบวนการบริหารความเส่ียงอยา่งเป็นระบบ
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และต่อเน่ือง ควรก าหนดใหมี้ผูรั้บผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายใน และก าหนดนโยบายให้ชดัเจน 
เพื่อใหก้ารควบคุมภายในเกิดประสิทธิภาพ สามารถน าไปใชป้ฏิบติัอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
 การส่งให้เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานเขา้รับการอบรมเก่ียวกบัการปฏิบติังานในหน้าท่ีและ
ต าแหน่งของตน เพื่อเป็นการป้องกนัความเส่ียงอนัเกิดจากตวับุคคลเพื่อให้การท างานเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และหนงัสือสั่งการต่าง ๆ โดยเจา้หนา้ท่ีจะตอ้งมีการปฏิบติังานให้เป็น
ปัจจุบนั จดัประชุมสัมมนาเพื่อใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการควบคุมภายในให้แก่คณะกรรมการ
และเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง และไม่ให้มีการแต่งตั้งบุคคลเดียวปฏิบติังานซ ้ าซ้อนหรืองานท่ีเก้ือกูลกนั 
จะตอ้งมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แกผู้บ้ริหารและเจา้หน้าท่ีอย่างจริงจงั รวมทั้งตอ้งมี
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของหัวหน้างานอย่างต่อเน่ือง เพื่อท าการค้นหาความเส่ียงและ
ความส าเร็จของงาน จดัให้มีการจดัท าคู่มือการปฏิบติังานเพื่อแสดงถึงขั้นตอน กระบวนการท างาน
อยา่งชดัเจนและตอ้งมีการศึกษาใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้และการปฏิบติังานจะตอ้งให้
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ต้องมีออกค าสั่ง
มอบหมายงานโดยการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ในด้านของระบบอินเทอร์เน็ต 
จะต้องท าการปรับปรุงระบบให้มีความรวดเร็วและทันสมยัเพื่อให้รองรับเทคโนโลยีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
 การจดัวางระบบการควบคุมภายใน ตอ้งมีความเป็นอิสระในการจดัวางระบบ ปัญหา
ส่วนใหญ่มาจากบุคลากรในองคก์รยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการ และความส าคญั
ของระบบควบคุมภายใน เน่ืองจากผูบ้ริหารไม่ได้ให้ความส าคญัต่อการจดัวางระบบการควบคุม
ภายในอย่างจริงจัง การขาดคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีและผูบ้ริหาร กระบวนการ
ปฏิบติังานไม่ชดัเจน ท าให้การปฏิบติังานดา้นการคลงัยงัพบความเส่ียง ขาดการติดตามประเมินผล 
การตรวจสอบการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอจากภายในองค์กร และจากหน่วยงาน
ภายนอก การจดัวางระบบการควบคุมภายในส่วนใหญ่ยงัไม่ปรับปรุงแกไ้ขให้เป็นปัจจุบนั เน่ืองจาก
ขาดการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน แนวทางการแกไ้ขปัญหาองคก์รเองจะตอ้งมีการ
ส่งเจา้หน้าท่ีเขา้รับการฝึกอบรม สัมมนาให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติังานและต่อระบบ
การควบคุมภายใน ผูบ้ริหารจะตอ้งใหค้วามส าคญัต่อการจดัวางระบบการควบคุมภายในอยา่งจริงจงั 
มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบอย่างชัดเจนและก าชับให้มีการติดตามและประเมินผลอย่าง
ต่อเน่ือง เม่ือมีการตรวจพบข้อบกพร่อง ความเส่ียง ให้ท าการปรับปรุงการควบคุมภายในให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัและรายงานผูบ้ริหารทราบ ให้ท าการจดัวางระบบการควบคุม
ภายในให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัและรายงานผูบ้ริหารทราบ ให้จดัวางระบบการ
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ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 
 
 



 

 

บทที ่5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

  

 จากการศึกษาเร่ือง การประเมินผลการควบคุมภายใน และแนวทางการพฒันาระบบการ
ควบคุมภายใน ของเทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ตามแนวทาง COSO แนวทางการพฒันาระบบการควบคุมภายใน และปัญหาและอุปสรรค 
ในการจดัวางระบบการควบคุมภายใน ของเทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบดว้ย เทศบาลนคร 
จ านวน 1 แห่ง เทศบาลเมือง จ านวน 4 แห่ง และเทศบาลต าบล จ านวน 116 แห่ง รวมทั้งส้ินจ านวน 
121 แห่ง เคร่ืองมือในการศึกษาใชแ้บบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เลือก
กลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถามแห่งละ 1 คน รวมเป็น 121 คน และเลือกกลุ่มตวัอยา่งในการ
ตอบแบบสัมภาษณ์ จากเทศบาลขนาดใหญ่ 1 แห่ง (เทศบาลขนาดใหญ่มีจ านวนทั้งส้ิน 1 แห่ง) 
เทศบาลขนาดกลาง 4 แห่ง (เทศบาลขนาดกลางมีจ านวนทั้งส้ิน 66 แห่ง) และเทศบาลขนาดเล็ก 4 
แห่ง (เทศบาลขนาดเล็กมีจ านวนทั้งส้ิน 54 แห่ง) รวมจ านวนผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 13 คน ผูว้ิจยัได้
น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยจดักลุ่มประเด็นเดียวกนัไวด้ว้ยกนั พรรณา
ผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ขอ้มูล น าเสนอในรูปแบบความเรียง และสรุปผลตามประเด็นท่ีศึกษา ดงัน้ี 
 
