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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1  หลกักำรและเหตุผล 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึง  มีฐานะเป็น

นิติบุคคลและซ่ึงจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  2537  
และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบบัท่ี  6 พ.ศ.  2552  โดยยกฐานะจากสภาต าบลท่ีมีรายไดโ้ดยไม่รวมเงิน
อุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกนั 3 ปี  เฉล่ียไม่ต ่ากวา่  150,000  บาท  ( พรบ. สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล, 2537 )   ซ่ึงในปี 2555  มีจ  านวนองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งส้ิน  6,746   
แห่งและในจงัหวดัเชียงใหม่มีจ  านวนองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งส้ิน113  แห่ง (กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, เมษายน, 2555) ส่วนการบริหารงานในองคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้น  แยกเป็น  
3  ฝ่าย  ไดแ้ก่  ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายนิติบญัญติั  และพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน  ฝ่ายบริหารจะมีนายกองคก์าร
บริหารส่วนต าบลเป็นผูบ้งัคบับัญชาสูงสุด  มีหน้าท่ีก าหนดนโยบายการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยมีรองนายกจ านวน 2 คน เลขานุการ 1 คน  เป็นผูช่้วย  ฝ่ายนิติบัญญัติจะ
ประกอบไปดว้ยสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลภายในต าบล   โดยมีจ านวนสมาชิกหมู่บา้นละ  
2  คน  (พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล,2537)    มีการคดัเลือกประธานสภา  รอง
ประธานสภา  และเลขานุการประธานสภา  โดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ีในการ
ตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหาร  ฝ่ายพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน  จะประกอบไปดว้ยส่วนราชการ
ต่าง ๆ  ไดแ้ก่  ส านกัปลดั  ส่วนการคลงั  ส่วนโยธา  ส่วนการศึกษา  และส่วนสาธารสุข  เป็นตน้  ซ่ึง
ในแต่ละส่วนจะมีอ านาจหน้าท่ีแตกต่างกันออกไป  โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดในส่วนของพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 
  ส่วนการคลงัในองค์การบริหารส่วนต าบลจะประกอบดว้ยพนกังานส่วนทอ้งถ่ินใน
ต าแหน่ง  หัวหน้าส่วนการคลัง   นักวิชาการเงินและบัญชี   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   เจ้า
พนักงานพสัดุ และเจ้าหน้าท่ีจดัเก็บรายได้  หรือจะมีมากน้อยตามภาระหน้าท่ีของแต่ละแห่ง  ซ่ึง
ปัจจุบนัการจดัท าบญัชีขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นแบบ  ระบบมือ (Manual)  และจะลงควบคู่
กบัการบนัทึกบญัชีทางคอมพิวเตอร์ ( e-Lass )  การบนัทึกบญัชีจะใช้เกณฑ์คงคา้งในการลงบญัชี    
ส่วนการคลงัจะมีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีและทะเบียนรับจ่ายเงินทุกประเภท  งานการเงิน  การ
เบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การน าส่ง  การฝากเงิน  การตรวจเงินองค์การบริหารส่วนต าบล  
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รวบรวมสถิติเงินไดทุ้กประเภท  การเบิกตดัปี  การขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ  การหกัภาษีและ
น าส่งเงิน  รายงานคงเหลือประจ าวนั  การรับและจ่ายขาดเงินสะสม  การยืมเงินทดรองราชการ  การ
จดัเก็บภาษี  ประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงงานบญัชีจะมีหนา้ท่ีรับผดิชอบ  คือ  งานการ
บญัชี งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน  งานงบการเงินและงบทดลอง  งานรายงานแสดงฐานะทาง
การเงินและบญัชี  งานรายงานทางการเงิน  บญัชีทัว่ไปของส่วนราชการและบญัชีรายไดแ้ผน่ดิน  และ
งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  ในแต่ละหน้าท่ีก็จะมีปัญหาท่ีแตกต่างกันออกไปจากการเข้าตรวจสอบของกอง
ตรวจสอบระบบการเงินบญัชีทอ้งถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (กองตรวจสอบระบบ
การเงินบญัชีท้องถ่ิน, 2553)  พบว่าการจดัท าบญัชีขององค์การบริหารส่วนต าบลยงัมีขอ้บกพร่อง 
หลาย ๆ ดา้น อาทิ  เช่น ปัญหาทางดา้นการเงิน  การพสัดุ  การเบิกจ่าย  การจดัเก็บรายได ้ การจ่ายขาด
เงินสะสม  และปัญหาดา้นการลงบญัชี  การจดัท าทะเบียนรายรับรายจ่าย  การลงบญัชีในสมุดเงินสด
รับ - จ่าย บญัชีแยกประเภท  การจดัท าใบน าส่ง  ไม่เป็นปัจจุบนัหรือลงรายการไม่ถูกตอ้ง   ไม่ไดจ้ดัท า
รายรับรายจ่ายเงินสดและงบทดลองเป็นรายเดือน  หรือจดัท าไวแ้ต่ไม่เป็นปัจจุบนัหรือจดัท าแต่ไม่ได้
น าเสนอใหผู้บ้ริหารทราบ  ไม่ไดจ้ดัท างบแสดงฐานะการเงิน  หรือจดัท าแต่ไม่ไดน้ าเสนอใหผู้บ้ริหาร
ทราบ  และไม่ได้จดัส่งให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวนันับแต่วนัส้ินปี  
ไม่ไดต้ั้งบญัชีเงินส ารองเงินสะสมตามระเบียบ   
  จากการตรวจสอบของส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่พบ
ปัญหาการจดัท าบญัชีขององค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่(กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน,  2555)  พบวา่ การจดัท าบญัชีไม่เป็นปัจจุบนัไดแ้ก่  การจดัท างบการเงิน  ณ วนัส้ินเดือนและ
งบการเงิน ณ วนัส้ินปี  จดัท าไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการรับเงิน  การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.  
2547  ถึงแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2 )  พ.ศ.  2548 การรายงานสถานะการเงินประจ าวนั  หนา้ฎีกาเบิกจ่าย
ไม่แสดงจ านวนงบประมาณคงเหลือ  การตรวจสอบพสัดุประจ าปี  กรณีมีพสัดุช ารุด  ไม่ไดด้ าเนินการ
แต่งตั้งกรรมการสอบขอ้เทจ็จริงและด าเนินการจ าหน่ายพสัดุ  และดา้นการจดัเก็บรายไดย้งัคงมีรายได้
คา้งรับจากลูกหน้ีต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก จากปัญหาดงักล่าวท าให้ผูบ้ริหารไม่ทราบถึงสถานะทางการ
คลงัท่ีแทจ้ริง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2547 ถึงแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2 )  
พ.ศ.  2548 ซ่ึงทางส่วนการคลงัจะตอ้งแจง้ให้กบัผูบ้ริหารทราบเพื่อให้ผูบ้ริหารไดท้ราบถึงสถานะ
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ทางการคลงัว่าเป็นอยา่งไร มีรายรับเท่าไหร่ เพียงพอท่ีจะเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายหรือไม่ ซ่ึงเป็น
การช่วยผูบ้ริหารในการตรวจสอบและควบคุมการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

