บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา
การศึ ก ษาปั ญ หาการจัด ท าบัญ ชี ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลในจัง หวัด เชี ย งใหม่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปั ญหาการจัดทาบัญชี ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดเชี ยงใหม่ โดย
ใช้วิธี การศึ ก ษาแบบวิจยั เชิ งสารวจจากแบบสอบถามหัวหน้าส่ วนการคลัง หรื อเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมายให้จดั ทาบัญชี สังกัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดเชี ยงใหม่ จานวน 113 คน และ
ได้รั บ คื น แบบสอบถาม จ านวน 94 คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 83.19 และน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าวิเคราะห์ ด้ว ย
โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ เชิ ง พรรณนา(Descriptive Statistics) ซึ่ งค่ า สถิ ติ ที่ ใ ช้ คื อ ความถี่
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาพบว่าปั ญหาในการปฏิบตั ิงานบัญชี ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัด
เชียงใหม่สามารถสรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี้
ด้ านข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผูส้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
อายุเฉลี่ยอยูใ่ นช่วงระหว่าง 31- 35 ปี จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอายุการทางานในช่วง 6-10 ปี
ส่ วนใหญ่จะดารงตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ทางานในองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลขนาดกลาง และมี ค วามรู้ ค วามเข้าใจในกฏระเบี ย บ การจัด ท าบัญ ชี การ
ลงทะเบียนต่าง ๆในระบบบัญชีขององค์การบริ หารส่ วนตาบลเป็ นอย่างดี
ด้ านข้ อมูลปั ญหาในการจัดทาบัญชี ซึ่ งแบ่งปั ญหาออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ปั ญหาด้านการ
จัดทาบัญชี ปั ญหาด้านการพัสดุ ปั ญหาด้านการจัดเก็บรายได้ และปั ญหาด้านการเบิกจ่าย
ด้ านการจัดทาบัญชี แบ่งปั ญหาการจัดทาบัญชี ออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ดา้ นการจัดทาบัญชี
ด้านการจัดทางบการเงิน และด้านอื่น ๆ
1. ด้านการจัดทาบัญชี พบว่าองค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดเชี ยงใหม่ไม่ได้จดั ทาบัญชี
แยกประเภทหรื อจัดทาแต่เปิ ดบัญชี แยกประเภทไม่ครบถ้วนและไม่เป็ นปั จจุบนั รองลงมา คือไม่ได้
จัดทาสมุดเงินสดรับ - จ่ายหรื อจัดทาไม่ถูกต้อง ไม่เป็ นปั จจุบนั และไม่ได้บนั ทึกรายการในสมุดเงิ น
สดรับ - จ่าย
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2. ด้านการจัด ท างบการเงิ น พบว่าองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลในจัง หวัด เชี ย งใหม่ ไ ม่ ไ ด้
นาเสนองบการเงิน ณ วันสิ้ นเดื อนผ่านปลัด อบต. เพื่อนาเสนอผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นทราบรองลงมาคือ
ไม่ได้จดั ทางบการเงิน ณ วันสิ้ นเดือนได้แก่งบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสดจัดทาเป็ นปั จจุบนั