สรุปผลการวจัิย 
 ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของเทศบาลทั้ง 121 แห่ง 
 1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 89.26) มีอายุอยู่
ในช่วงระหวา่ง 31 - 40 ปี (ร้อยละ 40.49) จบการศึกษาในระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี (ร้อยละ 60.33) มี
ต าแหน่งผูอ้  านวยการกองคลงั (ร้อยละ 48.76) ระยะเวลาการปฏิบติังาน มากกว่า 10 ปี (ร้อยละ 
85.95) 
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 2. ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาล
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวม 4.14) เม่ือวเิคราะห์ผลการประเมินการควบคุมภายในแต่ละดา้น พบวา่ 
 ด้านแผนงาน (ค่าเฉลี่ยรวม 3.61) การประเมินผลการควบคุมภายใน มีระดับความ
คิดเห็นจากมากไปหานอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี  
  1) มีค าสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการเพื่อท าหน้าท่ีในการจดัท าแผนระดับต่าง ๆ และ
คณะกรรมการประกอบดว้ยผูท่ี้เป็นตวัแทนของภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และมีความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อ
การจดัท าแผน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 
  2) มีการจัดท าแผนงาน ตามขั้นตอนท่ีก าหนด และใช้ข้อมูลหลากหลายด้านมา
ประกอบการตดัสินใจ (เช่น ผลการประชุมประชาคม, แผนพฒันาจงัหวดั, ผลการประเมินแผนงาน
หรือโครงการท่ีผา่นมา, ผลการวเิคราะห์สภาพเศรษฐกิจและสังคมในพื้นท่ี เป็นตน้) อยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 
  3) แผนยทุธศาสตร์สนบัสนุนวตัถุประสงคข์ององคก์รโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 
  4) มีการรวบรวมขอ้มูลภายนอก ดา้นกฎหมาย หรือกฎ ระเบียบ และการเปล่ียนแปลง
ดา้นเศรษฐกิจและสังคม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินผลการด าเนินงาน อยู่ในระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37 
  5) มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนงานหรือโครงการในท่ีประชุมผูบ้ริหารราย
เดือน อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.19 
  6) มีการรายงานความกา้วหนา้ของแผนงานหรือโครงการ และความคืบหนา้ในการ
แกไ้ขปัญหาในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งมีการสรุปบทเรียน และแนวทางพฒันา อยูใ่น
ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.12 
    ด้านการเงินการบัญชี (ค่าเฉลี่ยรวม 4.58) การประเมินผลการควบคุมภายใน มีระดบั
ความคิดเห็นจากมากไปหานอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี  
  1) มีการกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกส้ินเดือน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.84 
  2) มีการบนัทึกเงินท่ีน าฝากธนาคารในบญัชีภายในวนัท่ีมีวนัท่ีน าเงินฝาก และบนัทึก
การจ่ายเงินในบญัชีเงินสด หรือบญัชีเงินฝากธนาคารภายในวนัท่ีจ่ายเงินนั้น อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.76 
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  3) มีการก าหนดแนวทางปฏิบตัิในการรับส่งเงินระหว่างบุคคลและหน่วยงาน
เป็นลายลกัษณ์อกัษร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.61 
  4) มีการตรวจสอบจ านวนเงินท่ีรับกับหลกัฐานการรับและรายการท่ีบนัทึกไวใ้น
บญัชี และตรวจสอบรายการจ่ายเงินท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชีกบัหลกัฐานการจ่าย ทุกส้ินวนั อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.61 
  5) มีการแบ่งแยกหน้าท่ีด้านการรับ – จ่ายเงิน มิให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงมีหน้าท่ี
รับผิดชอบมากกว่าหน่ึงลกัษณะงานต่อไปน้ี การอนุมติัการรับเงินสด การเก็บรักษาเงินสด การ
บนัทึกบญัชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร และการกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 
  6) การรับเงินโดยการโอนผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์มีการยืนยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
โดยระบุช่ือผูจ่้ายเงินและจ านวนเงิน และวตัถุประสงคก์ารจ่าย อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.33 
 ด้านรายได้ (ค่าเฉลี่ยรวม 3.78) การประเมินผลการควบคุมภายใน มีระดบัความคิดเห็น
จากมากไปหานอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี 
  1) มีการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใชเ้พื่ออ านวยความสะดวกในการจดัเก็บภาษี อยูใ่น
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 
  2) มีหลกัฐานการก าหนดวธีิการและขั้นตอนการจดัเก็บรายไดค้รอบคลุมทุกประเภท 
รวมทั้งแนวทางในการเพิ่มรายได ้อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 
  3) มีการตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบประเมินภาษีกบั ทะเบียนทรัพยสิ์นของ
ผูช้  าระภาษี อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 
  4) มีการจัดท ารายงานเปรียบเทียบรายได้ท่ีจัดเก็บได้กับประมาณการท่ีก าหนด 
วิเคราะห์หาสาเหตุความแตกต่าง และหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ข อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.70 
   5) มีการปรับปรุงขอ้มูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นให้เป็นปัจจุบนั อยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 
  6) มีหลกัเกณฑใ์นการจ าหน่ายหน้ีสูญ มาตรการในการเร่งรัดและติดตามลูกหน้ี และ
รายงานวิเคราะห์อายุลูกหน้ี และมีแผนปฏิบติัการในการเร่งรัด อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.47 
 ด้านการใช้จ่ายเงิน (ค่าเฉลี่ยรวม 4.63) การประเมินผลการควบคุมภายใน มีระดบัความ
คิดเห็นจากมากไปหานอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี 
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  1) มีการอนุมติัจ่ายเงินโดยผูมี้อ  านาจและเป็นไปตามระเบียบ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.83 
  2) มีการตรวจสอบความครบถ้วน  ถูกต้องของเอกสารการจ่าย เ งิน  ได้แ ก่ 
ใบเสร็จรับเงิน ใบเบิกเงิน ใบถอนเงินฝาก เป็นตน้ ก่อนเสนอเพื่ออนุมติั อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.74 
  3) มีการจดัท าขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย ตามขั้นตอนท่ีก าหนด และใช้ขอ้มูล
หลากหลายดา้นมาประกอบการตดัสินใจ (เช่น ผลการประชุมประชาคม, แผนพฒันาจงัหวดั ผลการ
ประเมินแผนงานหรือโครงการท่ีผา่นมา ผลการวเิคราะห์สภาพเศรษฐกิจและสังคมในพื้นท่ี เป็นตน้) 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.62 
  4) มีการเปรียบเทียบรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงกบังบประมาณอยา่งสม ่าเสมอในระหวา่งปี 
เพื่อควบคุมการใชจ่้ายให้อยูใ่นวงเงินงบประมาณท่ีก าหนด อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.55 
  5) มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีระหว่างผูท้  าหน้าท่ีเบิกจ่ายและผูอ้นุมติัตามระเบียบ อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.55 
  6) จดัให้มีผูรั้บผิดชอบก ากับดูแลการปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและข้อบังคบัท่ีก าหนด กรณีท่ีจ าเป็นอาจก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติโดยเฉพาะ
ส าหรับใหเ้จา้หนา้ท่ีถือปฏิบติัเป็นมาตรฐานเดียวกนั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47 
 ด้านการพัสดุ (ค่าเฉลี่ยรวม 4.09) การประเมินผลการควบคุมภายใน มีระดับความ
คิดเห็นจากมากไปหานอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี 
  1) บญัชีหรือทะเบียนทรัพยสิ์นมีรายละเอียดหมายเลข รหสั รายการ สถานท่ีใช้ หรือ
สถานท่ีเก็บรักษา และราคา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 
  2) ในวธีิการและขั้นตอนการจดัหาพสัดุมีการก าหนดให้ระบุเหตุผลและความจ าเป็น
ในการจดัหาพสัดุ พร้อมทั้งก าหนดให้มีหลกัฐานสนบัสนุนอย่างเพียงพอ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 
  3) มีการจดัท ารายงานผลการตรวจนบัทรัพยสิ์น เปรียบเทียบยอดจากการตรวจนบักบั
ทะเบียนคุมและ/หรือบญัชีทรัพยสิ์น อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 
   4) มีขอ้มูลการบ ารุงรักษาพสัดุและการควบคุมการเบิกจ่าย เป็นลายลกัษณ์อกัษร อยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 
  5) มีวิธีปฏิบติัในการควบคุมการเก็บรักษา และการบ ารุงรักษาพสัดุ และเป็นไปตาม
ขั้นตอน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 
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  6) มีการก าหนดมาตรการป้องกนัและรักษาทรัพยสิ์นท่ีส าคญั หรือมีมูลค่าสูงมิให้สูญ
หายหรือเสียหาย อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 
  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ตัวแทนจากเทศบาลในจังหวดัเชียงใหม่ทีไ่ด้รับการคัดเลอืก 13 แห่ง 
 สภาพการด าเนินงานของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ 
 องค์ประกอบที ่1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม  
 เทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่จะมีค าสั่งมอบอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ตามความเหมาะสม ตามเขตความรับผิดชอบแต่ละคนตามสายการบงัคบับญัชา และเป็นไปตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององค์กร กิจกรรมการพฒันาบุคลากรไดจ้ดัให้มีข้ึนอยา่งเหมาะสม มี
องค์ประกอบท่ีท าให้เกิดการควบคุมภายในของงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งในดา้น
ทศันคติท่ีดีและเอ้ือต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความส าคญักบัการมีศีลธรรม จรรยาบรรณ ความ
ซ่ือสัตย ์และความโปร่งใสในการปฏิบติัหนา้ท่ี  รวมถึงการปลูกฝังให้บุคลากรในงานมีจรรยาบรรณ
ของการเป็นขา้ราชการ ผูบ้ริหารเน้นความส าคญัของจริยธรรม และการปฏิบติัตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
และมีการจดัการฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม กรณีท่ีพนักงานไม่ปฏิบติัตามกฎ 
ระเบียบ หรือนโยบายท่ีวางไว ้ผูบ้ริหารจะมีการสั่งลงโทษทางวินัยเม่ือพนักงานกระท าความผิด
อยา่งร้ายแรง การจดัโครงสร้างของเทศบาล มีความเหมาะสม มีสายการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน และมี
การปรับโครงสร้างต าแหน่ง อตัราก าลัง ให้มีความเหมาะสมตลอดเวลา เกิดการท างานท่ีบรรลุ
เป้าหมายร่วมกนั การใหค้วามเคารพซ่ึงกนัและกนั การท างานร่วมกนัและเช่ือมัน่ซ่ึงกนัและกนัมีการ
ยอมรับความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน เปิดโอกาสให้รับทราบขอ้มูลส่ิงท่ีตรวจทานหรือส่ิงท่ี
ตอ้งการตรวจสอบ มีการบริหารงานเทศบาลโดยยึดหลกัเกณฑ์ของวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ี
ดีและเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
 องค์ประกอบที ่2 การประเมินความเส่ียง  
 เทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่ได้วิเคราะห์ประเมินความเส่ียงและเห็นว่าการ
ควบคุมภายในของเทศบาลยงัคงมีจุดอ่อนท่ีส าคญัท่ีคลา้ยคลึงกนั ไดแ้ก่ 
