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แบบสอบถาม 
เร่ือง ปัญหาการจัดท าบัญชีขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวดัเชียงใหม่ 

ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามชุดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระตามหลกัสูตรปริญญา

มหาบณัฑิตสาขาวชิาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ของนางสาวกรวภิา  ปัญญาค า  
วตัถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาปัญหาการจดัท าบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่      
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

  1. เพื่อใหท้ราบถึงปัญหาการจดัท าบญัชีในองคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ 
    2. เพือ่ศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาการจดัท าบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดั
เชียงใหม ่
 ค าตอบของท่านมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาจะเก็บขอ้มูลท่ีได้รับจาก
ท่านไวเ้ป็นความลบั โดยจะน าไปใช้เพื่อสรุปผลการศึกษาเป็นภาพรวมเท่านั้น ขอ้มูลท่ีตรงกบัความ
เป็นจริงและสมบรูณ์จะช่วยให้การศึกษาด าเนินไปดว้ยความถูกตอ้ง ผูศึ้กษาจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์
จากท่าน โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงให้ครบถว้นทุกขอ้ และขอขอบพระคุณท่านอยา่ง
สูงในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี 
 ผูต้อบแบบสอบถาม คือ หัวหน้าส่วนการคลัง หรือเจา้หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้
จดัท าบญัชี   

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามนีแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ส่วนท่ี 1: ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู ้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ   ประวติัการศึกษา   
ต าแหน่ง  ประสบการณ์การท างาน ระดบัชั้นขององค์การบริหารส่วนต าบล  หน้าท่ีส่วนงาน 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัท าบญัชี  
ส่วนท่ี  2  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาในการจดัท าบญัชีซ่ึงแบ่งออกเป็น  4  ดา้น  ไดแ้ก่  
  1.  ดา้นการจดัท าบญัชี 
  2.  ดา้นการพสัดุ 
  3.  ดา้นการจดัเก็บรายได ้
  4.  ดา้นการเบิกจ่าย 
ส่วนท่ี  3  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการจดัท าบญัชี 
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ค าช้ีแจง  กรุณาท าเคร่ืองหมาย (/) หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงส าหรับตวัท่าน 
ส่วนที ่ 1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1.  เพศ 
  (  )  1. ชาย   (  )  2. หญิง 
2.  อาย ุ
  (  )  1.  ต ่ากวา่ 25  ปี    (  )  2.  26-30  ปี 
  (  )  3.  31-35  ปี   (  )  4.  36  ปีข้ึนไป 
3.  ระดบัการศึกษาสูงสุด 
  (  )  1.  ประกาศนียบตัรวชิาชิพชั้นสูง (  )  2.  ปริญญาตรี 
  (  )  3.  ปริญญาโท     (  )  4.  สูงกวา่ปริญญาโท 
4.  ต าแหน่งงาน 
  (  )  1. เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี   (  ) 2.  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี 
  (  )  3.  นกัวชิาการเงินและบญัชี  (  )  3. หวัหนา้ส่วนการคลงั/ผอ.คลงั 
  (  )  5.  อ่ืน(ระบุ)..................... 
5.  ประสบการณ์ท างานทางดา้นบญัชี 
  (  )  1.  1 - 5  ปี     (  )  2.  6 - 10  ปี 
  (  )  3.  11 - 15 ปี   (  )  4.  16  ปีข้ึนไป 
6.  ระดบัขนาดขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
  (  )  1.  องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก    
  (  )  2.  องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง    
  (  )  3.  องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ 
7.  หนา้ท่ีส่วนงานในความรับผดิชอบ 
  (  )  1.  การเงิน               (  )  2.  การบญัชี 
  (  )  3.  การจดัเก็บรายได ้  (  )  4.  การพสัดุ 
  (  )  5.  อ่ืนๆ (ระบุ)........................................... 
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8. ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัท าบญัชี 
 8.1 ท่านมีความเขา้ใจในดา้นระบบบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในระดบัใด 
 (  )  1.  นอ้ย    (  ) 2.  ปานกลาง 
 (  )  3.  มาก    (  ) 4.  มากท่ีสุด 
 8.2 ท่านมีความเขา้ใจดา้นบญัชีการเงินและการจดัท ารายงานทางการเงินในระดบัใด 
 (  )  1.  นอ้ย    (  ) 2.  ปานกลาง 
 (  )  3.  มาก    (  ) 4.  มากท่ีสุด 
 8.3  ท่านมีความเขา้ใจในการจดัท าบญัชีและลงทะเบียนต่างๆ ตามระเบียบกรมการ 
 ปกครองในระดบัใด 
 (  )  1.  นอ้ย    (  ) 2.  ปานกลาง 
 (  )  3.  มาก    (  ) 4.  มากท่ีสุด 
 8.4  ท่านมีความเขา้ใจในกฎระเบียบของกรมการปกครองวา่ดว้ยการบนัทึกบญัชี  การ จัดท า
ทะเบียนและรายงานการเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในระดบัใด 
 (  )  1.  นอ้ย    (  ) 2.  ปานกลาง 
 (  )  3.  มาก    (  ) 4.  มากท่ีสุด 
 

