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บทคัดย่ อ

การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบบัญชีการวางระบบบัญชี การควบคุมภายใน และเพื่อพัฒนารูป
แบบระบบบัญชีและการควบคุมภายในของกองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบลบ้านในดง อ�ำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นค�ำถามปลายเปิดอย่างมีโครงสร้างใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ข้อมูล
พื้นฐาน 2) ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท�ำบัญชีและรายงานทางการเงินของกองทุน และ 3) ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายใน เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบลบ้านใน
ดง อ�ำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จ�ำนวน 6 คน ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ในการจัดท�ำบัญชีและควบคุมดูแลการด�ำเนินงาน
ของกองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านในดงและสังเกตจากเอกสารที่ใช้ประกอบการด�ำเนินงานน�ำมาวิเคราะห์ลักษณะ
ของระบบบัญชีและการควบคุมภายในรวมไปถึงการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบบัญชีของกองทุน
ในปัจจุบันเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและอัตราการเกิดปัญหาในการท�ำ
บัญชีและควบคุมภายในด้วยสถิติเชิงพรรณนาโดยวิเคราะห์การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า กองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านในดงมีรูปแบบการจัดท�ำบัญชีอย่างง่ายและไม่ถูกต้อง
ตามหลักการบัญชีเนื่องจากผู้จัดท�ำบัญชีกองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านในดงไม่มีความรู้ทางด้านบัญชีมาก่อนและ
ไม่จบการศึกษาทางด้านบัญชีโดยตรง การจัดท�ำบัญชีในปัจจุบันใช้ความรู้จากการศึกษาในคู่มือจัดท�ำบัญชี การเข้า
รับการอบรมจากเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ในส่วนของการควบคุมภายในของกองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านในดง
ไม่มีการควบคุมภายในที่เป็นระบบแต่คณะกรรมการกองทุนสามารถเข้าตรวจสอบเอกสารรายรับ-รายจ่ายทั้งหมด
ได้ แนวทางในการพัฒนารูปแบบระบบบัญชีจึงเป็นส่วนของการพัฒนารูปแบบของเอกสารและการควบคุมภายใน
เบือ้ งต้นเพือ่ ให้เหมาะสมและง่ายต่อการนำ� ไปใช้งานได้จริงในลักษณะการด�ำเนินการกองทุนทีม่ คี ณะท�ำงานจ�ำนวน
ไม่มาก
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562
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ค�ำส� ำคัญ : กองทุนสวัสดิการชุมชน ระบบบัญชี การควบคุมภายใน

Abstract

This research studied about the accounting format and system of Ban Nai Dong Community Welfare
Fund, Tha Yang District, Phetchaburi Province and investigate about the internal control and internal audit of Ban
Nai Dong Community Welfare Fund, Tha Yang District, Phetchaburi Province. 6 Samples used in the study consisting of a committee of village funds that are responsible for accounting and supervising operations of Ban Nai
Dong Community Welfare Fund, Tha Yang District, Phetchaburi. Samples were specific selected and interviewed
by open-ended structured questionnaire, include 1) Basic information, 2) Accounting and financial reporting of
funds, and3) Internal control and internal auditing. Processing and analysis of general data and the rate of problems
in accounting and internal control using descriptive statistics, such as frequency, percentage, mean and standard
deviation. The research found that: Ban Nai Dong Community Welfare Fund a simple accounting format because
of the accountant’s knowledge. Accounting prepared by the knowledge from the village fund network. Ban Nai
Dong Community Welfare Fund has no internal control, but able to audit all income and expense documents.
Keywords : Community Welfare Fund, Accounting System and Internal Control

