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การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อเสนอแนะแนวทางและประเมินประสิทธิภาพ 
การควบคุมภายในระบบงานการบริหารการเงินการคลงัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดั
สมุทรปราการ โดยใชแ้นวคิด COSO และทฤษฎี 16 องคป์ระกอบการควบคุมภายในดา้นการบญัชี
และการเงินเป็นการศึกษาคน้ควา้วิธีเชิงปริมาณ เก็บขอ้มูลโดยการใช้แบบสอบถามจากผูบ้ริหาร 
จ านวน 98 คน และเจา้พนักงานบญัชี เจา้หน้าท่ีจดัเก็บรายได้  เจา้หน้าท่ีพสัดุหรือผูมี้อ านาจและ
หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 147 คน รวม 245 คน ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสมุทรปราการ 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ร้อยละและค่าเฉล่ีย 

ผลการศึกษาคน้ควา้พบว่า ผูบ้ริหารให้ความส าคญัของการควบคุมภายใน ดา้นบริหาร 4 ดา้น 
ได้แก่ ด้านภารกิจ ด้านกระบวนการปฏิบติังาน ด้านการใช้ทรัพยากร และด้านสภาพแวดล้อมของ    
การด าเนินงาน มีระดับความส าคัญของการควบคุมภายใน ด้านภารกิจ ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน 
ดา้นการใช้ทรัพยากร และดา้นสภาพแวดลอ้มของการด าเนินงาน  โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง
ค่าเฉล่ีย 3.47 ระดบัการประเมินผลการควบคุมภายในตามแนวคิด  COSO โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
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ประกอบดว้ย ดา้นกิจกรรมการควบคุม (ค่าเฉล่ีย 4.01) ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร (ค่าเฉล่ีย 5.00) 
และดา้นการติดตามประเมินผล (ค่าเฉล่ีย 3.70) ส่วนเจา้พนกังานบญัชี เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได ้เจา้หนา้ท่ี
พสัดุหรือผูมี้อ  านาจหรือหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งให้ความส าคญัของการควบคุมภายใน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่    
ดา้นการเงิน ดา้นการผลิต ดา้นระบบสารสนเทศ และดา้นการบริหารพสัดุ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 4.19 ระดบัการประเมินผลการควบคุมภายในระบบการบริหารการเงินการคลงั ตามแนวคิด  
COSO โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ประกอบด้วย ดา้นกิจกรรมการควบคุม (ค่าเฉล่ีย 4.06) ด้านสภาพ 
แวดลอ้มการควบคุม (ค่าเฉล่ีย 3.71) ดา้นการติดตามประเมินผล(ค่าเฉล่ีย 3.67)  

ขอ้เสนอแนะ คือ ด้านสภาพแวดลอ้มการควบคุม เน้นให้องค์กรแสดงถึงความยึดมัน่ในคุณค่า
ของความซ่ือตรง และจริยธรรม คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหนา้ท่ีก ากบั
ดูแลและพฒันาดา้นการควบคุมภายใน ก าหนดให้มีโครงสร้างสายการรายงานท่ีชดัเจนและแสดงถึง
การจูงใจเพื่อพฒันาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ดา้นการประเมินความเส่ียง  องค์กร
สามารถระบุ ประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจได ้นอกจากน้ี  
ยงัจะตอ้งประเมินความเส่ียงดา้นทุจริตดว้ย ทั้งในส่วนของโอกาสและผลกระทบจากการทุจริต ซ่ึง
ครอบคลุมการทุจริตแบบต่าง ๆ เช่น การจดัท ารายงานทางการเงินเท็จ การท าให้สูญเสียทรัพยสิ์น 
การคอร์รัปชั่น ด้านกิจกรรมการควบคุม การควบคุมการปฏิบติังาน คือ การพฒันากิจกรรมการ
ควบคุมทั่วไป ด้วยระบบเทคโนโลยี โดยควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานและ 
ความปลอดภยั รวมถึงกระบวนการได้มา การพฒันา และการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มี 
ความเหมาะสมยิง่ข้ึน ดา้นระบบสารสนเทศและการส่ือสาร ด าเนินการเพื่อให้มีขอ้มูลท่ีเพียงพอและ 
มีคุณภาพ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าการควบคุมภายในสามารถด าเนินไปไดต้ามท่ีก าหนดไว ้รวมถึง
ประเมินว่าองค์กรไดจ้ดัให้มีช่องทางการส่ือสารอย่างทัว่ถึง โดยอาจเป็นช่องทางการส่ือสารพิเศษ
หรือช่องทางลบั เพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแส
เก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในองคก์รไดอ้ยา่งปลอดภยั ดา้นการติดตามและประเมินผล มุ่งเนน้
ในเร่ืองของการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้มัน่ใจว่าการควบคุม
ภายในได้ด าเนินอย่างครบถ้วนและเหมาะสม ทั้งการประเมินตนเองหรือการประเมินอิสระโดย 
ผูต้รวจสอบภายใน ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลนั้นข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนของ
องคก์ร การส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในอยา่งทนัเวลาต่อบุคคลท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงรวมถึง
ผูบ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
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The purpose of this study was to determine to suggestion and evaluate the effectiveness of 
internal control Government Fiscal Management information system of the Department of Local 
Administration Samut Prakan. The conceptual of the internal control of the COSO and sixteen 
internal control factors, in finance and accounting were employed in this study. Data were 
collected using questionnaires filed out by 98 government executives, and 147 finance accounting 
or the other officers of The Department of Local Administration Samut Prakan.These were 
analyzed using descriptive statistics such as percentages and means. 

The study found that government executives realize the importance of internal controls of 
the four areas of the mission and operational processes. The use of environmental resources for the 
operation   are as follows; and overall average of 3.47 is on a moderate scale. The evaluation on 
the internal control of the COSO is on a massive scale, which controls activities had an overall 
level averaging 4.01 and information technology and communications had an overall level 
averaging 5.00. Monitoring and evaluation, had an overall average of 3.70. The accounting officer 
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sales revenue collection procurement officer or authorized or related functions realize the importance 
of internal controls. The four areas: finance, manufacturing information systems. And the inventory 
Management and overall average of 3.47 is on a massive scale. The evaluation on the internal 
control of the COSO is on a massive scale, which controls activities had an overall level averaging 
4 . 0 6 , controlled environment had an overall level averaging 3.71, monitoring and evaluation had 
an overall level averaging 3.67. 

The suggestions : Control Environment; Commitment to integrity and ethical values in         
the organization. Independence between Board and Management ,board’s roles in monitoring and 
developing internal controls, stablish clear structure and commitment to attract and retain 
competent employees. Risk Assessment; Being able to identify, assess, and analyze risk related to 
the organization, assessment of opportunities and exposure from fraud risks which includes 
fraudulent financial statement, misappropriation of assets, and corruption etc. Control Activities; 
Developing operation controls, especially in general control activities over technology, establishing 
controls over infrastructures, securities, including acquiring, developing, and maintaining 
technology system. Information & Communication ; Deploying the process in obtaining sufficient 
and quality information to ensure the functioning of internal controls, Assessing adequacy of 
communication channels, ensuring that there are ways for internal and external parties to report 
suspicion of fraud in the organization, for example Whistle-blower Hotline. Monitoring Activities ; 
Conduct ongoing monitoring and evaluation to ascertain whether the components of internal 
control are present and functioning by self-assessment or an assessment from an internal auditor. 
The frequency of monitoring and evaluation should be appropriate, Communication of internal 
control deficiencies within a timely manner to parties responsible for taking corrective action, 
including senior management and the board of directors, as appropriate. 
 