หรื อจัดทาแต่ไม่ถูกต้องครบถ้วนไม่ได้จดั ทารายละเอียดประกอบงบการเงิ น ณ วันสิ้ นเดื อน หรื อ
จัดทาแต่ไม่ถูกต้องครบถ้วนไม่มีการกระทบยอดเงินฝากธนาคารประกอบทาให้ตรวจสอบไม่ได้ว่า
ยอดเงิ นฝากธนาคารในงบทดลองถู กต้องหรื อไม่ไม่ได้จดั ทาส่ งสาเนางบการเงิ น ณ วันสิ้ นเดื อนให้
นายอาเภอและไม่ได้จดั ทางบการเงิ น ณ วันสิ้ นปี งบประมาณ ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบ
ประกอบอื่น ๆหรื อจัดทาแต่ไม่ถูกต้องครบถ้วน
3.ด้านอื่น ๆพบว่าพนักงานในกาจัดทาบัญชีในองค์การบริ หารส่ วนตาบลมีจานวนไม่เพียงพอ
ด้ านการพัสดุแบ่งปั ญหาออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการตรวจสอบพัสดุประจาปี ด้านการ
ควบคุมและการจัดทาแผนพัสดุ และด้านหลักประกันสัญญา
1. ด้านการตรวจสอบพัสดุประจาปี พบว่าองค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดเชี ยงใหม่ไม่ได้
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ประจาปี และตรวจนับพัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้ นงวด
เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิ บตั ิหน้าที่ หรื อไม่รายงานผลการตรวจสอบให้ผบู ้ ริ หารทราบภายใน 30 วันและจาก
การตรวจสอบพัส ดุ ป ระจ าปี พบว่า มี พ สั ดุ ช ารุ ด เสื่ อมสภาพ สู ญ หาย ไม่ จาเป็ นต้อ งใช้ แต่ ท าง
เจ้าหน้าที่ไม่มีแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
2. ด้านการควบคุ ม และการจัด ท าแผนพัส ดุ พบว่าเจ้าหน้าที่ ผูร้ ั บ ผิดชอบไม่ ได้ส่ งส าเนา
สัญญาจ้างที่มีมูลค่าเกินกว่าหนึ่งล้านบาทให้สตง.และการเบิกจ่ายพัสดุหวั หน้าหน่วยงานที่ตอ้ งใช้พสั ดุ
ไม่จดั ทาใบเบิกพัสดุให้หวั หน้าหน่วยงานผูค้ วบคุมพัสดุเป็ นผูส้ ั่งจ่ายและผูจ้ ่ายพัสดุไม่เก็บใบเบิกพัสดุ
ไว้เป็ นหลักฐาน
3. ด้านหลักประกันสั ญญาพบว่าการจ่ายคื นหลักประกันสัญญาไม่มีการตรวจสภาพความ
ชารุ ดบกพร่ องก่อนคืนเงินประกันสัญญา
ด้ านการจัดเก็บรายได้ แบ่งปั ญหาเป็ น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดเก็บรายได้และด้านการรับ
เงินใบเสร็ จรับเงิน
1. ด้านการจัดเก็บรายได้พบว่าองค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดเชี ยงใหม่ ไม่ได้จดั ท า
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและไม่สามารถนาข้อมูลจากแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้
เป็ นข้อมูลในการจัดเก็บรายได้
2. ด้านการรับเงินใบเสร็ จรับเงิน พบว่า องค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดเชี ยงใหม่ไม่มี
การจัดทาทะเบียนคุมใบเสร็ จรับเงินหรื อจัดทาแต่ไม่สมบูรณ์ ครบถ้วนไม่เป็ นปั จจุบนั รองลงมา คือ
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ไม่ได้แต่งตั้งผูต้ รวจสอบจานวนเงินที่เจ้าหน้าที่จดั เก็บและนาส่ งกับหลักฐานและรายการที่บนั ทึกใน
สมุ ดเงิ นสดว่าถู กต้องครบถ้วนผูท้ ี่ ได้รับ การแต่งตั้งให้เป็ นผูต้ รวจสอบจานวนเงิ นไม่ป ฏิ บ ตั ิ หน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมาย และเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบไม่ได้นาเงินที่ได้รับฝากธนาคารทั้งจานวนในวันที่
