บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
องค์การบริ หารส่ วนตาบล เป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่นรู ปแบบหนึ่ ง มีฐานะเป็ น
นิ ติบุคคลและซึ่ งจัดตั้งขึ้ นตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติ มจนถึ งฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากสภาตาบลที่ มีรายได้โดยไม่รวมเงิ น
อุดหนุนในปี งบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน 3 ปี เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 150,000 บาท ( พรบ. สภาตาบลและ
องค์การบริ หารส่ วนตาบล, 2537 ) ซึ่ งในปี 2555 มี จานวนองค์การบริ หารส่ วนตาบลทั้งสิ้ น 6,746
แห่ งและในจังหวัดเชี ยงใหม่มีจานวนองค์การบริ หารส่ วนตาบลทั้งสิ้ น 113 แห่ ง (กรมส่ งเสริ มการ
ปกครองส่ วนท้องถิ่น, เมษายน, 2555) ส่ วนการบริ หารงานในองค์การบริ หารส่ วนตาบลนั้น แยกเป็ น
3 ฝ่ าย ได้แก่ ฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายนิ ติบญั ญัติ และพนักงานส่ วนท้องถิ่น ฝ่ ายบริ หารจะมีนายกองค์การ
บริ ห ารส่ วนตาบลเป็ นผูบ้ งั คับ บัญ ชาสู งสุ ด มี ห น้าที่ ก าหนดนโยบายการบริ หารงานขององค์ก าร
บริ ห ารส่ วนต าบล โดยมี รองนายกจานวน 2 คน เลขานุ ก าร 1 คน เป็ นผูช้ ่ วย ฝ่ ายนิ ติ บ ัญ ญัติ จ ะ
ประกอบไปด้วยสมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลภายในตาบล โดยมีจานวนสมาชิกหมู่บา้ นละ
2 คน (พรบ. สภาตาบลและองค์ก ารบริ หารส่ วนตาบล,2537) มี การคัดเลื อกประธานสภา รอง
ประธานสภา และเลขานุ ก ารประธานสภา โดยสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมี ห น้ าที่ ใ นการ
ตรวจสอบการบริ หารงานของฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายพนักงานส่ วนท้องถิ่น จะประกอบไปด้วยส่ วนราชการ
ต่าง ๆ ได้แก่ สานักปลัด ส่ วนการคลัง ส่ วนโยธา ส่ วนการศึกษา และส่ วนสาธารสุ ข เป็ นต้น ซึ่ ง
ในแต่ ล ะส่ ว นจะมี อ านาจหน้ า ที่ แ ตกต่ า งกัน ออกไป โดยมี ป ลัด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ดในส่ วนของพนักงานส่ วนท้องถิ่น
ส่ วนการคลังในองค์การบริ หารส่ วนตาบลจะประกอบด้วยพนักงานส่ วนท้องถิ่ นใน
ตาแหน่ ง หั วหน้ า ส่ วนการคลัง นัก วิช าการเงิ น และบัญ ชี เจ้าพนัก งานการเงิ น และบัญ ชี เจ้า
พนัก งานพัส ดุ และเจ้าหน้าที่ จดั เก็บ รายได้ หรื อจะมี ม ากน้อยตามภาระหน้าที่ ข องแต่ ล ะแห่ ง ซึ่ ง
ปั จจุบนั การจัดทาบัญชี ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลเป็ นแบบ ระบบมือ (Manual) และจะลงควบคู่
กับ การบันทึ กบัญชี ท างคอมพิ วเตอร์ ( e-Lass ) การบันทึ กบัญชี จะใช้เกณฑ์คงค้างในการลงบัญ ชี
ส่ วนการคลังจะมีหน้าที่เกี่ ยวกับการจัดทาบัญชี และทะเบียนรับจ่ายเงินทุกประเภท งานการเงิน การ
เบิ ก จ่ ายเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น การน าส่ ง การฝากเงิ น การตรวจเงิ น องค์ก ารบริ ห ารส่ วนต าบล
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รวบรวมสถิติเงินได้ทุกประเภท การเบิกตัดปี การขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและ
นาส่ งเงิ น รายงานคงเหลือประจาวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสม การยืมเงินทดรองราชการ การ
จัด เก็ บ ภาษี ประเมิ น ภาษี การเร่ ง รั ด จัด เก็ บ รายได้ การพัฒ นารายได้ การออกใบอนุ ญ าตและ
ค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งงานบัญชี จะมีหน้าที่รับผิดชอบ คือ งานการ
บัญ ชี งานทะเบี ยนคุ ม การเบิ ก จ่ายเงิ น งานงบการเงิ นและงบทดลอง งานรายงานแสดงฐานะทาง
การเงินและบัญชี งานรายงานทางการเงิน บัญชี ทวั่ ไปของส่ วนราชการและบัญชี รายได้แผ่นดิน และ
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรื องานที่ได้รับมอบหมาย
ในแต่ ล ะหน้า ที่ ก็ จะมี ปั ญ หาที่ แตกต่ างกัน ออกไปจากการเข้าตรวจสอบของกอง
ตรวจสอบระบบการเงินบัญชี ทอ้ งถิ่ น กรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่ น (กองตรวจสอบระบบ
