ภาคผนวก
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แบบสอบถาม
เรื่อง ปัญหาการจัดทาบัญชีขององค์ การบริหารส่ วนตาบลในจังหวัดเชียงใหม่
คาชี้แจง
แบบสอบถามชุดนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระตามหลักสู ตรปริ ญญา
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของนางสาวกรวิภา ปั ญญาคา
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปั ญหาการจัดทาบัญชีขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดเชียงใหม่
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. เพื่อให้ทราบถึงปั ญหาการจัดทาบัญชีในองค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดเชียงใหม่
2. เพือ่ ศึกษาแนวทางการแก้ไขปั ญหาการจัดทาบัญชี ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัด
เชียงใหม่
คาตอบของท่ านมี คุณค่าอย่างยิ่งต่อการศึ กษาครั้ งนี้ ผูศ้ ึ กษาจะเก็บข้อมูลที่ ได้รับจาก
ท่านไว้เป็ นความลับ โดยจะนาไปใช้เพื่อสรุ ปผลการศึกษาเป็ นภาพรวมเท่านั้น ข้อมูลที่ตรงกับความ
เป็ นจริ งและสมบรู ณ์จะช่วยให้การศึกษาดาเนินไปด้วยความถูกต้อง ผูศ้ ึกษาจึงใคร่ ขอความอนุเคราะห์
จากท่าน โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ งให้ครบถ้วนทุกข้อ และขอขอบพระคุณท่านอย่าง
สู งในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้
ผูต้ อบแบบสอบถาม คือ หัวหน้าส่ วนการคลัง หรื อเจ้าหน้าที่ ที่ ได้รับ มอบหมายให้
จัดทาบัญชี
แบบสอบถามนีแ้ บ่ งออกเป็ น 3 ส่ วน
ส่ ว นที่ 1: ข้อ มู ล ทั่ว ไปเกี่ ย วกับ ผู ้ต อบแบบสอบถาม ได้ แ ก่ เพศ อายุ ประวัติ ก ารศึ ก ษา
ตาแหน่ ง ประสบการณ์ การทางาน ระดับชั้นขององค์การบริ หารส่ วนตาบล หน้าที่ ส่วนงาน
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทาบัญชี
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปั ญหาในการจัดทาบัญชีซ่ ึ งแบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการจัดทาบัญชี
2. ด้านการพัสดุ
3. ด้านการจัดเก็บรายได้
4. ด้านการเบิกจ่าย
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการจัดทาบัญชี
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คาชี้แจง กรุ ณาทาเครื่ องหมาย (/) หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็ นจริ งสาหรับตัวท่าน
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
( ) 1. ชาย

( ) 2. หญิง

2. อายุ

3.

4.

5.

6.

7.