บทน�ำ

การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) อยู่
ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลางสถานการณ์โลกที่
เปลีย่ นแปลงรวดเร็วและเชือ่ มโยงกันใกล้ชดิ มากขึน้ การแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้นมากขึน้ สังคมโลกจะมีความ
เชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะ
กระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจ�ำกัดของ
ปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้านและจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12 นับเป็นจังหวะเวลาที่ท้าทายอย่างมากที่ประเทศไทยต้องปรับตัวขนานใหญ่ โดยจะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขันในโลกทีร่ นุ แรงขึน้ มากแต่ประเทศไทยมีขอ้ จ�ำกัด
หลายด้าน อาทิคุณภาพคนไทยยังต�่ำแรงงานส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาด
คุณภาพและมีความเหลื่อมล�้ำสูงที่เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับศักยภาพการพัฒนา โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคม
สูงวัยส่งผลให้ขาดแคลนแรงงาน จ�ำนวนประชากรวัยแรงงานลดลงตั้งแต่ปี 2558 และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่
สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์
ท่ามกลางปัญหาท้าทายหลากหลายที่เป็นอุปสรรคส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาวดังกล่าว
จึงเป็นที่ตระหนักร่วมกันในทุกภาคส่วนว่าการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืนในระยะยาวได้นั้น ประเทศต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้านได้แก่ การเพิ่มการ
ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งต้องด�ำเนินการควบคู่กับการเร่ง
ยกระดับทักษะฝีมอื แรงงานกลุม่ ทีก่ ำ� ลังจะเข้าสูต่ ลาดแรงงานและกลุม่ ทีอ่ ยูใ่ นตลาดแรงงานในปัจจุบนั ให้สอดคล้อง
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562
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กับสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาคนในภาพรวมให้เป็น
คนที่สมบูรณ์ในทุกช่วงวัยที่สามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสภาพแวดล้อมการด�ำเนินชีวิตได้อย่างดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทุนมนุษย์จากการยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และยกระดับ
คุณภาพบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ พร้อมทั้งต้องส่งเสริมบทบาทสถาบันทางสังคมในการกล่อมเกลา
สร้างคนดี มีวินัย มีค่านิยมที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนั้น ในช่วงเวลาต่อจากนี้การพัฒนาต้องมุ่ง
เน้นการพัฒนาเชิงพืน้ ทีแ่ ละเพิม่ ศักยภาพทางเศรษฐกิจของเมืองต่าง ๆ ให้สงู ขึน้ ทัว่ ถึงเพือ่ เป็นการสร้างฐานเศรษฐกิจ
และรายได้จากพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ ซึง่ จะช่วยลดความเหลือ่ มลำ�้ ภายในสังคมไทยลง โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้ความ
ส�ำคัญอย่างยิ่งกับการต่อยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพสู่การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจต่าง ๆ เพือ่ สนับสนุนการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันและการกระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชน
จังหวัดและเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึงพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยงอืน่ ภายในประเทศ [1] ซึง่ จากยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาก�ำหนดให้มียุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคม โดยมอง
ว่าการพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาท�ำให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้ำและสร้างความ
เป็นธรรมในสังคมไทยมีความคืบหน้าช้า ทัง้ เรือ่ งความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุม่ ประชากร ความแตกต่างของ
คุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้งข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
และกลุม่ ทีอ่ ยูใ่ นพื้นที่ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจ�ำเป็นต้องมุง่ ลดปัญหาความเหลือ่ มล�้ำด้านรายได้
ของกลุม่ คนทีม่ ฐี านะทางเศรษฐกิจสังคมทีแ่ ตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพิม่ โอกาสการเข้าถึงบริการพืน้ ฐาน
ทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง
และได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยอาศัยแนวทางการพัฒนาส�ำคัญ ประกอบด้วย การเพิ่ม
โอกาสให้ประชากรที่มีรายได้ต�่ำสุดสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ การกระจายการให้บริการ
ภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง และการเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชน
ซึ่งการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน รัฐบาลมีแนวคิดให้พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็ง
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการ
ทุนที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและ
ครัวเรือน การปรับองค์กรการเงินของชุมชนให้ท�ำหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ต�ำบลที่ท�ำหน้าที่ทั้ง
การให้กู้ยืมและการออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์เป็นแม่ข่าย [2] นอกจากนี้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ [3] ยังเล็งเห็นถึงความส�ำคัญ และเดินหน้าเสริมสร้างสนับสนุนศักยภาพชุมชนในด้านการ
บริหารจัดการภายในเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านการจัดตั้งสวัสดิการชุมชน เพื่อเป็นเครื่องมือที่
จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชนโดยใช้ทุนที่มีอยู่ภายในมาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นการสร้างหลักประกันเพื่อ
ความมั่นคงของคนในชุมชน เป็นระบบที่เกื้อกูลระหว่างคนในท้องถิ่นผ่านรูปแบบและวิธีที่หลากหลายตลอดวิถี
ชีวิตตัง้ แต่เกิด แก่ เจ็บ และตาย ก่อให้เกิดการสนับสนุนการออม การเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย และน�ำไปสู่การแก้ปัญหา
ความยากจนในทีส่ ดุ ทัง้ นี้ การบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนจะประสบความสำ� เร็จได้นนั้ จำ� เป็นต้องอาศัยทัง้ ความ
เข้าใจและความเชื่อมั่นในแนวคิด จ�ำนวนสมาชิก การสร้างความมั่นคงทางด้านการระดมเงินได้อย่างสม�่ำเสมอ รวม
ถึงการบริหารจัดการและการเปิดเผยที่โปร่งใส ซึ่งจากคู่มือการด�ำเนินโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ปี
2558 โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [3]
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ระบุไว้อย่างชัดเจนว่ากองทุนควรมีระบบบัญชีที่ถูกต้องทันเวลาและสมาชิกมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ผลการด�ำเนินงานสู่สมาชิก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
ต�ำบลบ้านในดง อ�ำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นต�ำบลที่มีวิถีกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร จึงมีโครงสร้างการเกษตรกรรมเพื่อเลี้ยงชีพ ส่งผลให้การเข้าถึงสวัสดิการของรัฐที่ได้
ในรูปแบบของตัวเงินและสิ่งของช่วยเหลือไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุม
และทัว่ ถึง ประชาชนในชุมชนจึงได้รวมตัวกันจัดตัง้ กองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบลบ้านในดงขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์
จะดูแลซึ่งกันและกันตั้งแต่เกิดจนตายบนพื้นฐานของความเอื้ออาทรต่อกันมุ่งพัฒนาการจัดการกองทุนให้เป็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ทีอ่ ยูอ่ าศัยและเศรษฐกิจ ให้ความสำ� คัญกับเอกลักษณ์ของชุมชนและบริบทความเป็นไทยในเรือ่ ง
ของวิถีชีวิตชุมชนภูมิปัญญาชุมชนวัฒนธรรมชุมชนปราชญ์ชุมชน ทุนทางสังคมและทรัพยากรชุมชนผนวกด้วยกัน
ภายใต้การดูแลขององค์กรการบริหารส่วนต�ำบลบ้านในดงซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ�ำนาจหน้าที่ตามพ
ระราชบัญญัตสิ ภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. 2537 ในการพัฒนาต�ำบลทัง้ ในด้านเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรมส่งเสริม การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และมีหน้าที่ต้องท�ำให้เขตองค์กรการบริหารส่วนต�ำบลในการ
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชนผูส้ งู อายุ และผูพ้ กิ าร ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ตามทีท่ างราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบ
ประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ�ำเป็นและสมควรจากอ�ำนาจหน้าทีข่ ององค์กรบริหารส่วนต�ำบลเป็นการจัดการ
บริหารสาธารณะให้แก่ประชาชนในพืน้ ทีซ่ งึ่ ถือว่าเป็นการจัดสวัสดิการโดยการจัดบริการสาธารณะจะต้องถือปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดและต้องเป็นไปเพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชนโดยใช้วธิ กี ารบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ แี ละค�ำนึงถึงการมีสว่ นร่วมของประชาชน [4] อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วา่ การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนจะอยูภ่ ายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แต่การดำ� เนินงานและการปฏิบตั งิ านยังคงเป็นหน้าทีร่ บั
ผิดชอบโดยตัวแทนประชาชนที่ถูกเลือกจากชุมชนให้มีส่วนร่วมดูแลและบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนซึ่งบุคคล
ที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการดูแลกองทุนอาจไม่มีความรู้หรือขาดประสบการณ์ด้านการบริหารทางด้านการเงิน การ
ควบคุมภายในและการจัดท�ำบัญชีที่ถูกต้อง เพื่อบริหารงานให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายมากที่สุด รวมไปถึงมีความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ จึงมีความจ�ำเป็นที่ผู้มีมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนจะต้องมี
ความรู้และวิธีที่ถูกต้องในการจัดท�ำบัญชีและการควบคุมดูแลกองทุนสวัสดิการชุมชนให้มีความถูกต้อง โปร่งใส
และตรวจสอบได้ตามแนวปฏิบัติที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) [5] ได้ระบุไว้
จากข้างต้นท�ำให้ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส�ำคัญของการบริหารจัดการระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
ของกองทุนสวัสดิการบ้านในดง จังหวัดเพชรบุรีให้มีมาตรฐาน มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ด้วยการปรับปรุงรูป
แบบการด�ำเนินงาน ขั้นตอน และวิธีการให้มีความถูกต้องตามแนวคิดและทฤษฎีทางวิชาการ ท�ำให้ทราบถึงปัญหา
และอุปสรรคในการท�ำบัญชีและการควบคุมภายในของกองทุนสวัสดิการชุมชนเพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาระบบบัญชีและการควบคุมภายในของกองทุนสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ศักยภาพและสภาพแวดล้อมของกองทุนสวัสดิการชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษารูปแบบระบบบัญชีและการวางระบบบัญชีกองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบลบ้านในดง
2. เพื่อศึกษาการควบคุมภายในของกองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบลบ้านในดง
3. เพื่อพัฒนารูปแบบระบบบัญชีและการควบคุมภายในของกองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบลบ้านในดง
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ระเบียบวิธีวจิ ยั