ส่วนที ่ 2  ข้อมูลเกีย่วกบัปัญหาในการจัดท าบัญชี 

ปัญหา มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1.  ด้านการจัดท าบัญชี      
1.  ไม่ไดจ้ดัท าสมุดเงินสดรับหรือจดัท าไม่เป็นปัจจุบนั
และไม่ไดบ้นัทึกรายการในสมุดเงินสดรับ 

     

2.  บนัทึกรายการในสมุดเงินสดรับไม่ถูกตอ้ง      
3. ไม่ไดจ้ดัท าสมุดเงินสดจ่ายหรือจดัท าไม่เป็นปัจจุบนั
และไม่ไดบ้นัทึกรายการในสมุดเงินสดจ่าย 

     

4.  จ านวนเงินท่ีบนัทึกจ่ายในสมุดเงินสดจ่ายนอ้ยกวา่
จ านวนเงินในรายงานการจดัท าเช็คหรือตน้ขั้วเช็ค 
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ส่วนที ่ 2  ข้อมูลเกีย่วกบัปัญหาในการจัดท าบัญชี  (ต่อ) 

ปัญหา มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

5. การบนัทึกรายการในสมุดเงินสดจ่ายในวนัท่ีเช็คไดรั้บ
การอนุมติัจากผูมี้อ  านาจลงนามในเช็ค 

     

6.  ไม่ไดจ้ดัท าบญัชีแยกประเภทหรือจดัท าแต่เปิดบญัชี
แยกประเภทไม่ครบถว้นและไม่เป็นปัจจุบนั 

     

7.  ไม่ไดจ้ดัท างบการเงิน  ณ วนัส้ินเดือนไดแ้ก่งบ
ทดลอง  และรายงานรับ - จ่ายเงินสดจดัท าเป็นปัจจุบนั
หรือจดัท าแต่ไม่ถกูตอ้งครบถว้น 

     

8.  ไม่ไดน้ าเสนองบการเงิน  ณ  วนัส้ินเดือนผา่นปลดั 
อบต. เพ่ือน าเสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ินทราบ 

     

9. ไม่ไดจ้ดัท าส่งส าเนางบการเงิน ณ วนัส้ินเดือนให้
นายอ าเภอ 

     

10. ไม่ไดจ้ดัท ารายละเอียดประกอบงบการเงิน  ณ  วนั
ส้ินเดือน  หรือจดัท าแต่ไม่ถูกตอ้งครบถว้น 

     

11.  งบการเงิน  ณ  วนัส้ินเดือนไม่มีการกระทบยอดเงิน
ฝากธนาคารประกอบท าให้ตรวจสอบไม่ไดว้่ายอดเงิน
ฝากธนาคารในงบทดลองถกูตอ้งหรือไม่ 

     

12.  ไม่ได้จัดท างบการเงิน  ณ วันส้ินปีงบประมาณ  
ไดแ้ก่  งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอ่ืน ๆหรือ
จดัท าแต่ไม่ ถกูตอ้งครบถว้น 

     

13.  ไม่ได้ส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ ตาม
แบบท่ีกรมส่งเสริมฯ ให้ สตง.  ภายใน  90  วนั นับแต่
วนัส้ินปีงบประมาณและไม่ส่งส าเนาใหน้ายอ าเภอ 

     

14.  ไม่ไดปิ้ดประกาศส าเนางบแสดงฐานะการเงินและ  
งบอ่ืน ๆ ใหป้ระชาชนทราบ ณ ส านกังานอบต. 

