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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาปั ญหาการจัดทาบัญชี ขององค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลในจังหวัดเชี ยงใหม่จากการศึกษาครั้งนี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 113 ราย และได้รับ การตอบแบบสอบถามทั้งสิ้ น 94 ราย คิดเป็ นร้อยละ 83.19 และนามา
ประมวลผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาซึ่ ง แบ่งปั ญหาการจัดทาบัญชีออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ปั ญหาด้าน
การจัดทาบัญชี ด้านการพัสดุ ด้านการจัดเก็บรายได้ และด้านการเบิกจ่าย
ผลการศึ ก ษาพบว่าปั ญหาด้านการจัดท าบัญ ชี ได้แก่ องค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลมี จานวน
พนักงานไม่เพียงพออยู่ในระดับมากที่ สุด รองลงมาได้แก่ การจัดทางบการเงิน ทะเบี ยนต่าง ๆ ไม่
ถู ก ต้อ ง ครบถ้ว น และไม่ เป็ นปั จ จุ บ ัน ปั ญ หาด้านการพัส ดุ พ บว่า ไม่ ไ ด้แ ต่ ง ตั้ง เจ้า หน้ าที่ ใ นการ
ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ประจาปี และตรวจนับพัสดุ คงเหลื อ ณ วันสิ้ นงวด ไม่ได้รายงานผลการ
ตรวจสอบพัสดุประจาปี ให้ผบู้ ริ หารทราบภายใน 30 วันมากที่สุด รองลงมาคือไม่มีการตรวจสภาพ
ความชารุ ดบกพร่ องก่อนคืนเงินประกันสัญญาส่ วนปั ญหาด้านการจัดเก็บรายได้พบว่าอยูใ่ นระดับปาน
กลาง และปั ญหาด้านการเบิกจ่ายพบปั ญหาเจ้าหน้าที่ไม่ได้จดั ทาแผนการใช้จ่ายเงินยื่นต่อหน่วยงาน
คลังเพื่อรวบรวมจัดทาเป็ นแผนการใช้จ่ายเงินรวม
เมื่ อ แยกตามกลุ่ ม ผู ้ต อบแบบสอบถามพบว่ า ผู ้ที่ มี ก ารศึ ก ษาสู ง กว่ า ปริ ญ ญาตรี และมี
ประสบการณ์ การทางานนานมีปัญหาการจัดทาบัญชีในระดับมาก ปั ญหาด้านการจัดทาบัญชี ได้แก่
ไม่ได้นาเสนองบการเงิ น ณ วันสิ้ นเดื อนให้นายอาเภอตามระเบียบ นอกจากนี้ ยงั จัดทางบการเงิน ณ
วันสิ้ นปี ไม่ถู กต้อง รวมถึ งไม่ได้กระทบยอดเงิ นฝากธนาคารทาให้ตรวจสอบยอดเงิ นฝากธนาคาร
ไม่ได้ ส่ วนปั ญหาด้านการพัสดุ ได้แก่ไม่ได้ตรวจสอบความชารุ ดบกพร่ องของงานก่อนคืนเงินมัดจา
ง

ประกันสัญญาให้แก่ ผูร้ ั บจ้าง และการเบิ กจ่ายพัสดุ ไม่ได้จดั ทาใบเบิ กพัส ดุ ให้หัวหน้าหน่ วยงานผู ้
ควบคุ ม พัส ดุ เป็ นผูส้ ั่ ง จ่ า ย รวมทั้ง ผู ้จ่ า ยพัส ดุ ไ ม่ ไ ด้เก็ บ ใบเบิ ก พัส ดุ ไ ว้เป็ นหลัก ฐานส่ ว นผูต้ อบ
แบบสอบถามแยกตามกลุ่ มผูท้ ี่ มี ความรู ้ ค วามเข้าใจในระบบบัญชี ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลมี
ปั ญหาในระดับมาก ได้แก่ปัญหาด้านการจัดทาบัญชี โดยไม่มีการจัดทางบการเงินอย่างถูกต้อง
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ABSTRACT

The purpose of this independent study was to study the Problems in Accounting of Sub
district Administrative Organization in Chiang Mai. The method of study is the questionnaires
distribution to 113 groups of example and 94 (83.19%) of them were returned to the researcher.
Those data collected via the questionnaires were taken into analysis by usingdescriptive statistic.
The problems are divided into 4 aspects as following problem in Accounting, Procurement,
Revenue Collection and Disbursement.
It was found that problems in accounting had major problem from the number of
employees in the preparation of the accounts are not enough and minor problem from financial
statements are invalid, incomplete and non-current. Problems of Procurement are found that the
highest level problem is there was no appointed stockmen who monitor annual inventory checking
and count supplies at the end of the period. Moreover, there were no reports to administrator within
thirty days. The high level problem is there was no error checking prior retention money. Problem
of revenue collection is at moderate level. For the disbursement problem, found that the expenditure
plan was not report to division of finance for total expenditure plan.
The study classified by level of education from questionnaires found that the higher
bachelor degree level with long accounting experience have the most problem. Those accounting
problems are financial statements were not presented to district-chief officer at the end of the
period, financial statements were not reconciliation to bank statement due to unable to check bank
balance. Procurement problems were no error checking prior deposit back to contractors, and the
material requisition was not report to chief officer including material requisition was not collected.
ฉ

The respondents were classified by knowledge of accounting system of district office at high level;
problem in accounting with incorrect financial statements method.
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