 กิจกรรมการโตต้อบการรับ – ส่งหนงัสือราชการ จุดอ่อนเกิดจาก การรับหนงัสือเขา้จาก
ภายนอกกระชั้นชิดท าให้เกิดความล่าช้าในการรายงานเสนอต่อผูบ้ริหาร มีท่ีจดัเก็บเอกสารไม่
เพียงพอต่อการจดัเก็บเอกสาร เน่ืองจากปริมาณเอกสารและวสัดุอุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ มี
ปริมาณท่ีมาก  
 กิจกรรมดา้นสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ และผูติ้ดเช้ือเอดส์ จุดอ่อนเกิดจากการ
ให้บริการดา้นการจ่ายเบ้ียยงัชีพนอกสถานท่ี  มีการถือเงินสดเป็นจ านวนมากท าให้เส่ียงต่อการสูญ
หายและโจรกรรม 
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 กิจกรรมการใชแ้ผนท่ีภาษีในการจดัเก็บรายได ้จุดอ่อนเกิดจากมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล
ของผูถื้อครองท่ีดินอยูต่ลอดเวลาท่ีเป็นเจา้ของป้ายไม่ทราบว่าตอ้งมาช าระภาษีระบบแผนท่ีภาษียงั
ไม่สมบูรณ์ และเจา้หนา้ท่ีในงานจดัเก็บรายไดมี้ไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน 
 กิจกรรมการบนัทึกข้อมูลในระบบ e-LAAS จุดอ่อนเกิดจากมีการปรับปรุงระบบ
บ่อยคร้ังระบบอินเทอร์เน็ตท่ีใช้ภายในส านกังานบางคร้ังสัญญาณไม่ดีท าให้ไม่สามารถเขา้ใชง้าน
ระบบ e-LAAS ได ้
 กิจกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง การจดัหาพสัดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบการจดัหาพสัดุเน่ืองจาก
มีการด าเนินการไม่เป็นไปตามขั้นตอน และการจดัหาพสัดุบางคร้ังไม่เป็นไปตามแผนงานและ
เน่ืองจากมีระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ซ่ึงก าหนดใหเ้ร่ิมใชเ้ม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2560 ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีผูป้ฎิบติัยงัตอ้งศึกษาระเบียบดงักล่าว
ใหเ้ขา้ใจในแนวปฏิบติั 
 กิจกรรมการบ ารุงรักษาพสัดุและทรัพยสิ์น เจา้หนา้ท่ีและพนกังานแต่ละคนไดป้ฏิบติั
ตามค าสั่งก าหนดของแต่ละส่วนงานและแยกหนา้ท่ีกนัตามค าสั่งแบ่งงาน ซ่ึงแต่ละคนจะมีหน้าท่ี
รับผดิชอบเป็นจ านวนมากและในการบ ารุงรักษาพสัดุ การปฏิบติังานบางคร้ังไม่ถูกตอ้ง การควบคุม
การใชพ้สัดุยงัไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไวท้  าใหก้ารใชว้สัดุยงัไม่เกิดความคุม้ค่าเพียงพอ 
 กิจกรรมการจดัท าแผนการก่อสร้าง จุดอ่อนเกิดจากการด าเนินการจดัซ้ือจัดจ้างอยู่
ในช่วงตน้ปีถึงกลางปีงบประมาณผูรั้บจา้งเขา้ด าเนินการก่อสร้างในช่วงฤดูฝน ท าให้งานล่าชา้ งาน
ก่อสร้างส่วนใหญ่ไปด าเนินการในช่วงใกลส้ิ้นปีงบประมาณ ซ่ึงส่งผลให้ผูรั้บจา้งเขา้ด าเนินงานไม่
ทนัตามความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี ผูส้ ารวจพื้นท่ีประเมินสภาพปัญหาของพื้นท่ีไม่
ครบถว้น ท าใหก้ารเก็บขอ้มูลของพื้นท่ีไม่ครอบคลุมครบถว้น การส ารวจพื้นท่ีเพื่อหาขอ้มูลเพิ่มเติม
ตอ้งใชเ้วลาท างานเพิ่ม ไม่แลว้เสร็จในคร้ังเดียวหรืออาจท าให้มีผลเสียในการออกแบบโครงการไม่
เหมาะสมกบัสภาพปัญหา ส่งผลกระทบต่อการออกแบบท่ีจะใชป้รับปรุงแกไ้ข ระหวา่งการก่อสร้าง
อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพงาน และงบประมาณ 
 องค์ประกอบที ่3 กจิกรรมการควบคุม  
 เทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่ไม่ไดจ้ดัท าคู่มือการปฏิบติังานของเทศบาล แต่จะ
ปฏิบติังานตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง จากหนังสือสั่งการ รวมทั้งการปรึกษาขอ้บงัคบั แนวทางการ
ปฏิบติัจากส านกังานทอ้งถ่ินจงัหวดั และจะปฏิบติังานตามค าสั่งแบ่งงานภายใน ซ่ึงจะมีค าบรรยาย
ลกัษณะงานอยูใ่นค าสั่ง โดยมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบให้ชดัเจน ห้ามไม่ให้บุคคลเดียว
ท าหนา้ท่ีตั้งแต่ตน้จนจบกระบวนการเพื่อป้องกนัการทุจริต เทศบาลไดก้ าหนดนโยบายและวิธีการ
ปฏิบติังานในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน ตลอดจนก าหนดกิจกรรมการควบคุมท่ีมีสาระส าคญัในแต่
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ละระดบัไวอ้ยา่งเหมาะสม โดยเนน้กิจกรรมการควบคุมแบบป้องกนัเป็นหลกั มีการก าหนดอ านาจ
และการอนุมติัในแต่ละส านกั กอง อย่างเหมาะสม และติดตามตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้
มัน่ใจวา่กิจกรรมการควบคุมนั้นไดมี้การน าไปปฏิบติัจริง สามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้รวมถึง
คุณภาพและความรวดเร็วท่ีควบคู่กนัไปดว้ย เป็นกิจกรรมท่ีควบคุมให้ผูป้ฏิบติังานเห็นความเส่ียงท่ี
เกิดข้ึนจาการปฏิบติังานประจ า เพื่อให้เกิดความระมดัระวงั รอบคอบ สามารถปฏิบติังานให้บรรลุ
ตามวตัถุประสงคเ์ป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 องค์ประกอบที ่4 สารสนเทศและการส่ือสาร  
 เทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบติังาน ซ่ึงประกอบดว้ยระบบเอกสาร ระบบบญัชี และระบบการประมวลขอ้มูลเพื่อการบริหาร
อ่ืน ๆ การรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน การปฏิบติัตามนโยบายและระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ 
ท่ีใช้ในการควบคุมและด าเนินกิจกรรมขององค์กร ท่ีสามารถเช่ือมโยงกนัได้อย่างทัว่ถึง เพื่อ
น าไปใช้ในการบริหารหรือเพื่อการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทันเวลา และมีระบบรักษาความ
ปลอดภยัของระบบสารสนเทศและขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ นอกจากน้ียงัมีระบบการจดัเก็บ
ขอ้มูลท่ีสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งยอ้นหลงัได้ ทั้งน้ีได้ ยึดหลกัความโปร่งใส และให้มีการ
ตรวจสอบได ้เหมาะสมต่อความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละมีการส่ือสารไปยงัฝ่ายบริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ในรูปแบบท่ีช่วยใหผู้รั้บขอ้มูลสารสนเทศปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผิดชอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล  เทศบาลมีช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถ
ติดต่อส่ือสารกันได้ทั่วทั้ งองค์กร โดยข้อมูลท่ีส าคัญจะถูกถ่ายทอดจากผูบ้ริหารระดับสูงลงสู่
เจา้หนา้ท่ี (Top-Down) และจากเจา้หนา้ท่ีข้ึนตรงสู่ผูบ้ริหารระดบัสูง (Bottom-up) หรือ การส่ือสาร
ระหว่างหน่วยงานในระดบัเดียวกนั (Horizontal) ไดอี้กด้วยเช่นกนั อีกทั้งยงัมีช่องทางและการ
ติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นท่ีมีประสิทธิภาพ และทนัต่อเวลา ส่วนการส่ือสารกบับุคคลภายนอกนั้น 
เทศบาลมีการแสดงแผนภูมิโครงสร้างองค์กร เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทัว่ไป และบุคลากรใน
องค์กรไดรั้บทราบ ซ่ึงไดแ้ก่ การจดัผงับงัคบับญัชา การจดัท าค าสั่งแบ่งงานภายในทุกส านกัหรือ
กอง ไวเ้ป็นปัจจุบันโดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์เทศบาล หน้าเพจเฟซบุ๊คของเทศบาล และติดท่ี
ส านกังานเทศบาล รวมถึงวารสารของเทศบาล ดว้ย 
 องค์ประกอบที ่5 การติดตามประเมินผล  
 เทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน โดยใช้
แบบสอบทานเป็นเคร่ืองมือในการติดตามผล  สอบทานความเหมาะสมของนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ พร้อมทั้ งประเมินผลการท างานและรายงานการปฏิบัติงาน มีการติดตาม
ความกา้วหนา้ของการปฏิบติังาน มีการจดัรายงานผลการปฏิบติังานเป็นรายงานประจ าเดือน ประจ า
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ไตรมาส และประจ าปี ติดตามและตรวจสอบการปฏิบติังานตามระบบการควบคุมภายในและการ
บริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไวอ้ย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ ว่าได้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กระบวนการท่ีก าหนดไวห้รือไม่ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิผลของกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงโดยตรง 
หากพบขอ้บกพร่องใหมี้การด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องทนัที 
 แนวทางการพฒันาระบบการควบคุมภายในของเทศบาล 
 1. ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม ตวัแทนจากเทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ส่วน
ใหญ่มีความเห็นสรุปไดด้งัน้ี 
 ฝ่ายบริหารควรออกแบบโครงสร้างระบบควบคุมภายในให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบั
ภารกิจของแต่ละส่วนงาน มีสายบงัคบับญัชาท่ีชัดเจน โดยก าหนดวตัถุประสงค์ วางกลไกการ
ควบคุมและการก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ มีการปรับโครงสร้างต าแหน่ง อัตราก าลัง ให้มีความ
เหมาะสมตลอดเวลา เพื่อให้สอดคลอ้งแผนอตัราก าลงั หรือทนัต่อสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ปัจจุบนั จดัปฐมนิเทศหรือแนะน าบุคลากร และพนกังานท่ีไดบ้รรจุใหม่ รับทราบถึงวตัถุประสงค์
ของเทศบาล และรับทราบนโยบายผูบ้ริหาร มีการบรรจุ แต่งตั้ง การเล่ือนต าแหน่ง รวมทั้งเล่ือนขั้น
อตัราเงินเดือน โดยพิจารณาจากคุณวุฒิประสบการณ์ รวมทั้งการติดตามผลการควบคุมภายใน ส่วน
บุคลากรอ่ืน ๆ ขององคก์รเป็นผูรั้บผิดชอบต่อการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายใน อาจเนน้เร่ือง
การป้องกนัการทุจริต เร่ืองการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า หรือเร่ืองการรายงานท่ีครบถว้นถูกตอ้ง ตอ้ง
ปลูกจิตส านึก ความซ่ือตรงและจริยธรรม และผูบ้ริหารของเทศบาลจะตอ้งสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในในหน่วยงาน เช่น การก าหนดจริยธรรมของการท างาน ความ
ซ่ือสัตย์ ความไวใ้จได้ ความโปร่งใส และก าหนดแนวทางการปฏิบติัท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม ให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบ วิธีการ รวมถึงบทลงโทษ และบงัคบัใช้บทลงโทษ
ผูฝ่้าฝืนกฎอยา่งเขม้งวด 
 2. ด้านการประเมินความเส่ียง ตวัแทนจากเทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่มี
ความเห็นสรุปไดด้งัน้ี 
    ทุกส านักหรือกอง ควรด าเนินการประเมินและทบทวนความเส่ียงให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ มีการทบทวนค าสั่งแบ่งงาน และมอบหมายงานให้เหมาะสมกบั
ความรู้ความสามารถของแต่ละคน ควรประเมินความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง เป็นลายลกัษณ์อกัษร ควรมี
การประเมินความเส่ียง ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับภารกิจของ
เทศบาล และให้ครอบคลุม และวตัถุประสงค์ในระดบักิจกรรมของการด าเนินงานท่ีเฉพาะเจาะจง
ส าหรับแต่ละกิจกรรมท่ีหน่วยงานก าหนด เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน ซ่ึงวตัถุประสงค์
ของแต่ละกิจกรรมจะตอ้งสนบัสนุนและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ในระดบัเทศบาล ซ่ึงเจา้หนา้ท่ี
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และผูบ้ริหารทุกระดบัตอ้งร่วมกนัจดัท า การวเิคราะห์และจดัระดบัความเส่ียง จะตอ้งประเมินระดบั
ความส าคญัของปัจจยัเส่ียง โดยการน าปัจจยัเส่ียงแต่ละปัจจยัมาพิจารณาถึงความส าคญัว่า หาก
เกิดข้ึนแลว้มีผลกระทบต่อหน่วยงานมากนอ้ยแค่ไหน 
 3. ด้านกิจกรรมการควบคุม ตวัแทนจากเทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่มี
ความเห็นสรุปไดด้งัน้ี 
    เม่ือมีการวเิคราะห์และจดัล าดบัความเส่ียงแลว้ ผูบ้ริหารทุกระดบัควรพิจารณาหาวิธีเพื่อ
ป้องกนัความเส่ียงนั้น ๆ โดยตอ้งค านึงถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งใชว้า่คุม้กบัประโยชน์ท่ีจะไดรั้บหรือไม่ ซ่ึง