จัดเก็บหรื อในกรณี ที่มีพ้นื ที่ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก ไม่ได้นาฝากในวันสุ ดท้ายของสัปดาห์
ด้ านการเบิกจ่ ายแบ่งปั ญหาออกเป็ น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านแผนการใช้จ่ายเงินและด้านฏีกาเบิก
จ่ายเงิน
1. ด้านแผนการใช้จ่ายเงินพบว่าเจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบไม่ได้จดั ทาแผนการใช้จ่ายเงิ นยื่นต่อ
หน่วยงานคลังเพื่อรวบรวมจัดทาเป็ นแผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
2. ด้านฏีกาเบิกจ่ายเงินพบว่าหลักฐานการจ่ายเงินที่องค์การบริ หารส่ วนตาบล ใช้เป็ นเอกสาร
ประกอบฎี กา หรื อใช้เป็ นหลักฐานการจ่ายเงิ นให้แก่เจ้าหนี้ หรื อผูม้ ีสิทธิ ผูจ้ ่ายเงินไม่ได้ลงลายมือชื่ อ
รับรองการจ่ายและหัวหน้าหน่วยงานคลังไม่ได้ลงลายมือชื่ อรับรองความถูกต้องกากับไว้ในใบสาคัญ
คู่จ่ายและเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบไม่ได้จดั เก็บฏีกาเบิกเงินเรี ยงตามรายงานการจัดทาเช็ค
ปั ญหาการจัดทาบัญชี ของผู้ตอบแบบสอบถามองค์ การบริ หารส่ วนตาบลจาแนกตามระดับ
การศึกษาแบ่งออกเป็ น 4 ด้านได้แก่ ด้านการจัดทาบัญชี ด้านการพัสดุ ด้านการจัดเก็บรายได้ และ
ด้านการเบิกจ่าย
ด้ านการจัดทาบั ญชี พบว่าผูม้ ี ระดับ การศึ กษาต่ ากว่าหรื อเที ยบเท่ าปริ ญญาตรี และมีระดับ
การศึกษาเที ยบเท่าหรื อสู งกว่าปริ ญญาโทมี ปัญหา มีจานวนพนักงานในการจัดทาบัญชี ไม่เพียงพอ
ไม่ได้นาเสนองบการเงิ น ณ วันสิ้ นเดื อนผ่านปลัด อบต. เพื่อนาเสนอผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นทราบไม่ได้
จัดทาส่ งสาเนางบการเงิน ณ วันสิ้ นเดือนให้นายอาเภอไม่ได้จดั ทางบการเงิน ณ วันสิ้ นเดือนได้แก่งบ
ทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสดจัดทาเป็ นปั จจุบนั หรื อจัดทาแต่ไม่ถูกต้องครบถ้วนบันทึกรายการ
ในสมุดเงินสดรับ - จ่ายไม่ถูกต้องไม่ได้เป็ นปั จจุบนั ไม่ได้จดั ทาบัญชี แยกประเภทหรื อจัดทาแต่เปิ ด
บัญชี แยกประเภทไม่ครบถ้วนและไม่เป็ นปั จจุบนั ไม่ได้จดั ทารายละเอียดประกอบงบการเงิน ณ วัน
สิ้ นเดือน หรื อจัดทาแต่ไม่ถูกต้องครบถ้วนการบันทึกรายการในสมุดเงินสดจ่ายในวันที่เช็คได้รับการ
อนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจลงนามในเช็ค
ด้ านการพั ส ดุ พบว่า ผูม้ ี ระดับ การศึ ก ษาต่ า กว่าหรื อ เที ย บเท่ าปริ ญ ญาตรี และระดับ
การศึกษาสู งกว่าหรื อเทียบเท่าปริ ญญาโท มีการจ่ายคืนหลักประกันสัญญาไม่มีการตรวจสภาพความ
ชารุ ดบกพร่ องก่อนคืนเงินประกันสัญญาเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบไม่ได้ส่งสาเนาสัญญาจ้างที่มีมูลค่าเกิน
กว่าหนึ่ งล้านบาทให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ไม่ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการรับจ่าย
พัสดุ ประจาปี และตรวจนับพัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้ นงวด เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อไม่รายงานผล
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การตรวจสอบให้ผบู้ ริ หารทราบภายใน 30 วัน และการเบิกจ่ายพัสดุหวั หน้าหน่วยงานที่ตอ้ งใช้พสั ดุ
