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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา 
 
 การศึกษาปัญหาการจัดท าบัญชีขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวดัเชียงใหม่  มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัญหาการจดัท าบญัชีขององค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่  โดย
ใช้วิธีการศึกษาแบบวิจยัเชิงส ารวจจากแบบสอบถามหัวหน้าส่วนการคลัง  หรือเจา้หน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายให้จดัท าบญัชี  สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่  จ  านวน  113  คน และ
ได้รับคืนแบบสอบถาม จ านวน  94  คิดเป็นร้อยละ  83.19   และน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เชิงพรรณนา(Descriptive Statistics)   ซ่ึ งค่าสถิติ ท่ีใช้คือ  ความถ่ี 
(Frequency)   ร้อยละ (Percentage)  และค่าเฉล่ีย  (Mean) 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 

 จากผลการศึกษาพบวา่ปัญหาในการปฏิบติังานบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดั
เชียงใหมส่ามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 ด้านข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบวา่  ผูส้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
อายุเฉล่ียอยูใ่นช่วงระหวา่ง  31- 35  ปี  จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีอายกุารท างานในช่วง 6-10 ปี  
ส่วนใหญ่จะด ารงต าแหน่งนกัวิชาการเงินและบญัชี  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท างานในองคก์าร
บริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  และมีความรู้ความเข้าใจในกฏระเบียบ   การจัดท าบัญชี   การ
ลงทะเบียนต่าง ๆในระบบบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นอยา่งดี 
 ด้านข้อมูลปัญหาในการจัดท าบัญชี   ซ่ึงแบ่งปัญหาออกเป็น  4  ดา้น  ไดแ้ก่  ปัญหาดา้นการ
จดัท าบญัชี    ปัญหาดา้นการพสัดุ  ปัญหาดา้นการจดัเก็บรายได ้ และปัญหาดา้นการเบิกจ่าย 

ด้านการจัดท าบัญชี  แบ่งปัญหาการจดัท าบญัชีออกเป็น  3  ดา้น  ไดแ้ก่ดา้นการจดัท าบญัชี  
ดา้นการจดัท างบการเงิน และดา้นอ่ืน ๆ 

1. ดา้นการจดัท าบญัชี  พบวา่องค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ไม่ไดจ้ดัท าบญัชี
แยกประเภทหรือจดัท าแต่เปิดบญัชีแยกประเภทไม่ครบถว้นและไม่เป็นปัจจุบนัรองลงมา  คือไม่ได้
จดัท าสมุดเงินสดรับ - จ่ายหรือจดัท าไม่ถูกตอ้ง  ไม่เป็นปัจจุบนัและไม่ไดบ้นัทึกรายการในสมุดเงิน
สดรับ - จ่าย 
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2.  ด้านการจัดท างบการเงิน พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวดัเชียงใหม่ไม่ได้
น าเสนองบการเงิน  ณ  วนัส้ินเดือนผ่านปลดั อบต. เพื่อน าเสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ินทราบรองลงมาคือ  
ไม่ไดจ้ดัท างบการเงิน  ณ วนัส้ินเดือนไดแ้ก่งบทดลอง  และรายงานรับ - จ่ายเงินสดจดัท าเป็นปัจจุบนั
หรือจดัท าแต่ไม่ถูกตอ้งครบถว้นไม่ได้จดัท ารายละเอียดประกอบงบการเงิน  ณ  วนัส้ินเดือน  หรือ
จดัท าแต่ไม่ถูกตอ้งครบถว้นไม่มีการกระทบยอดเงินฝากธนาคารประกอบท าให้ตรวจสอบไม่ได้ว่า
ยอดเงินฝากธนาคารในงบทดลองถูกตอ้งหรือไม่ไม่ไดจ้ดัท าส่งส าเนางบการเงิน ณ วนัส้ินเดือนให้
นายอ าเภอและไม่ไดจ้ดัท างบการเงิน  ณ วนัส้ินปีงบประมาณ  ไดแ้ก่  งบแสดงฐานะการเงินและงบ
ประกอบอ่ืน ๆหรือจดัท าแต่ไม่ถูกตอ้งครบถว้น 
 3.ดา้นอ่ืน ๆพบวา่พนกังานในกาจดัท าบญัชีในองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีจ านวนไม่เพียงพอ 