     

15. พนักงานในการจัดท าบัญชีในอบต. มีจ านวนไม่
เพียงพอ 
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2.  ด้านการพสัดุ 

ปัญหา มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ไม่ไดแ้ต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีในการตรวจสอบการรับจ่ายพสัดุ 
ประจ าปี และตรวจนบัพสัดุคงเหลือ ณ  วนัส้ินงวด เจา้หนา้ท่ีไม่
ปฏิบติัหนา้ท่ี หรือไม่รายงานผลการตรวจสอบใหผู้บ้ริหาร
ทราบภายใน 30  วนั 

     

2. จากการตรวจสอบพสัดุประจ าปีพบวา่มีพสัดุช ารุด  
เส่ือมสภาพ  สูญหาย  ไม่จ าเป็นตอ้งใช ้ แต่ทางเจา้หนา้ท่ีไม่มี
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 

     

3.  เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบไม่จดัท าทะเบียนคุมพสัดุครุภณัฑห์รือ
จดัท าไม่เป็นปัจจุบนัและไม่ใหเ้ลขรหสัพสัดุครุภณัฑ ์

     

4. การเบิกจ่ายพสัดุหวัหนา้หน่วยงานท่ีตอ้งใชพ้สัดุไม่จดัท าใบ
เบิกพสัดุใหห้วัหนา้หน่วยงานผูค้วบคุมพสัดุเป็นผูส้ัง่จ่ายและผู ้
จ่ายพสัดุไม่เกบ็ใบเบิกพสัดุไวเ้ป็นหลกัฐาน 

     

5.  การยืมพสัดุไปใชน้อกสถานท่ีหรือนอกท่ีท าการอบต. 
ผูบ้ริหารไม่ไดอ้นุมติัใหย้ืม  

     

6.  เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบไม่ไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดั
จา้งและไม่ไดส่้งส าเนาแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้งรวมทั้ง
รายงานผลการปฏิบติัตามแผนการจดัซ้ือใหส้ตง. 

     

7. เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบไม่ไดส่้งส าเนาสญัญาจา้งท่ีมีมลูค่าเกิน
กวา่หน่ึงลา้นบาทใหส้ตง. 

     

8. มีการยืมพสัดุไปใชใ้นกิจการส่วนตวัและไม่ไดก้ าหนดวนั
ส่งคืนในหลกัฐานการขออนุมติัยืม 

     

9.  อบต. มีเงินประกนัสญัญาท่ีครบก าหนดจ่ายคืน แต่ผูมี้สิทธิ
ยงัไม่มารับคืน 

     

10.  การจ่ายคืนหลกัประกนัสัญญาไม่มีการตรวจสภาพความ
ช ารุดบกพร่องก่อนคืนเงินประกนัสญัญา 

     

 



 
 

112 
 

3.  ด้านการจัดเกบ็รายได้ 

ปัญหา มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1.  อบต.  ไม่ไดจ้ดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น      
2.  อบต. ไม่สามารถน าขอ้มลูจากแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์นมาใชเ้ป็นขอ้มลูในการจดัเกบ็รายได ้

     

3.  อบต. มีลกูหน้ีภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีป้าย และภาษี
บ ารุงทอ้งท่ี คา้งช าระจ านวนมาก 

     

4.  เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบไม่ไดจ้ดัท ารายละเอียดผูช้  าระภาษี  
(กค. 1 )และรายละเอียดลกูหน้ีภาษี (กค. 2) 

     