ไม่จดั ทาใบเบิกพัสดุให้หวั หน้าหน่วยงานผูค้ วบคุมพัสดุเป็ นผูส้ ั่งจ่ายและผูจ้ ่ายพัสดุไม่เก็บใบเบิกพัสดุ
ไว้เป็ นหลักฐาน
ด้ านการจัดเก็บรายได้ พบว่าผูม้ ีระดับการศึกษาต่ากว่าหรื อเทียบเท่าปริ ญญาตรี มีปัญหาไม่มี
การจัดทาทะเบี ยนคุ มใบเสร็ จรับเงิ นหรื อจัดทาแต่ไม่สมบูรณ์ ครบถ้วนไม่เป็ นปั จจุ บนั ไม่ได้แต่งตั้ง
ผูต้ รวจสอบจานวนเงินที่เจ้าหน้าที่จดั เก็บและนาส่ งกับหลักฐานและรายการที่บนั ทึกในสมุดเงินสดว่า
ถู ก ต้อ งครบถ้วนผูท้ ี่ ไ ด้รับ การแต่ ง ตั้ง ให้ เป็ นผูต้ รวจสอบจานวนเงิ น ไม่ ป ฏิ บ ัติห น้าที่ ต ามที่ ไ ด้รับ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผูร้ ับผิดชอบไม่ได้นาเงิ นที่ ได้รับ ฝากธนาคารทั้งจานวนในวันที่ จดั เก็บหรื อใน
กรณี ที่มีพ้ืนที่ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก ไม่ได้นาฝากในวันสุ ดท้ายของสัปดาห์ และอบต. ไม่
สามารถนาข้อมูลจากแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้เป็ นข้อมูลในการจัดเก็บรายได้
ส่ วนผูม้ ีระดับการศึกษาเทียบเท่าหรื อสู งกว่าปริ ญญาโท มีปัญหา ไม่ได้จดั ทาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ไม่สามารถนาข้อมูลจากแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้เป็ นข้อมูลในการ
จัดเก็บรายได้เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบไม่ได้จดั ทารายละเอียดผูช้ าระภาษี (กค. 1 )และรายละเอียดลูกหนี้
ภาษี(กค. 2)ไม่มีการจัดทาทะเบียนคุมใบเสร็ จรับเงินหรื อจัดทาแต่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนไม่เป็ นปั จจุบนั
ด้ านการเบิกจ่ าย พบว่าผูม้ ีระดับการศึกษาต่ากว่าหรื อเทียบเท่าปริ ญญาตรี และเทียบเท่าหรื อ
สู งกว่าปริ ญญาโท มี ปัญหาทางด้านการเบิ กจ่าย คื อ เจ้าหน้าที่ ผรู ้ ั บผิดชอบไม่จดั ทาแผนการใช้
จ่ายเงิ นยื่นต่อหน่ วยงานคลังเพื่ อรวบรวมจัดท าเป็ นแผนการใช้จ่ายเงิ นอบต.เจ้าหน้าที่ ผูร้ ั บ ผิดชอบ
ไม่ได้จดั เก็บฏีกาเบิกเงินเรี ยงตามรายงานการจัดทาเช็คและหลักฐานการจ่ายเงินที่อบต. ใช้เป็ นเอกสาร
ประกอบฎีกา หรื อใช้เป็ นหลักฐานการจ่ายเงิ นให้แก่เจ้าหนี้ หรื อผูม้ ีสิทธิ ผูจ้ ่ายเงินไม่ได้ลงลายมือชื่ อ
รับรองการจ่ายและหัวหน้าหน่วยงานคลังไม่ได้ลงลายมือชื่ อรับรองความถูกต้องกากับไว้ในใบสาคัญ
คู่จ่าย
ปั ญ หาการจั ด ท าบั ญ ชี ข องผู้ ต อบแบบสอบถามองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลจ าแนกตาม
ประสบการณ์ ทางานแบ่งออกเป็ น 4 ด้านได้แก่ ด้านการจัดทาบัญชี ด้านการพัสดุ ด้านการจัดเก็บ
รายได้ และด้านการเบิกจ่าย
ด้ านการจัดทาบัญชี พบว่าผูท้ ี่มี ประสบการณ์ ท างาน 16 ปี ขึ้ นไป มี ปัญหาการจัดท าบัญชี
มากกว่าผูม้ ีประสบการณ์ ทางาน1 - 15 ปี ได้แก่ ไม่ได้นาเสนองบการเงิน ณ วันสิ้ นเดื อนผ่านปลัด
อบต. เพื่อนาเสนอผูบ้ ริ หารท้องถิ่นทราบไม่ได้จดั ทางบการเงิน ณ วันสิ้ นเดือนได้แก่งบทดลอง และ
รายงานรับ - จ่ายเงินสดจัดทาเป็ นปั จจุบนั หรื อจัดทาแต่ไม่ถูกต้องครบถ้วนงบการเงิน ณ วันสิ้ นเดือน
ไม่ มีการกระทบยอดเงิ นฝากธนาคารประกอบท าให้ตรวจสอบไม่ได้ว่ายอดเงิ นฝากธนาคารในงบ
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ทดลองถูกต้องหรื อไม่ไม่ได้จดั ทารายละเอียดประกอบงบการเงิ น ณ วันสิ้ นเดื อน หรื อจัดทาแต่ไม่