ด้านการพัสดุแบ่งปัญหาออกเป็น 3 ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นการตรวจสอบพสัดุประจ าปี  ดา้นการ
ควบคุมและการจดัท าแผนพสัดุ  และดา้นหลกัประกนัสัญญา 
 1.  ดา้นการตรวจสอบพสัดุประจ าปีพบวา่องคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ไม่ได้
แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีในการตรวจสอบการรับจ่ายพสัดุ ประจ าปี และตรวจนบัพสัดุคงเหลือ ณ  วนัส้ินงวด 
เจา้หน้าท่ีไม่ปฏิบติัหน้าท่ี หรือไม่รายงานผลการตรวจสอบให้ผูบ้ริหารทราบภายใน 30  วนัและจาก
การตรวจสอบพัสดุประจ าปีพบว่ามีพสัดุช ารุด  เส่ือมสภาพ  สูญหาย  ไม่จ  าเป็นต้องใช้  แต่ทาง
เจา้หนา้ท่ีไม่มีแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจริง 
 2.  ด้านการควบคุมและการจดัท าแผนพสัดุ  พบว่าเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบไม่ได้ส่งส าเนา
สัญญาจา้งท่ีมีมูลค่าเกินกวา่หน่ึงลา้นบาทให้สตง.และการเบิกจ่ายพสัดุหวัหนา้หน่วยงานท่ีตอ้งใชพ้สัดุ
ไม่จดัท าใบเบิกพสัดุให้หวัหนา้หน่วยงานผูค้วบคุมพสัดุเป็นผูส้ั่งจ่ายและผูจ่้ายพสัดุไม่เก็บใบเบิกพสัดุ
ไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 3.  ด้านหลกัประกนัสัญญาพบว่าการจ่ายคืนหลกัประกนัสัญญาไม่มีการตรวจสภาพความ
ช ารุดบกพร่องก่อนคืนเงินประกนัสัญญา 

ด้านการจัดเก็บรายได้แบ่งปัญหาเป็น  2  ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นการจดัเก็บรายไดแ้ละดา้นการรับ
เงินใบเสร็จรับเงิน 

1.  ดา้นการจดัเก็บรายได้พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่  ไม่ไดจ้ดัท า
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นและไม่สามารถน าขอ้มูลจากแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นมาใช้
เป็นขอ้มูลในการจดัเก็บรายได ้

2.  ดา้นการรับเงินใบเสร็จรับเงินพบว่า  องค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ไม่มี
การจดัท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินหรือจดัท าแต่ไม่สมบูรณ์ครบถว้นไม่เป็นปัจจุบนั  รองลงมา คือ
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ไม่ไดแ้ต่งตั้งผูต้รวจสอบจ านวนเงินท่ีเจา้หน้าท่ีจดัเก็บและน าส่งกบัหลกัฐานและรายการท่ีบนัทึกใน
สมุดเงินสดว่าถูกตอ้งครบถ้วนผูท่ี้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผูต้รวจสอบจ านวนเงินไม่ปฏิบติัหน้าท่ี
ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  และเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบไม่ไดน้ าเงินท่ีไดรั้บฝากธนาคารทั้งจ  านวนในวนัท่ี
จดัเก็บหรือในกรณีท่ีมีพื้นท่ีห่างไกล  การคมนาคมไม่สะดวก  ไม่ไดน้ าฝากในวนัสุดทา้ยของสัปดาห์ 

ด้านการเบิกจ่ายแบ่งปัญหาออกเป็น  2  ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นแผนการใชจ่้ายเงินและดา้นฏีกาเบิก
จ่ายเงิน 
 1.  ดา้นแผนการใชจ่้ายเงินพบวา่เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบไม่ไดจ้ดัท าแผนการใช้จ่ายเงินยื่นต่อ
หน่วยงานคลงัเพื่อรวบรวมจดัท าเป็นแผนการใชจ่้ายเงินรวมขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