( ) 1. ต่ากว่า 25 ปี
( ) 2. 26-30 ปี
( ) 3. 31-35 ปี
( ) 4. 36 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
( ) 1. ประกาศนียบัตรวิชาชิพชั้นสู ง
( ) 2. ปริ ญญาตรี
( ) 3. ปริ ญญาโท
( ) 4. สู งกว่าปริ ญญาโท
ตาแหน่งงาน
( ) 1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
( ) 2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
( ) 3. นักวิชาการเงินและบัญชี
( ) 3. หัวหน้าส่ วนการคลัง/ผอ.คลัง
( ) 5. อื่น(ระบุ).....................
ประสบการณ์ทางานทางด้านบัญชี
( ) 1. 1 - 5 ปี
( ) 2. 6 - 10 ปี
( ) 3. 11 - 15 ปี
( ) 4. 16 ปี ขึ้นไป
ระดับขนาดขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
( ) 1. องค์การบริ หารส่ วนตาบลขนาดเล็ก
( ) 2. องค์การบริ หารส่ วนตาบลขนาดกลาง
( ) 3. องค์การบริ หารส่ วนตาบลขนาดใหญ่
หน้าที่ส่วนงานในความรับผิดชอบ
( ) 1. การเงิน
( ) 2. การบัญชี
( ) 3. การจัดเก็บรายได้
( ) 4. การพัสดุ
( ) 5. อื่นๆ (ระบุ)...........................................
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8. ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทาบัญชี
8.1 ท่านมีความเข้าใจในด้านระบบบัญชีขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในระดับใด
( ) 1. น้อย
( ) 2. ปานกลาง
( ) 3. มาก
( ) 4. มากที่สุด
8.2 ท่านมีความเข้าใจด้านบัญชีการเงินและการจัดทารายงานทางการเงินในระดับใด
( ) 1. น้อย
( ) 2. ปานกลาง
( ) 3. มาก
( ) 4. มากที่สุด
8.3 ท่านมีความเข้าใจในการจัดทาบัญชีและลงทะเบียนต่างๆ ตามระเบียบกรมการ
ปกครองในระดับใด
( ) 1. น้อย
( ) 2. ปานกลาง
( ) 3. มาก
( ) 4. มากที่สุด
8.4 ท่านมีความเข้าใจในกฎระเบียบของกรมการปกครองว่าด้วยการบันทึกบัญชี การ จั ด ท า
ทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในระดับใด
( ) 1. น้อย
( ) 2. ปานกลาง
( ) 3. มาก
( ) 4. มากที่สุด
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับปัญหาในการจัดทาบัญชี
ปัญหา

มาก
ทีส่ ุ ด

1. ด้ านการจัดทาบัญชี
1. ไม่ได้จดั ทาสมุดเงินสดรับหรื อจัดทาไม่เป็ นปั จจุบนั
และไม่ได้บนั ทึกรายการในสมุดเงินสดรับ
2. บันทึกรายการในสมุดเงินสดรับไม่ถูกต้อง
3. ไม่ได้จดั ทาสมุดเงินสดจ่ายหรื อจัดทาไม่เป็ นปั จจุบนั
และไม่ได้บนั ทึกรายการในสมุดเงินสดจ่าย
4. จานวนเงินที่บนั ทึกจ่ายในสมุดเงินสดจ่ายน้อยกว่า
จานวนเงินในรายงานการจัดทาเช็คหรื อต้นขั้วเช็ค
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มาก

ปาน น้ อย
กลาง

น้ อย
ทีส่ ุ ด

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับปัญหาในการจัดทาบัญชี (ต่ อ)
ปัญหา

มาก
ที่สุด

5. การบันทึกรายการในสมุดเงินสดจ่ายในวันที่เช็คได้รับ
การอนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจลงนามในเช็ค
6. ไม่ได้จดั ทาบัญชีแยกประเภทหรื อจัดทาแต่เปิ ดบัญชี
แยกประเภทไม่ครบถ้วนและไม่เป็ นปั จจุบนั
7. ไม่ได้จดั ทางบการเงิน ณ วันสิ้ นเดือนได้แก่งบ
ทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสดจัดทาเป็ นปัจจุบนั
หรื อจัดทาแต่ไม่ถกู ต้องครบถ้วน
8. ไม่ได้นาเสนองบการเงิน ณ วันสิ้ นเดือนผ่านปลัด
อบต. เพื่อนาเสนอผูบ้ ริ หารท้องถิ่นทราบ
9. ไม่ได้จดั ทาส่ งสาเนางบการเงิน ณ วันสิ้ นเดือนให้
นายอาเภอ
10. ไม่ได้จดั ทารายละเอียดประกอบงบการเงิน ณ วัน
สิ้ นเดือน หรื อจัดทาแต่ไม่ถูกต้องครบถ้วน
11. งบการเงิน ณ วันสิ้ นเดือนไม่มีการกระทบยอดเงิน
ฝากธนาคารประกอบทาให้ตรวจสอบไม่ได้ว่ายอดเงิ น
ฝากธนาคารในงบทดลองถูกต้องหรื อไม่
12. ไม่ ไ ด้จัด ท างบการเงิ น ณ วัน สิ้ น ปี งบประมาณ
ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆหรื อ
จัดทาแต่ไม่ ถูกต้องครบถ้วน
13. ไม่ ได้ส่ งงบแสดงฐานะการเงิ น และงบอื่ น ๆ ตาม
แบบที่ กรมส่ งเสริ มฯ ให้ สตง. ภายใน 90 วัน นับแต่
วันสิ้ นปี งบประมาณและไม่ส่งสาเนาให้นายอาเภอ
14. ไม่ได้ปิดประกาศสาเนางบแสดงฐานะการเงินและ
งบอื่น ๆ ให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานอบต.
15. พนัก งานในการจัด ท าบัญ ชี ในอบต. มี จานวนไม่
เพียงพอ
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มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