ในการด�ำเนินการศึกษาวิจัยเป็นการผสมระหว่างวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และ วิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative research) ซึง่ จะศึกษาข้อมูลแบบรอบด้าน (Holistic) เพือ่ ทำ� ความเข้าใจบริบทของชุมชนตำ� บล
บ้านในดงโดยเก็บรายละเอียดและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมในการจัดการกองทุน และ
ความสัมพันธ์ของชุมชนกับการบริหารกองทุนสวัสดิการเพือ่ ท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ จะน�ำไปสูก่ าร
วิจยั พัฒนา และแก้ไขปัญหาเหล่านัน้ โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ทีไ่ ด้จากชุมชน
ต�ำบลบ้านในดง และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่ได้จากการค้นคว้าจากวารสารเอกสาร ต�ำรา และข้อมูลจาก
สือ่ ออนไลน์ตลอดทั้งแนวคิดและทฤษฎีที่มีสว่ นเกี่ยวข้องในการอธิบายผลของการวิจยั ให้มีความถูกต้องและน่าเชื่อ
ถือโดยมีรายละเอียดวิธีการด�ำเนินการวิจัยดังนี้
1. การก�ำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบ้านในดง ที่เป็นผู้มีหน้าที่จัด
ท�ำบัญชี ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของกองทุนบ้านในดง อ�ำเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี จ�ำนวน 6 คน
2. กรอบแนวคิดการวิจัย
ปัญหาในระบบบัญชีและการ
ควบคุมภายใน

ปรับปรุงระบบในมีวิธีการที่
สอดคล้องและถูกต้องตามทฤษฎี

ระบบบัญชีที่พัฒนาแล้วของกอง
ทุนสวัสดิการบ้านในดง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลปัญหาในระบบบัญชีและการควบคุมภายในของกองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านในดงจากนัน้
จึงน�ำมาแก้ไขและปรับปรุงด้วยวิธีและทฤษฎีทางวิชาการจะท�ำให้ได้ระบบบัญชีกองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านในดง
ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว
3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบในการสร้าง
แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามส�ำหรับเก็บข้อมูลจากตัวแทนผู้เกี่ยวข้องการด�ำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต�ำบลบ้านในดง โดยในส่วนของแบบสอบถามจะใช้เกณฑ์การประเมินคะแนนตามแบบของลิเคิทสเกล (Likert
Scale) ระดับคะแนน 1 – 5 และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง(Structured Interview) โดยท�ำการบันทึกเสียงและ
จดบันทึกข้อมูลในขณะการสัมภาษณ์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์ปลาย
เปิด (Open-ended Question) ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์สามารถตอบได้อย่างเป็นอิสระตามความเหมาะสม ทั้งนี้การเก็บ
ข้อมูลจากประชากร มีรายละเอียดครอบคลุม 4 ส่วนดังนี้
		