2.  ดา้นฏีกาเบิกจ่ายเงินพบวา่หลกัฐานการจ่ายเงินท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล ใชเ้ป็นเอกสาร
ประกอบฎีกา หรือใชเ้ป็นหลกัฐานการจ่ายเงินให้แก่เจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิ ผูจ่้ายเงินไม่ไดล้งลายมือช่ือ
รับรองการจ่ายและหวัหนา้หน่วยงานคลงัไม่ไดล้งลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งก ากบัไวใ้นใบส าคญั
คู่จ่ายและเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบไม่ไดจ้ดัเก็บฏีกาเบิกเงินเรียงตามรายงานการจดัท าเช็ค 
 ปัญหาการจัดท าบัญชีของผู้ตอบแบบสอบถามองค์การบริหารส่วนต าบลจ าแนกตามระดับ
การศึกษาแบ่งออกเป็น  4  ดา้นไดแ้ก่  ดา้นการจดัท าบญัชี  ดา้นการพสัดุ  ดา้นการจดัเก็บรายได ้ และ
ดา้นการเบิกจ่าย 

ด้านการจัดท าบัญชี  พบว่าผูมี้ระดบัการศึกษาต ่ากว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรีและมีระดับ
การศึกษาเทียบเท่าหรือสูงกว่าปริญญาโทมีปัญหา มีจ านวนพนักงานในการจดัท าบญัชีไม่เพียงพอ
ไม่ไดน้ าเสนองบการเงิน  ณ  วนัส้ินเดือนผ่านปลดั อบต. เพื่อน าเสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ินทราบไม่ได้
จดัท าส่งส าเนางบการเงิน ณ วนัส้ินเดือนให้นายอ าเภอไม่ไดจ้ดัท างบการเงิน  ณ วนัส้ินเดือนไดแ้ก่งบ
ทดลอง  และรายงานรับ - จ่ายเงินสดจดัท าเป็นปัจจุบนัหรือจดัท าแต่ไม่ถูกตอ้งครบถว้นบนัทึกรายการ
ในสมุดเงินสดรับ- จ่ายไม่ถูกตอ้งไม่ไดเ้ป็นปัจจุบนัไม่ได้จดัท าบญัชีแยกประเภทหรือจดัท าแต่เปิด
บญัชีแยกประเภทไม่ครบถว้นและไม่เป็นปัจจุบนัไม่ไดจ้ดัท ารายละเอียดประกอบงบการเงิน  ณ  วนั
ส้ินเดือน  หรือจดัท าแต่ไม่ถูกตอ้งครบถว้นการบนัทึกรายการในสมุดเงินสดจ่ายในวนัท่ีเช็คไดรั้บการ
อนุมติัจากผูมี้อ านาจลงนามในเช็ค 
 ด้านการพัสดุ  พบว่า     ผูมี้ระดับการศึกษาต ่ากว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรี   และระดับ
การศึกษาสูงกวา่หรือเทียบเท่าปริญญาโท  มีการจ่ายคืนหลกัประกนัสัญญาไม่มีการตรวจสภาพความ
ช ารุดบกพร่องก่อนคืนเงินประกนัสัญญาเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบไม่ไดส่้งส าเนาสัญญาจา้งท่ีมีมูลค่าเกิน
กวา่หน่ึงลา้นบาทให้ส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน  ไม่ไดแ้ต่งตั้งเจา้หน้าท่ีในการตรวจสอบการรับจ่าย
พสัดุ ประจ าปี และตรวจนบัพสัดุคงเหลือ ณ  วนัส้ินงวด เจา้หนา้ท่ีไม่ปฏิบติัหนา้ท่ี หรือไม่รายงานผล
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การตรวจสอบให้ผูบ้ริหารทราบภายใน 30  วนั  และการเบิกจ่ายพสัดุหวัหนา้หน่วยงานท่ีตอ้งใชพ้สัดุ
ไม่จดัท าใบเบิกพสัดุให้หวัหนา้หน่วยงานผูค้วบคุมพสัดุเป็นผูส้ั่งจ่ายและผูจ่้ายพสัดุไม่เก็บใบเบิกพสัดุ
ไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 ด้านการจัดเก็บรายได้พบวา่ผูมี้ระดบัการศึกษาต ่ากวา่หรือเทียบเท่าปริญญาตรี มีปัญหาไม่มี
การจดัท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินหรือจดัท าแต่ไม่สมบูรณ์ครบถว้นไม่เป็นปัจจุบนัไม่ได้แต่งตั้ง
ผูต้รวจสอบจ านวนเงินท่ีเจา้หนา้ท่ีจดัเก็บและน าส่งกบัหลกัฐานและรายการท่ีบนัทึกในสมุดเงินสดวา่
ถูกต้องครบถ้วนผูท่ี้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผูต้รวจสอบจ านวนเงินไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับ
มอบหมายเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบไม่ได้น าเงินท่ีได้รับฝากธนาคารทั้งจ  านวนในวนัท่ีจดัเก็บหรือใน
กรณีท่ีมีพื้นท่ีห่างไกล  การคมนาคมไม่สะดวก  ไม่ไดน้ าฝากในวนัสุดทา้ยของสัปดาห์  และอบต. ไม่
สามารถน าขอ้มูลจากแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัเก็บรายได ้
 ส่วนผูมี้ระดบัการศึกษาเทียบเท่าหรือสูงกวา่ปริญญาโท  มีปัญหา ไม่ไดจ้ดัท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น ไม่สามารถน าขอ้มูลจากแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นมาใช้เป็นขอ้มูลในการ
จดัเก็บรายไดเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบไม่ไดจ้ดัท ารายละเอียดผูช้  าระภาษี  (กค. 1 )และรายละเอียดลูกหน้ี
ภาษี(กค. 2)ไม่มีการจดัท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินหรือจดัท าแต่ไม่สมบูรณ์ครบถว้นไม่เป็นปัจจุบนั 
 ด้านการเบิกจ่าย  พบวา่ผูมี้ระดบัการศึกษาต ่ากวา่หรือเทียบเท่าปริญญาตรี  และเทียบเท่าหรือ
สูงกว่าปริญญาโท  มีปัญหาทางด้านการเบิกจ่าย    คือ    เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบไม่จดัท าแผนการใช้
จ่ายเงินยื่นต่อหน่วยงานคลงัเพื่อรวบรวมจดัท าเป็นแผนการใช้จ่ายเงินอบต.เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบ
ไม่ไดจ้ดัเก็บฏีกาเบิกเงินเรียงตามรายงานการจดัท าเช็คและหลกัฐานการจ่ายเงินท่ีอบต. ใชเ้ป็นเอกสาร
ประกอบฎีกา หรือใชเ้ป็นหลกัฐานการจ่ายเงินให้แก่เจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิ ผูจ่้ายเงินไม่ไดล้งลายมือช่ือ
รับรองการจ่ายและหวัหนา้หน่วยงานคลงัไม่ไดล้งลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งก ากบัไวใ้นใบส าคญั
คู่จ่าย 
 ปัญหาการจัดท าบัญชีของผู้ตอบแบบสอบถามองค์การบริหารส่วนต าบลจ าแนกตาม
ประสบการณ์ท างานแบ่งออกเป็น  4  ดา้นไดแ้ก่  ดา้นการจดัท าบญัชี  ดา้นการพสัดุ  ดา้นการจดัเก็บ
รายได ้ และดา้นการเบิกจ่าย   