2. ด้ านการพัสดุ
ปัญหา

มาก มาก
ที่สุด

1. ไม่ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
ประจาปี และตรวจนับพัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้ นงวด เจ้าหน้าที่ไม่
ปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อไม่รายงานผลการตรวจสอบให้ผบู ้ ริ หาร
ทราบภายใน 30 วัน
2. จากการตรวจสอบพัสดุประจาปี พบว่ามีพสั ดุชารุ ด
เสื่ อมสภาพ สูญหาย ไม่จาเป็ นต้องใช้ แต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่มี
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
3. เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบไม่จดั ทาทะเบียนคุมพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์หรื อ
จัดทาไม่เป็ นปัจจุบนั และไม่ให้เลขรหัสพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์
4. การเบิกจ่ายพัสดุหวั หน้าหน่วยงานที่ตอ้ งใช้พสั ดุไม่จดั ทาใบ
เบิกพัสดุให้หวั หน้าหน่วยงานผูค้ วบคุมพัสดุเป็ นผูส้ งั่ จ่ายและผู ้
จ่ายพัสดุไม่เก็บใบเบิกพัสดุไว้เป็ นหลักฐาน
5. การยืมพัสดุไปใช้นอกสถานที่หรื อนอกที่ทาการอบต.
ผูบ้ ริ หารไม่ได้อนุมตั ิให้ยืม
6. เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบไม่ได้จดั ทาแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัด
จ้างและไม่ได้ส่งสาเนาแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้างรวมทั้ง
รายงานผลการปฏิบตั ิตามแผนการจัดซื้ อให้สตง.
7. เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบไม่ได้ส่งสาเนาสัญญาจ้างที่มีมลู ค่าเกิน
กว่าหนึ่ งล้านบาทให้สตง.
8. มีการยืมพัสดุไปใช้ในกิจการส่ วนตัวและไม่ได้กาหนดวัน
ส่ งคืนในหลักฐานการขออนุมตั ิยืม
9. อบต. มีเงินประกันสัญญาที่ครบกาหนดจ่ายคืน แต่ผมู ้ ีสิทธิ
ยังไม่มารับคืน
10. การจ่ายคืนหลักประกันสัญญาไม่มีการตรวจสภาพความ
ชารุ ดบกพร่ องก่อนคืนเงินประกันสัญญา
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ปาน
กลาง