ถูกต้องครบถ้วนไม่ได้จดั ทางบการเงิน ณ วันสิ้ นปี งบประมาณ ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงินและงบ
ประกอบอื่ น ๆหรื อจัดท าแต่ไม่ ถูก ต้องครบถ้วนบันทึ กรายการในสมุ ดเงิ นสดรับ - จ่ายไม่ถูก ต้อง
ไม่ได้จดั ทาบัญชีแยกประเภทหรื อจัดทาแต่เปิ ดบัญชีแยกประเภทไม่ครบถ้วนและไม่เป็ นปั จจุบนั
ด้ านการพั ส ดุ พบว่าผูท้ ี่ มี ป ระสบการณ์ ท างาน 16 ปี ขึ้ น ไป มี ปั ญ หาทางด้า นการพัส ดุ
มากกว่าผูท้ ี่มีประสบการทางาน 1 - 15 ปี ได้แก่ การจ่ายคืนหลักประกันสัญญาไม่มีการตรวจสภาพ
ความชารุ ดบกพร่ องก่อนคืนเงิ นประกันสัญญา และไม่ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ในการตรวจสอบการรับ
จ่ายพัสดุ ประจาปี และตรวจนับพัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้ นงวด เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อไม่รายงาน
ผลการตรวจสอบให้ผบู้ ริ หารทราบภายใน 30 วันและปั ญหาระดับมากได้แก่เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบ
ไม่ได้ส่งสาเนาสัญญาจ้างที่มีมูลค่าเกินกว่าหนึ่ งล้านบาทให้สตง.การเบิกจ่ายพัสดุหวั หน้าหน่วยงานที่
ต้องใช้พสั ดุไม่จดั ทาใบเบิกพัสดุให้หวั หน้าหน่วยงานผูค้ วบคุมพัสดุเป็ นผูส้ ั่งจ่ายและผูจ้ ่ายพัสดุไม่เก็บ
ใบเบิกพัสดุไว้เป็ นหลักฐาน และจากการตรวจสอบพัสดุประจาปี พบว่ามีพสั ดุชารุ ด เสื่ อมสภาพ สู ญ
หาย ไม่จาเป็ นต้องใช้ แต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่มีแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
ด้ านการจั ด เก็ บ รายได้ พ บว่าผูท้ ี่ มี ประสบการณ์ ท างาน 1- 15 ปี ไม่ มี ปั ญ หาทางด้านการ
จัดเก็บรายได้ ส่ วนผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีประสบการณ์ ทางาน 16 ปี ขึ้นไปมี ปัญหาทางด้านการ
จัดเก็บรายได้ คืออบต. ไม่สามารถนาข้อมูลจากแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้เป็ นข้อมูลใน
การจัดเก็บรายได้อบต. ไม่ได้จดั ทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ น
ผูต้ รวจสอบจานวนเงินไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้ านการเบิกจ่ าย พบว่าผูท้ ี่มีประสบการณ์ทางาน 6 - 10 ปี 11 - 15 ปี และ 16 ปี ขึ้นไป มี
ปั ญหาทางด้านการเบิกจ่ายที่เหมือนกัน คือ หลักฐานการจ่ายเงินที่อบต. ใช้เป็ นเอกสารประกอบฎีกา
หรื อใช้เป็ นหลักฐานการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ หรื อผูม้ ีสิทธิ เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบไม่จดั ทาแผนการใช้
จ่ายเงิ นยื่นต่อหน่ วยงานคลังเพื่อรวบรวมจัดทาเป็ นแผนการใช้จ่ายเงิ นอบต. และผูจ้ ่ายเงิ นไม่ได้ลง
ลายมือชื่อรับรองการจ่ายและหัวหน้าหน่วยงานคลังไม่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องกากับไว้ใน
ใบสาคัญคู่จ่าย
ปั ญหาการจัดทาบัญชี ของผู้ตอบแบบสอบถามองค์ การบริ หารส่ วนตาบลจาแนกตามระดับ
ความรู้ ความเข้ าใจระบบบัญชีของอบต.แบ่งออกเป็ น 4 ด้านได้แก่ ด้านการจัดทาบัญชี ด้านการพัสดุ
ด้านการจัดเก็บรายได้ และด้านการเบิกจ่าย