ด้านการจัดท าบัญชี  พบว่าผูท่ี้มีประสบการณ์ท างาน  16 ปีข้ึนไป มีปัญหาการจดัท าบญัชี
มากกว่าผูมี้ประสบการณ์ท างาน1 - 15 ปี   ไดแ้ก่ ไม่ไดน้ าเสนองบการเงิน  ณ  วนัส้ินเดือนผ่านปลดั 
อบต. เพื่อน าเสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ินทราบไม่ไดจ้ดัท างบการเงิน  ณ วนัส้ินเดือนไดแ้ก่งบทดลอง  และ
รายงานรับ - จ่ายเงินสดจดัท าเป็นปัจจุบนัหรือจดัท าแต่ไม่ถูกตอ้งครบถว้นงบการเงิน  ณ  วนัส้ินเดือน
ไม่มีการกระทบยอดเงินฝากธนาคารประกอบท าให้ตรวจสอบไม่ได้ว่ายอดเงินฝากธนาคารในงบ
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ทดลองถูกตอ้งหรือไม่ไม่ไดจ้ดัท ารายละเอียดประกอบงบการเงิน  ณ  วนัส้ินเดือน  หรือจดัท าแต่ไม่
ถูกตอ้งครบถว้นไม่ไดจ้ดัท างบการเงิน  ณ วนัส้ินปีงบประมาณ  ไดแ้ก่  งบแสดงฐานะการเงินและงบ
ประกอบอ่ืน ๆหรือจดัท าแต่ไม่ ถูกตอ้งครบถ้วนบนัทึกรายการในสมุดเงินสดรับ - จ่ายไม่ถูกตอ้ง
ไม่ไดจ้ดัท าบญัชีแยกประเภทหรือจดัท าแต่เปิดบญัชีแยกประเภทไม่ครบถว้นและไม่เป็นปัจจุบนั 