5.  ใบเสร็จรับเงินท่ีใชจ้ดัเกบ็เงินของ อบต.  ลงรายการไม่
ครบถว้น   

     

6.  จ านวนใบเสร็จรับเงินคงเหลือไม่ตรงกบัยอดคงเหลือใน
ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 

     

7.  ใบเสร็จรับเงินไม่มีตน้ขั้วหรือส าเนาใบเสร็จรับเงินให้
ตรวจสอบ 

     

8.  ไม่มีการจดัท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินหรือจดัท าแต่ไม่
สมบูรณ์ครบถว้น  ไม่เป็นปัจจุบนั 

     

9.  อบต.  ไม่ไดแ้ต่งตั้งผูต้รวจสอบจ านวนเงินท่ีเจา้หนา้ท่ี
จดัเกบ็และน าส่งกบัหลกัฐานและรายการท่ีบนัทึกในสมุด
เงินสดวา่ถูกตอ้งครบถว้น 

     

10.  ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นผูต้รวจสอบจ านวนเงินไม่
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

     

11.  เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบไม่ไดน้ าเงินท่ีไดรั้บฝากธนาคาร
ทั้งจ านวนในวนัท่ีจดัเก็บหรือในกรณีท่ีมีพ้ืนท่ีห่างไกล  การ
คมนาคมไม่สะดวก  ไม่ไดน้ าฝากในวนัสุดทา้ยของสปัดาห์ 
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4.  ด้านการเบิกจ่าย 

ปัญหา มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1.  เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบไม่จดัท าแผนการใชจ่้ายเงินยื่นต่อ
หน่วยงานคลงัเพ่ือรวบรวมจดัท าเป็นแผนการใชจ่้ายเงิน
อบต. 

     

2.  เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบไม่ไดจ้ดัเกบ็ฏีกาเบิกเงินเรียงตาม
รายงานการจดัท าเช็ค 

     

3.  หนา้ฏีกาเบิกจ่ายเงินลงรายการไม่ครบถว้น      
4.  หลกัฐานการจ่ายเงินท่ีอบต. ใชเ้ป็นเอกสารประกอบฎีกา 
หรือใชเ้ป็นหลกัฐานการจ่ายเงินใหแ้ก่เจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิ ผู ้
จ่ายเงินไม่ไดล้งลายมือช่ือรับรองการจ่ายและหวัหนา้
หน่วยงานคลงัไม่ไดล้งลายมือช่ือรับรองความถกูตอ้งก ากบั
ไวใ้นใบส าคญัคู่จ่าย 

     

5.  ผูมี้อ  านาจลงนามสั่งจ่ายเงินในเช็คสัง่จ่ายไดล้งนาม
ร่วมกนัอยา่งนอ้ย สามคนและไม่ไดแ้จง้เง่ือนไขการสัง่
จ่ายเงินใหธ้นาคารทราบวา่ในจ านวนน้ีใหมี้ผูบ้ริหารอบต.
และปลดัอบต. ร่วมลงนามดว้ยทุกคร้ัง 

     

6. ตน้ขั้วเช็คไม่มีการขีดคร่อมหลายรายการท่ีมีการข้ึนเงิน
เป็นเงินสดซ่ึงมีวงเงินเกินกวา่  2,000.- บาท 

     

 

ส่วนที ่ 3  ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัแนวทางการจัดท าบัญชี 

ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ............................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล     นางสาวกรวภิา  ปัญญาค า 
 
วนั เดือน ปี เกดิ    24 ตุลาคม 2521 
 
ประวตัิการศึกษา    

2540   โรงเรียนสันป่าตองวทิยาคม 
2542   วทิยาลยัอาชีวะศึกษาเชียงใหม่  (การบญัชี)  
2546   บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี)  

มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ 
   
ประวตัิการท างาน   

2546   พนกังานบญัชี  
     สหกรณ์ไก่ไข่  เชียงใหม่ - ล าพนู 
  2547 - 2556  นกัวชิาการเงินและบญัชี 
     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าเด่ือ 
  2557 - ปัจจุบนั  หวัหนา้ส่วนการคลงั 
     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าเด่ือ 
   
 

 
 

 