  ดังนั้นผูศึ้กษาจึงต้องการศึกษาปัญหาในการจดัท าบัญชีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ทางดา้นการจดัท าบญัชีแบบ  Manual (ระบบมือ) เท่านั้นเพื่อเป็นขอ้มูลและ
แนวทางในการจดัท าบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลใหถู้กตอ้งต่อไป 

1.2  วตัถุประสงค์ 

  เพื่อศึกษาปัญหาการจดัท าบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ 

1.3  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
  1. เพื่อให้ทราบถึงปัญหาการจดัท าบัญชีในองค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดั
เชียงใหม ่
  2. เพื่อศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาการจดัท าบญัชีขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 
1.4  นิยำมศัพท์ 
  ปัญหำกำรจัดท ำบัญชี  หมายถึง  ปัญหาดา้นการจดัท าบญัชี  ดา้นการพสัดุ  ดา้นการ
จดัเก็บรายได ้ และดา้นการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2547 ถึงแกไ้ข
เพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2 )  พ.ศ.  2548 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในจังหวัดเชียงใหม่  หมายถึง  องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  ท่ีได้รับการจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  
2537ซ่ึงประกอบดว้ย  องคก์ารบริหารส่วนต าบลทั้งส้ิน  113  แห่ง 

 
 

 