ด้านการพัสดุ  พบว่าผูท่ี้มีประสบการณ์ท างาน  16  ปีข้ึนไป มีปัญหาทางด้านการพัสดุ
มากกวา่ผูท่ี้มีประสบการท างาน 1 - 15 ปี ไดแ้ก่  การจ่ายคืนหลกัประกนัสัญญาไม่มีการตรวจสภาพ
ความช ารุดบกพร่องก่อนคืนเงินประกนัสัญญา  และไม่ไดแ้ต่งตั้งเจา้หน้าท่ีในการตรวจสอบการรับ
จ่ายพสัดุ ประจ าปี และตรวจนบัพสัดุคงเหลือ ณ  วนัส้ินงวด เจา้หนา้ท่ีไม่ปฏิบติัหนา้ท่ี หรือไม่รายงาน
ผลการตรวจสอบให้ผูบ้ริหารทราบภายใน 30  วนัและปัญหาระดบัมากไดแ้ก่เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบ
ไม่ไดส่้งส าเนาสัญญาจา้งท่ีมีมูลค่าเกินกวา่หน่ึงลา้นบาทให้สตง.การเบิกจ่ายพสัดุหวัหนา้หน่วยงานท่ี
ตอ้งใชพ้สัดุไม่จดัท าใบเบิกพสัดุให้หวัหนา้หน่วยงานผูค้วบคุมพสัดุเป็นผูส้ั่งจ่ายและผูจ่้ายพสัดุไม่เก็บ
ใบเบิกพสัดุไวเ้ป็นหลกัฐาน  และจากการตรวจสอบพสัดุประจ าปีพบวา่มีพสัดุช ารุด  เส่ือมสภาพ  สูญ
หาย  ไม่จ  าเป็นตอ้งใช ้ แต่ทางเจา้หนา้ท่ีไม่มีแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 

ด้านการจัดเก็บรายได้พบว่าผูท่ี้มีประสบการณ์ท างาน  1- 15 ปี  ไม่มีปัญหาทางด้านการ
จดัเก็บรายได้  ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ท างาน  16  ปีข้ึนไปมีปัญหาทางดา้นการ
จดัเก็บรายได ้ คืออบต. ไม่สามารถน าขอ้มูลจากแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นมาใช้เป็นขอ้มูลใน
การจดัเก็บรายไดอ้บต.  ไม่ไดจ้ดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นและผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็น
ผูต้รวจสอบจ านวนเงินไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ด้านการเบิกจ่าย  พบวา่ผูท่ี้มีประสบการณ์ท างาน  6 - 10  ปี  11 - 15  ปี  และ 16  ปีข้ึนไป   มี
ปัญหาทางดา้นการเบิกจ่ายท่ีเหมือนกนั  คือ  หลกัฐานการจ่ายเงินท่ีอบต. ใชเ้ป็นเอกสารประกอบฎีกา 
หรือใชเ้ป็นหลกัฐานการจ่ายเงินให้แก่เจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิ เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบไม่จดัท าแผนการใช้
จ่ายเงินยื่นต่อหน่วยงานคลงัเพื่อรวบรวมจดัท าเป็นแผนการใช้จ่ายเงินอบต.  และผูจ่้ายเงินไม่ไดล้ง
ลายมือช่ือรับรองการจ่ายและหวัหนา้หน่วยงานคลงัไม่ไดล้งลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งก ากบัไวใ้น
ใบส าคญัคู่จ่าย 

ปัญหาการจัดท าบัญชีของผู้ตอบแบบสอบถามองค์การบริหารส่วนต าบลจ าแนกตามระดับ
ความรู้ความเข้าใจระบบบัญชีของอบต.แบ่งออกเป็น  4  ดา้นไดแ้ก่  ดา้นการจดัท าบญัชี  ดา้นการพสัดุ  
ดา้นการจดัเก็บรายได ้ และดา้นการเบิกจ่าย 