ในการก าหนดแนวทางในการป้องกนัหรือลดความเส่ียง ผูบ้ริหารควรพิจารณาวา่ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน
นั้นเป็นความเส่ียงในลกัษณะใด กรณีท่ีเป็นความเส่ียงเก่ียวกบัหน่วยงานโดยรวม ซ่ึงเป็นความเส่ียง
ท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอกท่ีมิได้อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหาร การป้องกนัหรือลดความเส่ียง
กระท าไดโ้ดยการบริหารความเส่ียง หรือกรณีท่ีเป็นความเส่ียงเก่ียวกบัการควบคุมภายใน ซ่ึงเป็น
ความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัภายในและอยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหาร การป้องกนัหรือลดความ
เส่ียงกระท าได้โดยจดัให้มีกิจกรรมการควบคุมอย่างเพียงพอและเหมาะสม การก าหนดวิธีการ
ควบคุมเพื่อจดัการให้ความเส่ียงอยูใ่นสภาพท่ีเป็นผลดีกบัเทศบาล ควรมีการปรับปรุงดา้นจ านวน
บุคลากรใหเ้หมาะสมกบัปริมาณงาน อาจกระท าโดยพฒันา บุคลากรให้สามารถปฏิบติังานไดห้ลาย
ดา้น ด าเนินการฝึกอบรมใหมี้ความรอบรู้มากข้ึน และสามารถประยุกตค์วามรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ มา
ใชใ้นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานใหม้ากข้ึน จดัท าคู่มือการด าเนินงาน เพื่อสนบัสนุนให้กบั
บุคลากรท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีนั้น ๆ จดัสรรงบประมาณอย่างเพียงพอในการพฒันาบุคลากร 
พิจารณาใหทุ้กคนไดรั้บสิทธิในการอบรมเท่าเทียมกนั ก าหนดกระบวนการคดัเลือกเพื่อให้ไดบุ้คคล
ท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานท่ีสุด 
 4. ด้านสารสนเทศและการส่ือสาร ตวัแทนจากเทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่มี
ความเห็นสรุปไดด้งัน้ี 
    ควรจดัท าส่ือสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก ท่ีสามารถปฏิบติัได้จริง ก าหนดให้
เจา้หนา้ท่ีทุกคนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของตนอยา่งชดัเจนและทนักาล ทั้ง
จากภายในหรือภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งขอ้มูลข่าวสารท่ีมีผลต่อความเส่ียงท่ีอาจเกิดกบัหน่วยงาน 
จดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารขอ้มูลท่ีดีระหวา่งผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน ท าให้สามารถท าความเขา้ใจ 
และประสานงานกนัไดเ้ป็นอย่างดี  ควรน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้อยา่งเพียงพอเหมาะสม เพื่อ
การรับ-ส่งขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ และลดความเส่ียงในการปฏิบติังาน และลดความสูญเสียท่ีจะ
เกิดข้ึน โดยเลือกใชร้ะบบสารสนเทศท่ีดี มีการป้องกนัไวรัสอยา่งทนัเวลา มีโปรแกรมระบบบริหาร
จดัการท่ีเหมาะสม 
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 5. ด้านการติดตามและประเมินผล ตวัแทนจากเทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่มี
ความเห็นสรุปไดด้งัน้ี 
 ฝ่ายบริหารควรให้ความสนใจในการก าหนดนโยบายการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน ใหมี้การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง กบัตวัช้ีวดัในการ
ประเมินผลท่ีได้ก าหนดไว ้โดยท าเป็นระบบการประเมินผลอย่างต่อเน่ือง สม ่าเสมอ ว่ามีความ
สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย หลกัเกณฑ ์และมาตรฐานท่ีก าหนดไวเ้พียงใด ควรให้ความเป็นอิสระในการ
ติดตามและประเมินผล และมีการแกไ้ขเพื่อความเหมาะสมกบัสถานการณ์ ให้มีการสอบทานและ
รายงานผลเก่ียวกบัประสิทธิผลของแต่ละองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน ในทุก ๆ ดา้นอย่าง
สม ่าเสมอ ซ่ึงเป็นการรายงานจากภายในและจากบุคคลภายนอก เช่น ผูต้รวจสอบ ผูต้รวจราชการ 
หรือประชาชนผูม้าติดต่อ โดยเปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีปฏิบติังานจริง ซ่ึงการประเมินควรพิจารณา
ขอบเขตและความถ่ีของการประเมินดว้ย เพื่อใหม้ัน่ใจถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
ในเร่ืองนั้น ๆ ว่าสามารถป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได ้  รายงานผลตามขอ้เท็จจริงอย่างเป็น
อิสระ ไม่ปิดบงัส่ิงผิดปกติ ส าหรับบางโครงการอาจก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผล
โดยเฉพาะ แยกต่างหากจากท่ีไดก้ าหนดการติดตามและประเมินผลโดยปกติ การติดตามประเมินผล
โครงการท่ีเป็นกรณีเฉพาะ หรืออาจจา้งผูเ้ช่ียวชาญหรือผูต้รวจสอบภายนอกมาด าเนินการได ้
 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดวางระบบการควบคุมภายในของเทศบาล 
 ตวัแทนจากเทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่มีความเห็นสรุปไดด้งัน้ี 
   ปัญหาส่วนใหญ่มาจากบุคลากรในองคก์รยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการ 
และความส าคญัของระบบควบคุมภายใน เน่ืองจากผูบ้ริหารไม่ได้ให้ความส าคญัต่อการจดัวาง
ระบบการควบคุมภายในอย่างจริงจงั การขาดคุณธรรมและจริยธรรมของเจา้หน้าท่ีและผูบ้ริหาร 
กระบวนการปฏิบติังานไม่ชดัเจน และเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบมีนอ้ยเกินไป การจดัท ารายงานล่าช้า
และขาดความสมบูรณ์ ครบถว้น การปฏิบติัดา้นการควบคุมภายในของหน่วยงาน ยงัไม่ไดรั้บการ
ตอบสนองให้เป็นไปตามเป้าหมายเท่าท่ีควร และหัวหน้าหน่วยงานยงัไม่ให้ความส าคญักบัการ
ด าเนินงานดา้นควบคุมภายใน การจดัวางระบบการควบคุมภายในของเทศบาล ขาดความเป็นอิสระ  
การปฏิบติัตามกระบวนการควบคุมภายในไม่ชดัเจน เน่ืองจากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจดัวาง
ระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูถู้ก
แต่งตั้งเป็นบุคคลเดียวกนัและไม่มีการประชุมช้ีแจงใหท้ราบถึงแนวทางการปฏิบติั ผูถู้กแต่งตั้งยงัไม่
มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการควบคุมภายใน และยงัขาดการยอมรับและความร่วมมือใน
การปฏิบติัอย่างจริงจงัต่อกระบวนการควบคุมภายใน และขาดการติดตามและประเมินผลอย่าง
ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
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 ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการควบคุมภายใน ตวัแทนจากเทศบาล
ในจงัหวดัเชียงใหม่ มีความเห็นสรุปไดด้งัน้ี 
 ผูบ้ริหารทุกระดบัควรท าความเขา้ใจ และให้ความส าคญักบัการควบคุมภายใน ควรจดั
ประชุมหารือร่วมกบัผูบ้ริหารทุกส่วนงานในการระบุและวิเคราะห์ความเส่ียง เพื่อให้การพิจารณา
ความเส่ียงครอบคลุมการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ควรพิจารณาก าหนดแนวทางหรือวิธีการและ
ช่องทางการส่ือสารและเผยแพร่การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในให้มากข้ึน เพื่อให้ฝ่าย
บริหารและเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติัการเข้าใจหลักการและเทคนิคการประเมินระดับความเส่ียงและ
จดัล าดับความเส่ียงและกระบวนการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน อีกทั้งเจ้าหน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังานไดรั้บทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนการบริหารความเส่ียงเพื่อให้มีการ
ปฏิบติัตามขั้นตอนการประเมินระดบัความเส่ียงและจดัล าดบัความเส่ียงและกระบวนการบริหาร
ความเส่ียงอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง มีการแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบอยา่งชดัเจนและก าชบัให้
มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเน่ือง เม่ือมีการตรวจพบขอ้บกพร่อง ความเส่ียง ให้ปรับปรุง
การควบคุมภายในให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัและรายงานผูบ้ริหารทราบ จะตอ้งส่ง
เจา้หน้าท่ีเขา้รับการฝึกอบรม สัมมนาให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติังานและต่อระบบการ
ควบคุมภายใน การจดัวางระบบการควบคุมภายใน ให้จดัวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ตอ้งมี
ความเป็นอิสระในการจดัวางระบบ เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสและตรวจสอบได ้
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการประเมินผลการควบคุมภายใน และแนวทางการพฒันาระบบการ
ควบคุมภายใน ของเทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษามีประเด็นท่ีส าคญัในการอภิปรายผล 
ดงัน้ี 
 การประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลในจังหวดัเชียงใหม่ 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของเทศบาลในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวม 4.14) ผลการประเมินการควบคุมภายในแต่ละดา้น พบวา่ 
 ด้านแผนงาน การประเมินผลการควบคุมภายใน มีระดบัความคิดเห็นใน 6 หวัขอ้ ดงัน้ี 
 ระดบัมาก ไดแ้ก่  (1) มีค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อท าหนา้ท่ีในการจดัท าแผนระดบั
ต่าง ๆ และคณะกรรมการประกอบดว้ยผูท่ี้เป็นตวัแทนของภาคส่วนต่าง ๆ ทีเก่ียวขอ้ง และมีความรู้
ท่ีจ  าเป็นต่อการจดัท าแผน (2) มีการจดัท าแผนฯ ตามขั้นตอนท่ีก าหนด และใชข้อ้มูลหลากหลายดา้น
มาประกอบการตดัสินใจ  
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 ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ (1) แผนยุทธศาสตร์สนบัสนุนวตัถุประสงคข์ององคก์รโดยรวม 
(2) มีการรวบรวมขอ้มูลภายนอก ดา้นกฎหมาย หรือกฎ ระเบียบ และการเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ
และสังคม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินผลการด าเนินงาน (3) มีการติดตามความกา้วหนา้ของแผนงาน
หรือโครงการในท่ีประชุมผูบ้ริหารรายเดือน (4) มีการรายงานความก้าวหน้าของแผนงานหรือ
โครงการ และความคืบหนา้ในการแกไ้ขปัญหาในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งมีการสรุป
บทเรียน และแนวทางพฒันา 
    ด้านการเงินการบัญชี การประเมินผลการควบคุมภายใน มีระดับความคิดเห็นใน 6 
หวัขอ้ ดงัน้ี  
 ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ (1) มีการกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกส้ินเดือน (2) มีการบนัทึก
เงินท่ีน าฝากธนาคารในบญัชีภายในวนัท่ีมีวนัท่ีน าเงินฝาก และบนัทึกการจ่ายเงินในบญัชีเงินสด 
หรือบญัชีเงินฝากธนาคารภายในวนัท่ีจ่ายเงินนั้น (3) มีการก าหนดแนวทางปฏิบติัในการรับส่งเงิน
ระหวา่งบุคคลและหน่วยงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร (4) มีการตรวจสอบจ านวนเงินท่ีรับกบัหลกัฐาน
การรับและรายการท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชี  และตรวจสอบรายการจ่ายเงินท่ีบันทึกไวใ้นบัญชีกับ
หลกัฐานการจ่าย ทุกส้ินวนั (5) มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีดา้นการรับ – จ่ายเงิน มิให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง
มีหน้าท่ีรับผิดชอบมากกวา่หน่ึงลกัษณะงานต่อไปน้ี การอนุมติัการรับเงินสด การเก็บรักษาเงินสด 
การบนัทึกบญัชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร และการกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร (6) การ
รับเงินโดยการโอนผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์มีการยืนยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยระบุช่ือผูจ่้ายเงิน
และจ านวนเงิน และวตัถุประสงคก์ารจ่าย 