ด้ านการจัดทาบัญชี พบว่าผูท้ ี่มีความรู ้เบื้องต้นมีความเข้าใจในด้านระบบบัญชี ในระดับมาก
ที่ สุ ด มี ปั ญ หามากที่ สุ ดได้แก่ งบการเงิ น ณ วัน สิ้ น เดื อนไม่ มี ก ารกระทบยอดเงิ น ฝากธนาคาร
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ประกอบทาให้ตรวจสอบไม่ได้ว่ายอดเงินฝากธนาคารในงบทดลองถูกต้องหรื อไม่ไม่ได้นาเสนองบ
การเงิน ณ วันสิ้ นเดื อนผ่านปลัด อบต. เพื่อนาเสนอผูบ้ ริ หารท้องถิ่นทราบไม่ได้จดั ทางบการเงิน ณ
วันสิ้ นเดือนได้แก่งบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสดจัดทาเป็ นปั จจุบนั หรื อจัดทาแต่ไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนบันทึกรายการในสมุดเงินสดรับ - จ่ายไม่ถูกต้องไม่ได้จดั ทารายละเอียดประกอบงบการเงิน
ณ วันสิ้ นเดื อน หรื อจัดท าแต่ ไม่ ถู กต้องครบถ้วนไม่ ได้จดั ท างบการเงิ น ณ วันสิ้ นปี งบประมาณ
ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆหรื อจัดทาแต่ไม่ ถูกต้องครบถ้วนไม่ได้จดั ทาบัญชี
แยกประเภทหรื อจัดทาแต่เปิ ดบัญชี แยกประเภทไม่ครบถ้วนและไม่เป็ นปั จจุบนั และไม่ได้จดั ทาส่ ง
สาเนางบการเงิน ณ วันสิ้ นเดือนให้นายอาเภอ
ด้ านการพัสดุ พบว่าผูท้ ี่มีระดับความรู ้เบื้องต้นมีความเข้าใจในด้านระบบบัญชีในระดับมาก
ที่ สุด มี ปัญหาการพัสดุ อยู่ในระดับ มาก ได้แก่ การจ่ายคื นหลักประกันสั ญญาไม่มีการตรวจสภาพ
ความชารุ ดบกพร่ องก่อนคืนเงินประกันสัญญาไม่ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
ประจาปี และตรวจนับพัสดุ คงเหลือ ณ วันสิ้ นงวด เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิ บตั ิหน้าที่ หรื อไม่รายงานผลการ
ตรวจสอบให้ผบู้ ริ หารทราบภายใน 30 วันการเบิกจ่ายพัสดุ หวั หน้าหน่วยงานที่ตอ้ งใช้พสั ดุไม่จดั ทา
ใบเบิกพัสดุให้หัวหน้าหน่ วยงานผูค้ วบคุ มพัสดุ เป็ นผูส้ ั่งจ่ายและผูจ้ ่ายพัสดุ ไม่เก็บใบเบิกพัสดุ ไว้เป็ น
หลักฐานเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบไม่ได้ส่งสาเนาสัญญาจ้างที่มีมูลค่าเกินกว่าหนึ่งล้านบาทให้สตง. และ
จากการตรวจสอบพัสดุ ประจาปี พบว่ามีพสั ดุ ชารุ ด เสื่ อมสภาพ สู ญหาย ไม่จาเป็ นต้องใช้ แต่ทาง
เจ้าหน้าที่ไม่มีแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
ด้ านการจัดเก็บรายได้ พบว่าผูท้ ี่ มีระดับความรู ้ เบื้ องต้นมี ความเข้าใจในด้านระบบบัญชี ใน
ระดับ น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด มีปัญหาการจัดเก็บรายได้ในระดับปานกลาง
ด้ านการเบิกจ่ าย พบว่าผูท้ ี่ มีระดับความรู ้เบื้ องต้นมีความเข้าใจในด้านระบบบัญชี ในระดับ
น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด มีปัญหาการเบิกจ่ายในระดับปานกลาง
ข้ อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามมีขอ้ เสนอแนะเกี่ ยวกับการจัดทาบัญชี ในองค์การบริ หารส่ วนตาบลใน
จังหวัดเชี ยงใหม่ควรจะมีจานวนพนักงานที่เพียงพอในการจัดทาบัญชี ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
และควรจะมีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีให้กบั พนักงานที่มีหน้าที่จดั ทาบัญชี
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึ ก ษาปั ญ หาการจัด ท าบัญ ชี ใ นองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลในจัง หวัด เชี ย งใหม่
สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดงั นี้
เมื่อศึกษาปั ญหาการจัดทาบัญชี ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล พบว่ามี ปัญหาด้านการจัดทา
บัญชี อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ในองค์การบริ หารส่ วนตาบลมีพนักงานในการจัดทาบัญชีไม่เพียงพอ ซึ่ ง
ผูต้ อบแบบสอบถามได้มีขอ้ เสนอแนะให้ผูบ้ ริ หารควรเล็งเห็ นความสาคัญของจานวนพนักงานใน
องค์กรที่มีจานวนไม่เพียงพอ กล่าวคือการจัดทาบัญชี ที่ไม่เป็ นปั จจุบนั ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง เพราะ
มีจานวนพนักงานในการจัดทาบัญชี ไม่เพียงพอ หรื อมีหน้าที่ในการทางานหลายด้าน ซึ่ งสอดคล้อง
กับ นิ ตยา มณี รัตน์ (2553) ได้ศึกษาเรื่ องการใช้ระบบบริ หารการคลังขององค์การปกครองส่ วน
ท้อ งถิ่ น ด้ว ยระบบคอมพิ วเตอร์ (e -LAAS) ในจัง หวัด เชี ย งใหม่ ซึ่ งพบว่า ด้านการจัด การและ
สนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชา องค์กรมีผปู้ ฏิบตั ิงานด้านการคลังและงบประมาณมีจานวน 1-5 คน ซึ่ ง
ถือว่าเป็ นองค์กรขนาดเล็ก ซึ่ งปั ญหาการมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการจัดทาบัญชีน้ นั ส่ งผลให้การจัดทา
บัญชีต่าง ๆ ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดเชียงใหม่ไม่เป็ นปั จจุบนั
นอกจากนี้ การศึกษาการจัดทาบัญชีในองค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการ
จัดทาบัญชี อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ไม่ได้จดั ทางบการเงิน ณ วันสิ้ นเดือนได้แก่งบทดลองและรายงาน
รับ - จ่ายเงินสด ทะเบียนต่าง ๆ งบแสดงฐานะทางการเงิน รายละเอียดประกอบงบการเงิน จัดทาเป็ น
ปั จจุบ นั หรื อจัด ท าแต่ไ ม่ ถูก ต้องครบถ้วน จะต้องมี ก ารพัฒ นา ซึ่ งสอดคล้องกับ การการศึ กษาของ
สุ นทรี ศรี ไทย (2552) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง ความต้องการพัฒนาความรู ้ ทางการบัญชี ของบุ คลากรส่ วน
การคลัง สังกัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล ในอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ผลซึ่ งพบว่าความต้องการ
พัฒนาความรู้ทางทางการบัญชี ที่ผตู้ อบแบบสอบถามต้องการพัฒนาสู งสุ ดคือ ความรู้ดา้ นการจัดทา
รายงาน ได้แก่ ความรู ้ ในการจัดท างบทรัพ ย์สิ น รองลงมาคื อการจัดทาทะเบี ยน ได้แก่ การจัดท า
รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุ มตั ิให้จ่ายจากเงินสะสม และการบันทึกบัญชี ได้แก่ การปิ ดบัญชี จัดทา
ทะเบียน
5.3 ข้ อค้ นพบจากการศึกษา
1.เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบทางการบัญชี ไม่ได้จดั ทาบัญชีแยกประเภท ไม่ได้จดั ทาสมุดเงินสดรับ
- จ่าย หรื อจัดทาแต่ไม่เป็ นปั จจุบนั หรื อจัดทาแต่ไม่ถูกต้องส่ วนการนาเสนองบการเงิน ณ วันสิ้ นเดือน
ไม่ได้ผ่านปลัดอบต. เพื่อนาเสนอผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นทราบ และยังจัดทางบการเงินไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