ด้านการจัดท าบัญชี พบวา่ผูท่ี้มีความรู้เบ้ืองตน้มีความเขา้ใจในดา้นระบบบญัชีในระดบัมาก
ท่ีสุด  มีปัญหามากท่ีสุดได้แก่   งบการเงิน  ณ  วนัส้ินเดือนไม่มีการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
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ประกอบท าให้ตรวจสอบไม่ไดว้่ายอดเงินฝากธนาคารในงบทดลองถูกตอ้งหรือไม่ไม่ไดน้ าเสนองบ
การเงิน  ณ  วนัส้ินเดือนผา่นปลดั อบต. เพื่อน าเสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ินทราบไม่ไดจ้ดัท างบการเงิน  ณ 
วนัส้ินเดือนไดแ้ก่งบทดลอง  และรายงานรับ - จ่ายเงินสดจดัท าเป็นปัจจุบนัหรือจดัท าแต่ไม่ถูกตอ้ง
ครบถว้นบนัทึกรายการในสมุดเงินสดรับ - จ่ายไม่ถูกตอ้งไม่ไดจ้ดัท ารายละเอียดประกอบงบการเงิน  
ณ  วนัส้ินเดือน  หรือจดัท าแต่ไม่ถูกต้องครบถ้วนไม่ได้จดัท างบการเงิน  ณ วนัส้ินปีงบประมาณ  
ไดแ้ก่  งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอ่ืน ๆหรือจดัท าแต่ไม่ ถูกตอ้งครบถว้นไม่ไดจ้ดัท าบญัชี
แยกประเภทหรือจดัท าแต่เปิดบญัชีแยกประเภทไม่ครบถว้นและไม่เป็นปัจจุบนั  และไม่ไดจ้ดัท าส่ง
ส าเนางบการเงิน ณ วนัส้ินเดือนใหน้ายอ าเภอ 

ด้านการพัสดุ  พบวา่ผูท่ี้มีระดบัความรู้เบ้ืองตน้มีความเขา้ใจในดา้นระบบบญัชีในระดบัมาก
ท่ีสุด  มีปัญหาการพสัดุอยู่ในระดบัมาก  ได้แก่การจ่ายคืนหลกัประกนัสัญญาไม่มีการตรวจสภาพ
ความช ารุดบกพร่องก่อนคืนเงินประกนัสัญญาไม่ไดแ้ต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีในการตรวจสอบการรับจ่ายพสัดุ 
ประจ าปี และตรวจนบัพสัดุคงเหลือ ณ  วนัส้ินงวด เจา้หน้าท่ีไม่ปฏิบติัหนา้ท่ี หรือไม่รายงานผลการ
ตรวจสอบให้ผูบ้ริหารทราบภายใน 30  วนัการเบิกจ่ายพสัดุหวัหน้าหน่วยงานท่ีตอ้งใช้พสัดุไม่จดัท า
ใบเบิกพสัดุให้หัวหนา้หน่วยงานผูค้วบคุมพสัดุเป็นผูส้ั่งจ่ายและผูจ่้ายพสัดุไม่เก็บใบเบิกพสัดุไวเ้ป็น
หลกัฐานเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบไม่ไดส่้งส าเนาสัญญาจา้งท่ีมีมูลค่าเกินกวา่หน่ึงลา้นบาทให้สตง.  และ
จากการตรวจสอบพสัดุประจ าปีพบว่ามีพสัดุช ารุด  เส่ือมสภาพ  สูญหาย  ไม่จ  าเป็นตอ้งใช้  แต่ทาง
เจา้หนา้ท่ีไม่มีแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจริง 

ด้านการจัดเก็บรายได้  พบว่าผูท่ี้มีระดบัความรู้เบ้ืองตน้มีความเขา้ใจในดา้นระบบบญัชีใน
ระดบั  นอ้ย  ปานกลาง  มาก และมากท่ีสุด  มีปัญหาการจดัเก็บรายไดใ้นระดบัปานกลาง   