 ด้านรายได้ การประเมินผลการควบคุมภายใน มีระดบัความคิดเห็นใน 6 หวัขอ้ ดงัน้ี  
 ระดบัมาก ไดแ้ก่ (1) มีการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
จดัเก็บภาษี (2) มีหลกัฐานการก าหนดวิธีการและขั้นตอนการจดัเก็บรายไดค้รอบคลุมทุกประเภท 
รวมทั้งแนวทางในการเพิ่มรายได ้ (3) มีการตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบประเมินภาษีกบั 
ทะเบียนทรัพยสิ์นของผูช้  าระภาษี (4) มีการจดัท ารายงานเปรียบเทียบรายไดท่ี้จดัเก็บไดก้บัประมาณ
การท่ีก าหนด วิเคราะห์หาสาเหตุความแตกต่าง และหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ข (5) มีการปรับปรุง
ขอ้มูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นให้เป็นปัจจุบนั  (6) มีหลกัเกณฑ์ในการจ าหน่ายหน้ีสูญ 
มาตรการในการเร่งรัดและติดตามลูกหน้ี และรายงานวิเคราะห์อายุลูกหน้ี และมีแผนปฏิบติัการใน
การเร่งรัด 
 ด้านการใช้จ่ายเงิน การประเมินผลการควบคุมภายใน มีระดบัความคิดเห็นใน 6 หวัขอ้ 
ดงัน้ี  
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 ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ (1) มีการอนุมติัจ่ายเงินโดยผูมี้อ  านาจและเป็นไปตามระเบียบ (2) 
มีการตรวจสอบความครบถว้น ถูกตอ้งของเอกสารการจ่ายเงิน ไดแ้ก่ ใบเสร็จรับเงิน ใบเบิกเงิน ใบ
ถอนเงินฝาก เป็นตน้ ก่อนเสนอเพื่ออนุมติั (3) มีการจดัท าขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย ตาม
ขั้นตอนท่ีก าหนด และใช้ขอ้มูลหลากหลายดา้นมาประกอบการตดัสินใจ (4) มีการเปรียบเทียบ
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงกบังบประมาณอย่างสม ่าเสมอในระหว่างปี เพื่อควบคุมการใช้จ่ายให้อยู่ใน
วงเงินงบประมาณท่ีก าหนด (5) มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีระหว่างผูท้  าหน้าท่ีเบิกจ่ายและผูอ้นุมติัตาม
ระเบียบ (6) จดัใหมี้ผูรั้บผดิชอบก ากบัดูแลการปฏิบติังานดา้นการจ่ายเงินใหเ้ป็นไปตามระเบียบและ
ข้อบังคับท่ีก าหนด กรณีท่ีจ าเป็นอาจก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติโดยเฉพาะส าหรับให้
เจา้หนา้ท่ีถือปฏิบติัเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
 ด้านการพสัดุ การประเมินผลการควบคุมภายใน มีระดบัความคิดเห็นใน 6 หวัขอ้ ดงัน้ี 
 ระดับมากท่ีสุด ได้แก่ (1) บญัชีหรือทะเบียนทรัพย์สินมีรายละเอียดหมายเลข รหัส 
รายการ สถานท่ีใช ้หรือสถานท่ีเก็บรักษา และราคา (2) ในวิธีการและขั้นตอนการจดัหาพสัดุมีการ
ก าหนดให้ระบุเหตุผลและความจ าเป็นในการจดัหาพสัดุ พร้อมทั้งก าหนดให้มีหลกัฐานสนบัสนุน
อยา่งเพียงพอ 
 ระดบัมาก ไดแ้ก่ (1) มีการจดัท ารายงานผลการตรวจนบัทรัพยสิ์น เปรียบเทียบยอดจาก
การตรวจนับกับทะเบียนคุมและ/หรือบัญชีทรัพย์สิน (2) มีข้อมูลการบ ารุงรักษาพสัดุและการ
ควบคุมการเบิกจ่าย เป็นลายลกัษณ์อกัษร (3) มีวิธีปฏิบติัในการควบคุมการเก็บรักษา และการ
บ ารุงรักษาพสัดุ และเป็นไปตามขั้นตอน (4) มีการก าหนดมาตรการป้องกนัและรักษาทรัพยสิ์นท่ี
ส าคญั หรือมีมูลค่าสูงมิใหสู้ญหายหรือเสียหาย 
 แนวทางการพฒันาระบบการควบคุมภายในของเทศบาล 
 ฝ่ายบริหารควรออกแบบโครงสร้างระบบควบคุมภายในให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบั
ภารกิจของแต่ละส่วนงาน สร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มการควบคุมภายในในหน่วยงาน เช่น 
การก าหนดจริยธรรมของการท างาน ความซ่ือสัตย ์ความไวใ้จได ้ความโปร่งใส และก าหนดแนว
ทางการปฏิบติัท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม ตามหลกัธรรมมาภิบาล (Good Governance) สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของกญัญาณัฐ นอกกระโทก (2555) ซ่ึงได้รศึกษาแนวทางการพฒันาระบบการควบคุม
ภายในดา้นการคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา ผล
การศึกษาพบวา่กระบวนการควบคุมภายใน องคก์รมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจดัวางระบบ ติดตาม
และประเมินผลระบบการควบคุมภายใน มีการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของการควบคุม การประเมิน
ความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการส่ือสาร การติดตามและประเมินผล ไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ระบบการควบคุมดา้นการคลงัไม่เพียงพอ ความ
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เส่ียงยงัมีอยู ่ส าหรับแนวทางการพฒันาระบบการควบคุมภายใน ผูบ้ริหารตอ้งให้ความส าคญักบัการ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ฝึกอบรมบุคลากรให้เกิดผลการปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม 
ก าหนดกระบวนการปฏิบติังานท่ีชดัเจน คน้หาความเส่ียง ความส าเร็จของงาน ติดตามประเมินผล
อยา่งต่อเน่ือง ส่งเสริมใหอ้งคก์รมีการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาล 
 ทุกส านักหรือกอง ควรด าเนินการประเมินและทบทวนความเส่ียงให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ มีการทบทวนค าสั่งแบ่งงาน และมอบหมายงานให้เหมาะสมกบั
ความรู้ความสามารถของแต่ละคน ควรประเมินความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง เป็นลายลักษณ์อกัษร 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุกญัญา หาระมี (2554) ซ่ึงศึกษาแนวทางการพฒันาการควบคุมภายใน
ของเทศบาลต าบลกมลาไสย จงัหวดักาฬสินธ์ุ ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุมมี
นโยบาย ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีชัดเจน แต่ยงัขาดบุคลากรท่ีมีความรู้และทกัษะปฏิบติังานเก่ียวการ
ควบคุมภายใน บุคลากรมีความรู้ไม่ตรงกบัสายงานท่ีปฏิบติั ดา้นปัจจยัเส่ียงและกิจกรรมการควบคุม 
ยงัไม่มีการแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบโดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีไม่ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัท่ีก าหนด 
ดา้นสารสนเทศและการส่ือสารในเร่ืองการแจง้เวยีนนโยบาย หลกัเกณฑ์ให้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบ
ยงัไม่มีการด าเนินการท่ีชดัเจน และดา้นการติดตามประเมินผลยงัไม่มีกระบวนการสอบทานให้
เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบั  และแนวทางการพฒันาการควบคุมภายในของเทศบาลต าบลกมลา
ไสย ดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุม พบวา่ควรด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร เพื่อ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในงานท่ีปฏิบติั ดา้นประเมินความเส่ียงพบวา่ ทุกส านกั
หรือกอง ควรด าเนินการประเมินและทบทวนความเส่ียงให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ขององคก์รท่ี
เปล่ียนแปลงไป ด้านกิจกรรมควบคุมพบว่า ทุกส านกัหรือกองตอ้งมีการตรวจทานและปรับปรุง
ขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ ดา้นสารสนเทศและการส่ือสารพบว่าควรปรับปรุงสารสนเทศและ
การส่ือสารให้ทนัสมยั ด้านการติดตามและประเมินผล ควรแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบด้านการ
ติดตามและประเมินผลโดยตรง ผูบ้ริหารให้ความส าคญักบัด าเนินงานการควบคุมภายใน มีการ
ตรวจสอบการปฏิบติังานเป็นประจ า 
 ฝ่ายบริหารควรให้ความสนใจในการก าหนดนโยบายการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน ใหมี้การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง กบัตวัช้ีวดัในการ
ประเมินผลท่ีไดก้ าหนดไว ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพะยอม สาสกุล (2550) ซ่ึงศึกษาความคิดเห็น
ในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าปาง ผลการศึกษาพบวา่ความคิดเห็นในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง อยู่ในระดบัปานกลาง ผูบ้ริหารไม่ให้ความส าคญัใน
การก าหนดนโยบาย และวิธีปฏิบติัเพื่อความน่าเช่ือถือของระบบรายงานและข้าราชการไม่ให้
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ความส าคัญในการตรวจสอบ ระบบการตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร แนวทางการแกไ้ขเพื่อให้การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมีประสิทธิภาพมากข้ึน คือ ผูบ้ริหารควรให้ความสนใจในการก าหนด
นโยบายในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ใหมี้การเปรียบเทียบขอ้มูลในการด าเนินงานท่ี
เกิดข้ึนจริงกบัขอ้มูลในการประมวลผลตลอดจนจดัให้มีความรู้ความเขา้ใจและคู่มือการปฏิบติังาน
เก่ียวกบัการประเมินผลการควบคุมภายในแก่บุคลากรในองคก์รเพิ่มมากข้ึน 
 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดวางระบบการควบคุมภายในของเทศบาล 
 ส่วนใหญ่มาจากบุคลากรในองคก์รยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการ และ
ความส าคญัของระบบควบคุมภายใน เน่ืองจากผูบ้ริหารไม่ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการจดัวางระบบการ
ควบคุมภายในอยา่งจริงจงั การขาดคุณธรรมและจริยธรรมของเจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหาร กระบวนการ
ปฏิบติังานไม่ชดัเจน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเนตรดาว ทองประกอบ (2550) ซ่ึงศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิของมาตรการควบคุมภายในระหว่างเทศบาลขนาดใหญ่และเทศบาลขนาดเล็ก 
กรณีศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมากบั เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของการใช้มาตรการควบคุมภายในตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน วา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
พบวา่ผูบ้ริหารระดบัสูงของเทศบาล และกลุ่มผูป้ฏิบติังานของเทศบาลยงัไม่ให้ความส าคญักบัการ
ใช้มาตรการควบคุมภายใน เน่ืองจากขาดความรู้ ความเขา้ใจในระเบียบฯ ผูป้ฏิบติังานไม่มีความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรการควบคุมภายใน เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีโดยส่วนมากไม่เคยได้รับการ
ฝึกอบรมใหค้วามรู้ และไม่มีคู่มือการปฏิบติังาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาเร่ือง “การประเมินผลการควบคุมภายใน และแนวทางการพฒันาระบบ
การควบคุมภายใน ของเทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่” มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 1. ฝ่ายบริหารควรให้ความสนใจในการก าหนดนโยบายการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน และออกแบบโครงสร้างระบบควบคุมภายในให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกบัภารกิจของแต่ละส่วนงาน 
 2. ควรจดัฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานและการประเมินผลการควบคุมภายในใหม้ากข้ึน 
 3. ควรมีการส่ือสารใหทุ้กคนในหน่วยงานเห็นความส าคญัของการจดัวางระบบควบคุม
ภายใน และปฏิบติัตามแผนงานท่ีวางไวอ้ยา่งเป็นระบบและเป็นไปตามขั้นตอน  
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 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการเปรียบเทียบขอ้มูลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง กบัขอ้มูลจากการประเมินผล 
กรณีมีผลแตกต่างใหห้าสาเหตุและวธีิการแกไ้ข 
 2. ควรมีการศึกษาในประเด็นเฉพาะเจาะจงดา้นใดดา้นหน่ึง เช่น ดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง 
ดา้นระบบการบริหารพสัดุ เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ก  
 