การเงิ นบัญชี ท ้องถิ่ น , 2553) พบว่าการจัดท าบัญชี ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลยังมี ขอ้ บกพร่ อง
หลาย ๆ ด้าน อาทิ เช่น ปั ญหาทางด้านการเงิน การพัสดุ การเบิกจ่าย การจัดเก็บรายได้ การจ่ายขาด
เงินสะสม และปั ญหาด้านการลงบัญชี การจัดทาทะเบียนรายรับรายจ่าย การลงบัญชี ในสมุดเงินสด
รับ - จ่าย บัญชี แยกประเภท การจัดทาใบนาส่ ง ไม่เป็ นปั จจุบนั หรื อลงรายการไม่ถูกต้อง ไม่ได้จดั ทา
รายรับรายจ่ายเงินสดและงบทดลองเป็ นรายเดือน หรื อจัดทาไว้แต่ไม่เป็ นปั จจุบนั หรื อจัดทาแต่ไม่ได้
นาเสนอให้ผบู ้ ริ หารทราบ ไม่ได้จดั ทางบแสดงฐานะการเงิน หรื อจัดทาแต่ไม่ได้นาเสนอให้ผบู้ ริ หาร
ทราบ และไม่ ไ ด้จดั ส่ งให้ ส านัก งานตรวจเงิ น แผ่น ดิ นตรวจสอบภายในเก้าสิ บ วันนับ แต่ วนั สิ้ น ปี
ไม่ได้ต้ งั บัญชีเงินสารองเงินสะสมตามระเบียบ
จากการตรวจสอบของสานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ นจังหวัดเชี ยงใหม่พบ
ปั ญหาการจัดทาบัญชี ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดเชี ยงใหม่(กรมส่ งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่น, 2555) พบว่า การจัดทาบัญชี ไม่เป็ นปั จจุบนั ได้แก่ การจัดทางบการเงิน ณ วันสิ้ นเดือนและ
งบการเงิน ณ วันสิ้ นปี จัดทาไม่เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิ น การฝากเงิ น การเก็บ รั กษาเงิ น และการตรวจเงิ นขององค์ก ารปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ.
2547 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2548 การรายงานสถานะการเงินประจาวัน หน้าฎีกาเบิกจ่าย
ไม่แสดงจานวนงบประมาณคงเหลือ การตรวจสอบพัสดุประจาปี กรณี มีพสั ดุชารุ ด ไม่ได้ดาเนินการ
แต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริ งและดาเนินการจาหน่ายพัสดุ และด้านการจัดเก็บรายได้ยงั คงมีรายได้
ค้างรับจากลูกหนี้ ต่าง ๆ เป็ นจานวนมาก จากปั ญหาดังกล่าวทาให้ผบู ้ ริ หารไม่ทราบถึงสถานะทางการ
คลังที่แท้จริ ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ.2547 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. 2548 ซึ่ งทางส่ วนการคลังจะต้องแจ้งให้กบั ผูบ้ ริ หารทราบเพื่อให้ผบู ้ ริ หารได้ทราบถึ งสถานะ
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ทางการคลังว่าเป็ นอย่างไร มีรายรับเท่าไหร่ เพียงพอที่จะเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายหรื อไม่ ซึ่ งเป็ น
การช่ วยผูบ้ ริ หารในการตรวจสอบและควบคุ มการบริ หารงานให้เป็ นไปอย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล
ดังนั้น ผูศ้ ึ ก ษาจึ งต้องการศึ ก ษาปั ญ หาในการจัดท าบัญ ชี ข ององค์ก ารบริ ห ารส่ วน
ตาบลในจังหวัดเชี ยงใหม่ทางด้านการจัดทาบัญชีแบบ Manual (ระบบมือ) เท่านั้นเพื่อเป็ นข้อมูลและ
แนวทางในการจัดทาบัญชีขององค์การบริ หารส่ วนตาบลให้ถูกต้องต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปั ญหาการจัดทาบัญชีขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดเชียงใหม่
1.3 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้รับ
1. เพื่ อให้ ท ราบถึ งปั ญ หาการจัดท าบัญ ชี ในองค์ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลในจัง หวัด
เชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปั ญหาการจัดทาบัญชี ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
ในจังหวัดเชียงใหม่
1.4 นิยำมศัพท์
ปัญหำกำรจัดทำบัญชี หมายถึง ปั ญหาด้านการจัดทาบัญชี ด้านการพัสดุ ด้านการ
จัดเก็บรายได้ และด้านการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ถึงแก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2548
องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ วนต ำบลในจั งหวัด เชี ย งใหม่ หมายถึ ง องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่ น ที่ ได้รับ การจัดตั้งขึ้ นตามพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ.
2537ซึ่ งประกอบด้วย องค์การบริ หารส่ วนตาบลทั้งสิ้ น 113 แห่ง
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