ด้านการเบิกจ่าย  พบว่าผูท่ี้มีระดบัความรู้เบ้ืองตน้มีความเขา้ใจในดา้นระบบบญัชีในระดบั  
นอ้ย  ปานกลาง  มาก และมากท่ีสุด  มีปัญหาการเบิกจ่ายในระดบัปานกลาง   
 ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีในองค์การบริหารส่วนต าบลใน
จงัหวดัเชียงใหม่ควรจะมีจ านวนพนกังานท่ีเพียงพอในการจดัท าบญัชีขององค์การบริหารส่วนต าบล
และควรจะมีการอบรมพนกังานเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีใหก้บัพนกังานท่ีมีหนา้ท่ีจดัท าบญัชี 
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5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาปัญหาการจัดท าบัญชีในองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวดัเชียงใหม่  
สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 เม่ือศึกษาปัญหาการจดัท าบญัชีขององค์การบริหารส่วนต าบล พบว่ามีปัญหาดา้นการจดัท า
บญัชีอยูใ่นระดบัมาก  ไดแ้ก่ในองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีพนกังานในการจดัท าบญัชีไม่เพียงพอ ซ่ึง
ผูต้อบแบบสอบถามได้มีขอ้เสนอแนะให้ผูบ้ริหารควรเล็งเห็นความส าคญัของจ านวนพนักงานใน
องคก์รท่ีมีจ  านวนไม่เพียงพอ กล่าวคือการจดัท าบญัชีท่ีไม่เป็นปัจจุบนั  ไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง เพราะ
มีจ านวนพนกังานในการจดัท าบญัชีไม่เพียงพอ  หรือมีหน้าท่ีในการท างานหลายดา้น  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั  นิตยา  มณีรัตน์  (2553)  ได้ศึกษาเร่ืองการใช้ระบบบริหารการคลงัขององค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e -LAAS)  ในจงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงพบว่าด้านการจัดการและ
สนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา องคก์รมีผูป้ฏิบติังานดา้นการคลงัและงบประมาณมีจ านวน  1-5  คน  ซ่ึง
ถือวา่เป็นองคก์รขนาดเล็ก ซ่ึงปัญหาการมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการจดัท าบญัชีนั้นส่งผลให้การจดัท า
บญัชีต่าง ๆ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ไม่เป็นปัจจุบนั 
 นอกจากน้ีการศึกษาการจดัท าบญัชีในองคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่  ดา้นการ
จดัท าบญัชี อยูใ่นระดบัมาก  ไดแ้ก่ไม่ไดจ้ดัท างบการเงิน  ณ วนัส้ินเดือนไดแ้ก่งบทดลองและรายงาน
รับ - จ่ายเงินสด ทะเบียนต่าง ๆ งบแสดงฐานะทางการเงิน รายละเอียดประกอบงบการเงิน จดัท าเป็น
ปัจจุบนัหรือจดัท าแต่ไม่ถูกต้องครบถ้วน จะต้องมีการพฒันา ซ่ึงสอดคล้องกบัการการศึกษาของ
สุนทรี  ศรีไทย  (2552)  ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง  ความตอ้งการพฒันาความรู้ทางการบญัชีของบุคลากรส่วน
การคลงั  สังกดัองค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง  ผลซ่ึงพบว่าความตอ้งการ
พฒันาความรู้ทางทางการบญัชีท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการพฒันาสูงสุดคือ  ความรู้ดา้นการจดัท า
รายงาน  ได้แก่ความรู้ในการจดัท างบทรัพยสิ์น  รองลงมาคือการจดัท าทะเบียน  ได้แก่  การจดัท า
รายงานรายจ่ายท่ีไดรั้บอนุมติัให้จ่ายจากเงินสะสม  และการบนัทึกบญัชี  ไดแ้ก่  การปิดบญัชี  จดัท า
ทะเบียน   
  