น้ อย น้ อย
ที่สุด

3. ด้ านการจัดเก็บรายได้
ปัญหา

มาก
ที่สุด

1. อบต. ไม่ได้จดั ทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
2. อบต. ไม่สามารถนาข้อมูลจากแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินมาใช้เป็ นข้อมูลในการจัดเก็บรายได้
3. อบต. มีลกู หนี้ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษี
บารุ งท้องที่ ค้างชาระจานวนมาก
4. เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบไม่ได้จดั ทารายละเอียดผูช้ าระภาษี
(กค. 1 )และรายละเอียดลูกหนี้ ภาษี (กค. 2)
5. ใบเสร็ จรับเงินที่ใช้จดั เก็บเงินของ อบต. ลงรายการไม่
ครบถ้วน
6. จานวนใบเสร็ จรับเงินคงเหลือไม่ตรงกับยอดคงเหลือใน
ทะเบียนคุมใบเสร็ จรับเงิน
7. ใบเสร็ จรับเงินไม่มีตน้ ขั้วหรื อสาเนาใบเสร็ จรับเงินให้
ตรวจสอบ
8. ไม่มีการจัดทาทะเบียนคุมใบเสร็ จรับเงินหรื อจัดทาแต่ไม่
สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่เป็ นปัจจุบนั
9. อบต. ไม่ได้แต่งตั้งผูต้ รวจสอบจานวนเงินที่เจ้าหน้าที่
จัดเก็บและนาส่ งกับหลักฐานและรายการที่บนั ทึกในสมุด
เงินสดว่าถูกต้องครบถ้วน
10. ผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นผูต้ รวจสอบจานวนเงินไม่
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
11. เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบไม่ได้นาเงินที่ได้รับฝากธนาคาร
ทั้งจานวนในวันที่จดั เก็บหรื อในกรณี ที่มีพ้ืนที่ห่างไกล การ
คมนาคมไม่สะดวก ไม่ได้นาฝากในวันสุ ดท้ายของสัปดาห์
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มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

4. ด้ านการเบิกจ่ าย
ปัญหา

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

1. เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบไม่จดั ทาแผนการใช้จ่ายเงินยื่นต่อ
หน่วยงานคลังเพื่อรวบรวมจัดทาเป็ นแผนการใช้จ่ายเงิน
อบต.
2. เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบไม่ได้จดั เก็บฏีกาเบิกเงินเรี ยงตาม
รายงานการจัดทาเช็ค
3. หน้าฏีกาเบิกจ่ายเงินลงรายการไม่ครบถ้วน
4. หลักฐานการจ่ายเงินที่อบต. ใช้เป็ นเอกสารประกอบฎีกา
หรื อใช้เป็ นหลักฐานการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรื อผูม้ ีสิทธิ ผู ้
จ่ายเงินไม่ได้ลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายและหัวหน้า
หน่วยงานคลังไม่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องกากับ
ไว้ในใบสาคัญคู่จ่าย
5. ผูม้ ีอานาจลงนามสั่งจ่ายเงินในเช็คสัง่ จ่ายได้ลงนาม
ร่ วมกันอย่างน้อย สามคนและไม่ได้แจ้งเงื่อนไขการสัง่
จ่ายเงินให้ธนาคารทราบว่าในจานวนนี้ ให้มีผบู ้ ริ หารอบต.
และปลัดอบต. ร่ วมลงนามด้วยทุกครั้ง
6. ต้นขั้วเช็คไม่มีการขีดคร่ อมหลายรายการที่มีการขึ้นเงิน
เป็ นเงินสดซึ่ งมีวงเงินเกินกว่า 2,000.- บาท

ส่ วนที่ 3 ข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับแนวทางการจัดทาบัญชี
ข้อเสนอแนะอื่นๆ............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล

นางสาวกรวิภา ปัญญาคา

วัน เดือน ปี เกิด

24 ตุลาคม 2521

ประวัติการศึกษา
2540
2542
2546

ประวัติการทางาน
2546
2547 - 2556
2557 - ปัจจุบนั

โรงเรี ยนสันป่ าตองวิทยาคม
วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงใหม่ (การบัญชี)
บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

พนักงานบัญชี
สหกรณ์ไก่ไข่ เชียงใหม่ - ลาพูน
นักวิชาการเงินและบัญชี
องค์การบริ หารส่ วนตาบลท่าเดื่อ
หัวหน้าส่ วนการคลัง
องค์การบริ หารส่ วนตาบลท่าเดื่อ
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