 

ตัวอย่างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการค้นคว้าอสิระ 

 

 

แบบสอบถาม 
การประเมินผลการควบคุมภายใน 
ของเทศบาล ในจังหวดัเชียงใหม่ 

 
ค าช้ีแจง 
 การคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงวิชาการ  ในหลักสูตรปริญญาโท  สาขา
บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  ผลการศึกษาท่ีไดไ้ม่มี
ผลกระทบใด ๆ ต่อผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน  และผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถน าไปปรับปรุง
และพฒันาระบบการท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  จึงขอความกรุณาใหท้่านตอบความคิดเห็น
ท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด  โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการประเมินผลการควบคุมภายใน 
  
 
 

ขอขอบคุณทีท่่านสละเวลาตอบแบบสอบถาม 
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ตอนที ่1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย √  ลงใน         ท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 

1.  เพศ 

   (1) ชาย  (2) หญิง 
 

2.  อาย ุ

   (1) 20 – 30 ปี  (2) 31 – 40 ปี 
   (3) 41 – 50 ปี  (4) 51 ปีข้ึนไป 

 

3.  ระดบัการศึกษา 

   (1) มธัยมศึกษา  (2) อนุปริญญา 
   (3) ปริญญาตรี  (4) สูงกวา่ปริญญาตรี 

 