5.3  ข้อค้นพบจากการศึกษา 
 

 1.เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบทางการบญัชีไม่ไดจ้ดัท าบญัชีแยกประเภท ไม่ไดจ้ดัท าสมุดเงินสดรับ 
- จ่าย หรือจดัท าแต่ไม่เป็นปัจจุบนัหรือจดัท าแต่ไม่ถูกตอ้งส่วนการน าเสนองบการเงิน ณ วนัส้ินเดือน
ไม่ไดผ้่านปลดัอบต. เพื่อน าเสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ินทราบ และยงัจดัท างบการเงินไม่ถูกตอ้ง ครบถว้น 
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หรือจดัท าแต่ไม่ถูกตอ้ง  ซ่ึงไดแ้ก่ งบทดลอง งบรับ - จ่ายเงินสดกระแสเงินสด  รายละเอียดประกอบ
งบการเงิน ณ  วนัส้ินปีและไม่มีกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
 2. เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบงานพสัดุไม่ไดเ้สนอช่ือบุคคลเป็นเจา้หน้าท่ีตรวจสอบพสัดุการรับ
จ่ายพสัดุประจ าปี และตรวจนับพสัดุคงเหลือ ณ  วนัส้ินปี หรือแต่งตั้งแต่ เจา้หน้าท่ีไม่ปฏิบติัหน้าท่ี 
ไม่ไดร้ายงานผลการตรวจสอบพสัดุให้ผูบ้ริหารทราบภายใน 30  วนั  และไม่ไดจ้ดัท าใบเบิกพสัดุให้
ใหห้วัหนา้หน่วยงานผูค้วบคุมพสัดุเป็นผูส้ั่งจ่าย  และผูจ่้ายพสัดุไม่ไดเ้ก็บใบเบิกพสัดุไวเ้ป็นหลกัฐาน 

3.เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบไม่ไดจ้ดัท าแผนการใชจ่้ายเงินยืน่ต่อหน่วยงานคลงัเพื่อรวบรวมจดัท า
เป็นแผนการใชจ่้ายเงินรวมขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

4.  ผูจ่้ายเงินไม่ไดล้งลายมือช่ือรับรองการจ่ายและหัวหน้าหน่วยงานคลงัไม่ไดล้งลายมือช่ือ
รับรองความถูกตอ้งก ากบัไวใ้นใบส าคญัคู่จ่ายของหลกัฐานการจ่ายเงินใหแ้ก่เจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิ   

5. จากผูต้อบแบบสอบถามพบว่าผูท่ี้มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีและผูมี้ประสบการณ์
ท างานมานาน  และมีความรู้ความเขา้ใจในระบบบญัชีในระดบัมาก มีปัญหาในการจดัท าบญัชี คือ
ไม่ได้จดัท าทะเบียนต่าง ๆ  บัญชีแยกประเภท การจดัท างบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบ
การเงิน หรือจดัท าแต่ไม่ถูกตอ้ง ครบถว้น  รองลงมาคือการคืนเงินมนัจ าประกนัสัญญาเจา้หนา้ท่ีไม่ได้
ตรวจสอบความช ารุดบกพร่องของก่อนคืนเงินหลกัประกนัสัญญา 
 
5.4  ข้อเสนอแนะ 
 

 1. หัวหน้างานคลงัควรติดตาม ตรวจสอบเอกสารทางการบญัชีเป็นประจ าสม ่าเสมอ  และมี
การพฒันาส่งเสริมความรู้แก่พนกังานในการฝึกอบรมเป็นประจ า 
 2.  เจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบดา้นพสัดุควรศึกษาและรู้ถึงระเบียบกฎหมายวา่ดว้ยการพสัดุอยา่ง
ถ่องแท้  และเสนอช่ือแต่งตั้ งเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบพัสดุให้เหมาะสม และหัวหน้างานคลังควร
ตรวจสอบในการออกค าสั่งต่าง ๆ เป็นประจ า 
 3.  เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบงานแผนการใชจ่้ายและหวัหนา้ส่วนการคลงัควรก าหนดตารางเวลา
การจดัท าแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีท่ีชดัเจน เพื่อให้ไดแ้ผนการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบและ
ถูกตอ้ง 
 4.  เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบงานบญัชีและหวัหนา้ส่วนการคลงัตอ้งติตามตรวจสอบเอกสารฎีกา
ในแต่ละเดือนเป็นประจ าวา่ไดล้งลายมือช่ือครบถว้นหรือไม่ก่อนเก็บเอกสารทุกคร้ัง 
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 5.  หัวหน้าส่วนการคลงัควรศึกษาการท างานของพนกังานบญัชีในระดบัปฏิบติัในดา้นการ
จดัท าบญัชี  ไดแ้ก่  การจดัท างบการเงิน  การจดัท าทะเบียนต่างๆ และรายละเอียดประกอบงบการเงิน 
เพื่อท่ีจะสามารถปฏิบติังานทดแทนกนัได ้
  
 