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หรื อจัดทาแต่ไม่ถูกต้อง ซึ่ งได้แก่ งบทดลอง งบรับ - จ่ายเงินสดกระแสเงินสด รายละเอียดประกอบ
งบการเงิน ณ วันสิ้ นปี และไม่มีกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
2. เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบงานพัสดุ ไม่ได้เสนอชื่ อบุคคลเป็ นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ การรับ
จ่ายพัสดุ ประจาปี และตรวจนับพัสดุ คงเหลื อ ณ วันสิ้ นปี หรื อแต่งตั้งแต่ เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิ บตั ิ หน้าที่
ไม่ได้รายงานผลการตรวจสอบพัสดุให้ผบู้ ริ หารทราบภายใน 30 วัน และไม่ได้จดั ทาใบเบิกพัสดุให้
ให้หวั หน้าหน่วยงานผูค้ วบคุมพัสดุเป็ นผูส้ ั่งจ่าย และผูจ้ ่ายพัสดุไม่ได้เก็บใบเบิกพัสดุไว้เป็ นหลักฐาน
3.เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบไม่ได้จดั ทาแผนการใช้จ่ายเงินยืน่ ต่อหน่วยงานคลังเพื่อรวบรวมจัดทา
เป็ นแผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
4. ผูจ้ ่ายเงิ นไม่ได้ลงลายมือชื่ อรับรองการจ่ายและหัวหน้าหน่ วยงานคลังไม่ได้ลงลายมือชื่ อ
รับรองความถูกต้องกากับไว้ในใบสาคัญคู่จ่ายของหลักฐานการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรื อผูม้ ีสิทธิ
5. จากผูต้ อบแบบสอบถามพบว่าผูท้ ี่ มี ก ารศึ ก ษาสู ง กว่า ปริ ญ ญาตรี และผูม้ ี ป ระสบการณ์
ทางานมานาน และมีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชี ในระดับมาก มีปัญหาในการจัดทาบัญชี คือ
ไม่ ได้จดั ท าทะเบี ยนต่ าง ๆ บัญ ชี แยกประเภท การจัด ท างบการเงิ น และรายละเอี ย ดประกอบงบ
การเงิน หรื อจัดทาแต่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน รองลงมาคือการคืนเงินมันจาประกันสัญญาเจ้าหน้าที่ไม่ได้
ตรวจสอบความชารุ ดบกพร่ องของก่อนคืนเงินหลักประกันสัญญา
5.4 ข้ อเสนอแนะ
1. หัวหน้างานคลังควรติดตาม ตรวจสอบเอกสารทางการบัญชี เป็ นประจาสม่าเสมอ และมี
การพัฒนาส่ งเสริ มความรู ้แก่พนักงานในการฝึ กอบรมเป็ นประจา
2. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านพัสดุ ควรศึกษาและรู ้ถึงระเบียบกฎหมายว่าด้วยการพัสดุอย่าง
ถ่ อ งแท้ และเสนอชื่ อ แต่ ง ตั้ง เจ้า หน้ า ที่ ต รวจสอบพัส ดุ ใ ห้ เหมาะสม และหั ว หน้ างานคลัง ควร
ตรวจสอบในการออกคาสัง่ ต่าง ๆ เป็ นประจา
3. เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบงานแผนการใช้จ่ายและหัวหน้าส่ วนการคลังควรกาหนดตารางเวลา
การจัดทาแผนการใช้จ่ายเงิ นประจาปี ที่ ชดั เจน เพื่อให้ได้แผนการใช้จ่ายเงิ นเป็ นไปตามระเบี ยบและ
ถูกต้อง
4. เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบงานบัญชี และหัวหน้าส่ วนการคลังต้องติตามตรวจสอบเอกสารฎีกา
ในแต่ละเดือนเป็ นประจาว่าได้ลงลายมือชื่อครบถ้วนหรื อไม่ก่อนเก็บเอกสารทุกครั้ง
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5. หัวหน้าส่ วนการคลังควรศึกษาการทางานของพนักงานบัญชี ในระดับปฏิบตั ิในด้านการ
จัดทาบัญชี ได้แก่ การจัดทางบการเงิน การจัดทาทะเบียนต่างๆ และรายละเอียดประกอบงบการเงิน
เพื่อที่จะสามารถปฏิบตั ิงานทดแทนกันได้
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