4.  ต าแหน่ง 

   (1) นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
(2) ผูอ้  านวยการกองคลงั 

  

   (3) เจา้พนกังานการเงินและบญัชี 
(4) เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้
(5) เจา้พนกังานพสัดุ 

  

 

5.  ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

   (1) นอ้ยกวา่ 1 ปี  (2) 1 – 5 ปี 
   (3) 6 - 10 ปี  (4) มากกวา่ 10 ปี 
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ตอนที ่2 ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย √  ลงในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 

การประเมินผลการควบคุมภายใน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ทีสุ่ด 

(5) 

 

มาก 

(4) 

 

ปานกลาง 

(3) 

 

น้อย 

(2) 

น้อย

ทีสุ่ด 

(1) 

1. ด้านแผนงาน 

1. มีค  าสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการเพื่อท า

หนา้ท่ีในการจดัท าแผนระดบัต่าง ๆ และ

คณะกรรมการประกอบด้วยผู ้ ท่ี เ ป็น

ตัวแทนของภาคส่วนต่าง ๆ ทีเก่ียวข้อง 

และมีความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการจดัท าแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. มีการจดัท าแผนฯ ตามขั้นตอนท่ีก าหนด 

แ ล ะ ใ ช้ ข้ อ มู ล ห ล า ก ห ล า ย ด้ า น ม า

ประกอบการตัด สินใจ  ( เ ช่น ผลการ

ประชุมประชาคม, แผนพฒันาจงัหวดั, ผล

การประเมินแผนงาน/โครงการท่ีผ่านมา, 

ผลการวเิคราะห์สภาพเศรษฐกิจและสังคม

ในพื้นท่ี เป็นตน้) 

     

3. มี ก า ร ติ ดต ามคว ามก้ า วหน้ า ขอ ง

แผนงาน/โครงการในท่ีประชุมผูบ้ริหาร

รายเดือน 

     

4. มี ก ารรายงานความก้า วหน้ า ของ

แผนงาน/โครงการ และความคืบหน้าใน

การแก้ไขปัญหาในกรณีท่ีไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย รวมทั้งมีการสรุปบทเรียน และ

แนวทางพฒันา 
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การประเมินผลการควบคุมภายใน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ทีสุ่ด 

(5) 

 

มาก 

(4) 

 

ปานกลาง 

(3) 

 

น้อย 

(2) 

น้อย

ทีสุ่ด 

(1) 

5. แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ส นั บ ส นุ น

วตัถุประสงคข์ององคก์รโดยรวม 

     

6. มีการรวบรวมข้อมูลภายนอก ด้าน

กฎหมาย หรือกฎ 

ระ เ บี ยบ  และการ เป ล่ี ยนแปลงด้าน

เศรษฐกิจและสังคม 

ท่ี เ ก่ี ย ว ข้อ งกับ ก า รประ เ มิ นผลก า ร

ด าเนินงาน 

     

2. ด้านการเงินการบัญชี 

1. มีการบันทึกเงินท่ีน าฝากธนาคารใน

บญัชีภายในวนัท่ีมีวนัท่ีน าเงินฝาก และ

บนัทึกการจ่ายเงินในบญัชีเงินสด หรือ

บญัชีเงินฝากธนาคารภายในวนัท่ีจ่ายเงิน

นั้น 

     

2. มีการแบ่งแยกหน้าท่ีด้านการรับ – 

จ่ายเงิน มิให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงมีหนา้ท่ี

รับผิดชอบมากกว่าหน่ึงลักษณะงาน

ต่อไปน้ี  

- การอนุมติัการรับเงินสด  

- การเก็บรักษาเงินสด  

- การบันทึกบัญชีเ งินสดและเงินฝาก

ธนาคาร  

- การกระทบยอดเงินสดและเงินฝาก

ธนาคาร 
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การประเมินผลการควบคุมภายใน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ทีสุ่ด 

(5) 

 

มาก 

(4) 

 

ปานกลาง 

(3) 

 

น้อย 

(2) 

น้อย

ทีสุ่ด 

(1) 

3. มีการก าหนดแนวทางปฏิบติัในการ

รับส่งเงินระหว่างบุคคลและหน่วยงาน

เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

     

4. มีการตรวจสอบจ านวนเงินท่ีรับกับ

หลกัฐานการรับและรายการท่ีบนัทึกไวใ้น

บัญชี และตรวจสอบรายการจ่ายเงินท่ี

บนัทึกไวใ้นบญัชีกบัหลกัฐานการจ่าย ทุก

ส้ินวนั 

     

5. การรับเงินโดยการโอนผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์มีการยืนยนัเป็นลายลกัษณ์

อกัษร โดยระบุช่ือผูจ่้ายเงินและจ านวน

เงิน และวตัถุประสงคก์ารจ่าย 

     

6. มีการกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุก

ส้ินเดือน 

     

3. ด้านรายได้ 

1. มีหลักฐานการก าหนดวิธีการและ

ขั้นตอนการจดัเก็บรายได้ครอบคลุมทุก

ประเภท รวมทั้งแนวทางในการเพิ่มรายได ้

     

2. มีการจดัท ารายงานเปรียบเทียบรายไดท่ี้

จัด เก็บได้กับประมาณการ ท่ีก าหนด 

วิเคราะห์หาสาเหตุความแตกต่าง และหา

แนวทางปรับปรุงแกไ้ข 
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การประเมินผลการควบคุมภายใน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ทีสุ่ด 

(5) 

 

มาก 

(4) 

 

ปานกลาง 

(3) 

 

น้อย 

(2) 

น้อย

ทีสุ่ด 

(1) 

3. มีหลักเกณฑ์ในการจ าหน่ายหน้ีสูญ 

มาตรการในการเร่งรัดและติดตามลูกหน้ี 

และรายงานวิเคราะห์อายุลูกหน้ี และมี

แผนปฏิบติัการในการเร่งรัด 

     

4. มีการตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบ

ประเมินภาษีกบั ทะเบียนทรัพยสิ์นของผู ้

ช าระภาษี 

     

5. มีการปรับปรุงขอ้มูลแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิ์นใหเ้ป็นปัจจุบนั 

     

6. มีการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อ

อ านวยความสะดวกในการจดัเก็บภาษี 

     

4. ด้านการใช้จ่ายเงิน 

1. มีการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ตามขั้นตอนท่ีก าหนด และใช้

ข้อมูลหลากหลายด้านมาประกอบการ

ตดัสินใจ (เช่น ผลการประชุมประชาคม, 

แผนพัฒนาจังหวดั , ผลการประเมิน

แผนงาน/โครงการท่ีผ่านมา, ผลการ

วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและสังคมใน

พื้นท่ี เป็นตน้) 

     

2. มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีระหวา่งผูท้  าหนา้ท่ี

เบิกจ่ายและผูอ้นุมติัตามระเบียบ 
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การประเมินผลการควบคุมภายใน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ทีสุ่ด 

(5) 

 

มาก 

(4) 

 

ปานกลาง 

(3) 

 

น้อย 

(2) 

น้อย

ทีสุ่ด 

(1) 

3. จัดให้มีผูรั้บผิดชอบก ากับดูแลการ

ปฏิบติังานดา้นการจ่ายเงินให้เป็นไปตาม

ระเบียบและข้อบังคบัท่ีก าหนด  กรณีท่ี

จ  า เ ป็นอาจก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิ ธี

ปฏิบติัโดยเฉพาะส าหรับให้เจา้หน้าท่ีถือ

ปฏิบติัเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

     

4. มีการตรวจสอบความครบถว้น ถูกตอ้ง

ของเอกสารการจ่าย เ งิน  ได้แ ก่ 

ใบเสร็จรับเงิน ใบเบิกเงิน ใบถอนเงินฝาก 

เป็นตน้ ก่อนเสนอเพื่ออนุมติั 

     

5. มีการอนุมติัจ่ายเงินโดยผูมี้อ  านาจและ

เป็นไปตามระเบียบ 

     

6. มีการเปรียบเทียบรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง

กบังบประมาณอยา่งสม ่าเสมอในระหวา่ง

ปี เพื่อควบคุมการใช้จ่ายให้อยู่ในวงเงิน

งบประมาณท่ีก าหนด 

     

5. ด้านการพสัดุ 

1. ในวิธีการและขั้นตอนการจดัหาพสัดุมี

การก าหนดให้ระบุ เหตุผลและความ

จ าเป็นในการจัดหาพัสดุ  พร้อมทั้ ง

ก าหนดให้มีหลักฐานสนับสนุนอย่าง

เพียงพอ 
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การประเมินผลการควบคุมภายใน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ทีสุ่ด 

(5) 

 

มาก 

(4) 

 

ปานกลาง 

(3) 

 

น้อย 

(2) 

น้อย

ทีสุ่ด 

(1) 

2. มีวิธีปฏิบติัในการควบคุมการเก็บรักษา 

และการบ ารุงรักษาพสัดุ และเป็นไปตาม

ขั้นตอน 

     

3. มีขอ้มูลการบ ารุงรักษาพสัดุและการ

ควบคุมการเบิกจ่าย เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

     

4. มีการก าหนดมาตรการป้องกันและ

รักษาทรัพยสิ์นท่ีส าคญั หรือมีมูลค่าสูงมิ

ใหสู้ญหายหรือเสียหาย 

     

5. บัญชีหรือทะเบียนทรัพย์สินมี

รายละเอียดหมายเลข รหัส รายการ 

สถานท่ีใช้ หรือสถานท่ีเก็บรักษา และ

ราคา 

     

6. มีการจดัท ารายงานผลการตรวจนับ

ทรัพยสิ์น เปรียบเทียบยอดจากการตรวจ

นับ กับ ท ะ เ บี ย น คุ ม แ ล ะ /ห รื อบัญ ชี

ทรัพยสิ์น 
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แบบสัมภาษณ์ 
การประเมินผลการควบคุมภายใน 
ของเทศบาล ในจังหวดัเชียงใหม่ 

 
ค าช้ีแจง 
 การคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงวิชาการ  ในหลักสูตรปริญญาโท  สาขา
บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  ผลการศึกษาท่ีไดไ้ม่มี
ผลกระทบใด ๆ ต่อผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน  และผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถน าไปปรับปรุง
และพฒันาระบบการท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  จึงขอความกรุณาใหท้่านตอบความคิดเห็น
ท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด  โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 สภาพการด าเนินงานของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 องคป์ระกอบ 

 ตอนท่ี 2 ปัญหาและอุปสรรคในการจดัวางระบบการควบคุมภายในของเทศบาล 
 ตอนท่ี 3 แนวทางการพฒันาระบบการควบคุมภายในของเทศบาล 
  
ตอนที ่1 สภาพการด าเนินงานของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ 

 องค์ประกอบที ่1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

 1. องค์กรของท่านมีค าสั่งมอบหมายงานและมอบอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบติังานของ

องคก์รอยา่งไร  

 2. องคก์รของท่านมีการก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผูบ้ริหารและ

เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานอยา่งไร 

 3. องคก์รของท่านมีก าหนดหลกัเกณฑ ์นโยบายของผูบ้ริหาร การบริหารงานดา้นบุคคล 

และกระบวนการปฏิบติังานอยา่งไร 

 4. การจดัโครงสร้างขององค์กรมีความเหมาะสมต่อการควบคุมภายในของหน่วยงาน

ของท่านอยา่งไร  

 5. ท่านคิดวา่สภาพแวดลอ้มการควบคุมภายในขององคก์รของท่านเป็นอยา่งไร 

 

 องค์ประกอบที ่2 การประเมินความเส่ียง 

 1. ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และการปฏิบัติงานท่ีไม่บรรลุ

วตัถุประสงคข์ององคก์รของท่านมีอะไรบา้ง   
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 2. ปัจจยัส าคญัในการป้องกนัการทุจริตท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานส าหรับองค์กรของ

ท่านมีอะไรบา้ง 

  

 องค์ประกอบที ่3 กจิกรรมการควบคุม 

 1. องคก์รของท่านมีการจดัท าคู่มือการปฏิบติังานหรือไม่ และท่านคิดวา่การจดัท าคู่มือมี

ความส าคญัต่อการควบคุมภายในอยา่งไร 

 2. ท่านคิดว่าองค์กรของท่านได้มีการก าหนดกิจกรรมการควบคุมภายในอย่างไร ให้

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั  

 

 องค์ประกอบที ่4 สารสนเทศและการส่ือสาร 

 1. องค์กรมีระบบสารสนเทศและสายการรายงาน เพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจของฝ่าย

บริหารหรือไม่ ระบบการส่ือสารช่วยสนบัสนุนใหพ้นกังานมีความเขา้ใจต่อวตัถุประสงค ์ความเส่ียง 

และการควบคุมภายใน ท่ีตอ้งไดรั้บการน าไปปฏิบติัหรือไม่ 

 2. องคก์รมีช่องทางการส่ือสารเป็นอยา่งดีระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังาน โดยท าให้ความ

เส่ียง ปัญหา และจุดอ่อนของกระบวนการ ไดรั้บการบ่งช้ี และแกไ้ขปรับปรุงอยา่งทนัท่วงทีหรือไม่ 

อยา่งไร 

 3. องคก์ารมีการส่ือสารกบับุคลท่ีสาม ซ่ึงอยูภ่ายนอกองคก์าร เช่น ประชาชน หน่วยงาน

ภาครัฐอ่ืน เพื่อให้ทราบถึงปัญหาในการด าเนินงานขององคก์ร และน าจุดอ่อนนั้นมาแกไ้ขปรับปรุง

ใหดี้ข้ึนหรือไม่ อยา่งไร 

 

 องค์ประกอบที ่5 การติดตามประเมินผล 

 1. องค์กรมีการติดตามผลการด าเนินงานขององคก์ร เปรียบเทียบกบัแผนอย่างต่อเน่ือง 

และสม ่าเสมอหรือไม่ อย่างไร หากผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ไดรั้บการแกไ้ขอย่างทนั

กาลหรือไม่ อยา่งไร 

 2. ผูบ้ริหารมีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีก าหนด

ไวภ้ายใตข้อบเขตงานท่ีรับผดิชอบอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอหรือไม่ อยา่งไร  
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ตอนที ่ 2 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดวางระบบการควบคุมภายในของเทศบาล 

 1. อะไรบา้งท่ีเป็นปัญหา อุปสรรค ในการจดัวางระบบการควบคุมภายในของเทศบาล

ของท่าน 

 2. ท่านคิดวา่เทศบาลจะแกไ้ขปัญหา อุปสรรค เก่ียวกบัการควบคุมภายในอยา่งไร 

 

ตอนที ่3 แนวทางการพฒันาระบบการควบคุมภายในของเทศบาล 

 1. ท่านคิดว่ามีแนวทางการพฒันาระบบการควบคุมภายในอย่างไร ใน 5 องค์ประกอบ

ต่อไปน้ี เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุผลตามวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายใน  

  1.1 ดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุม 

  1.2 ดา้นการประเมินความเส่ียง 

  1.3 ดา้นกิจกรรมการควบคุม 

  1.4 ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร 

  1.5 ดา้นการติดตามและประเมินผล 
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ภาคผนวก ข 
 

ค่าดัชนีความสอดคล้องและความเทีย่งตรง 

 

การประเมินผลการควบคุมภายใน และแนวทางการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ของ
เทศบาลในจังหวดัเชียงใหม่  

การประเมินหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั (Content Validity) 
ใชเ้กณฑก์ารประเมินความสอดคลอ้งก าหนดจากค่าตวัเลข ดงัน้ี 

ค่า +  1 หมายถึง   สอดคลอ้ง 
ค่า     0      หมายถึง    ไม่แน่ใจ 
ค่า  - 1      หมายถึง    ไม่สอดคลอ้ง 

ในการแปลงค่าดชันีความสอดคลอ้ง (index of item objective congruence) พิจารณาจาก
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง ดงัน้ี 

ค่าดชันีความสอดคลอ้ง มากกวา่ หรือเท่ากบั 0.5  มีความสอดคลอ้งกนั 
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง นอ้ยกวา่ 0.5 ไม่มีความสอดคลอ้งกนั 

 

ด้าน/ข้อที่ 

การให้ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมการให้
ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ/

จ านวนทั้งหมด 

ค่า 
IOC 
ทีไ่ด้ 

ผลดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่1 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่2 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่3 

ความคิดเห็นการประเมินการควบคุมภายใน ดา้นแผนงาน 
1 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

2 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

3 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

4 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

5 +1 0 +1 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 

6 +1 0 +1 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 
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ด้าน/ข้อที่ 

การให้ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมการให้
ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ/

จ านวนทั้งหมด 

ค่า 
IOC 
ทีไ่ด้ 

ผลดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่1 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่2 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่3 

ความคิดเห็นการประเมินการควบคุมภายใน ดา้นการเงินการบญัชี 
1 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

2 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

3 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

4 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

5 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

6 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

ความคิดเห็นการประเมินการควบคุมภายใน ดา้นรายได ้
1 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

2 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

3 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

4 +1 0 +1 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 

5 +1 0 +1 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 

6 +1 0 +1 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 

ความคิดเห็นการประเมินการควบคุมภายใน ดา้นการใชจ่้ายเงิน 
1 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

2 +1 0 +1 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 

3 +1 0 +1 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 

4 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

5 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

6 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
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ด้าน/ข้อที่ 

การให้ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมการให้
ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ/

จ านวนทั้งหมด 

ค่า 
IOC 
ทีไ่ด้ 

ผลดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่1 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่2 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่3 

ความคิดเห็นการประเมินการควบคุมภายใน ดา้นการพสัดุ 
1 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

2 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

3 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

4 +1 0 +1 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 

5 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

6 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

    รวม 27.36  

 
  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง =  ผลรวมของค่า IOC ท่ีได ้

                       จ  านวนขอ้ทั้งหมด 

        = 27.36 

           30 

        = 0.91 

 

 ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่ ในภาพรวมของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมีความสอดคลอ้ง โดยมีค่า 

IOC เท่ากบั 0.91 
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ภาคผนวก ค 
 

 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือในการวจัิย 

 

1.นางสาวเพียงพร  กาวโิรจน์   นกัวชิาการตรวจเงินแผน่ดินช านาญการ 

         ส านกัตรวจเงินแผน่ดินจงัหวดัเชียงใหม่ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์รัชนีกร  ปัญญา  อาจารยป์ระจ าคณะวทิยาการจดัการ 

         มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กรวร์ี  ชยัอมรไพศาล อาจารยป์ระจ าคณะวทิยาการจดัการ 

         มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 