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานในกองทุนบ้านในดง
		
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับการจัดท�ำบัญชี และรายงานทางการเงินของกองทุนบ้านในดง ซึง่ มีลกั ษณะ
ค�ำถามแบบปลายปิด(Close-ended Question) และปลายเปิด (Open-ended Question) เพื่อที่จะให้ผู้สัมภาษณ์ได้ตอบ
แบบสอบถามได้อย่างอิสระ และเสดงความคิดเห็นได้เต็มที่เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดท�ำบัญชีของกอง
ทุนบ้านในดง รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ เพื่อที่จะน�ำมาปรับปรุงให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของอ�ำเภอ
ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของเจ้าหน้าที่กองทุนบ้าน
ในดง ซึ่งมีลักษณะค�ำถามแบบปลายปิด(Close-ended Question) และปลายเปิด (Open-ended Question) เพื่อที่จะให้
ผูส้ มั ภาษณ์ได้ตอบแบบสอบถามได้อย่างอิสระ และเสดงความคิดเห็นได้เต็มทีเ่ กีย่ วกับปัญหาและอุปสรรคในการจัด
ท�ำบัญชีของกองทุนหมู่บ้านในดง รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ เพื่อที่จะน�ำมาปรับปรุงให้เข้ากับสภาพ
แวดล้อมของอ�ำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล จากแหล่งปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คณะกรรมการกองทุนบ้านใน
ดง ผู้มีหน้าที่จัดท�ำบัญชี ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของกองทุนบ้านใน
ดง อ�ำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และจากแหล่งทุตยิ ภูมซิ งึ่ ได้จากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ หนังสือ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลทั้งหมดใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือน มกราคม- เมษายน 2562
5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป และอัตราการเกิดปัญหาในการท�ำบัญชี
และควบคุมภายใน โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ SPSS Version 22 ซึ่งสามารถอธิบายวิธีการทางสถิติและ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยวิเคราะห์การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นอกจากนี้ยังวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
ด้วยการบรรยายและรายงานผลการศึกษา ระบบบัญชีการควบคุมภายในของกองทุนสวัสดิการหมู่บ้านในดง อ�ำเภอ
ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีการวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปประเด็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรครวมไปถึงแนวทาง
แก้ไขให้กองทุนสวัสดิการชุมชนมีประสิทธิภาพอีกด้วย
6. การสังเคราะห์ น�ำผลวิจัยที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วถอดองค์ความรู้ สรุปประเด็นปัญหา และน�ำเข้าสู่การ
พัฒนาระบบบัญชีและการควบคุมภายในส�ำหรับการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบลบ้านในดงโดยน�ำ
เสนอต่อชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป

ผลการวิจยั

คณะผู้วิจัยลงพื้นที่ศึกษาและเก็บข้อมูลการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
ของกองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบลบ้านในดง อ�ำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พบว่า
1. ส่วนข้อมูลพื้นฐาน
ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวของกับระบบบัญชีและการควบคุมภายในสวัสดิการกองทุน
ชุมชนต�ำบลบ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
รายการ
จ�ำนวน
ร้ อยละ
เพศ
ชาย
4
66.67
หญิง
2
33.33
อายุ
1). 20-30 ปี
0
0.00
2). 31-40 ปี
1
16.66
3). 41-50 ปี
1
16.66
4). มากกว่า 50 ปีขึ้นไป
4
66.67
ระดับการศึกษา
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รายการ
จ�ำนวน
1).ต�่ำกว่าปริญญาตรี
5
2).ปริญญาตรี
0
3).ปริญญาโท
0
4). ปริญญาเอก
0
5).อื่น ๆ
1
ระยะเวลาในการปฏิบัตงิ านทีอ่ งค์ กรนี้
1).น้อยว่าหรือเท่ากับ 5 ปี
0
2).5-10 ปี
6
3).11-20 ปี
0
4).มากกว่า 20 ปีขึ้นไป
0
ท่ านได้ เข้ ารับการฝึ กอบรมทางด้ านการควบคุมภายในกีค่ รั้งต่ อปี
1).ไม่มี
1
2).1-2 ครั้ง
4
3).3-4 ครั้ง
0
4).มากกว่า 4 ครั้งขึ้นไป
1
ท่ านได้ เข้ ารับการฝึ กอบรมทางด้ านการบัญชีกคี่ รั้งต่ อปี
1).ไม่มี
5
2).1-2 ครั้ง
1
3).3-4 ครั้ง
0
4).มากกว่า 4 ครั้งขึ้นไป
0

ร้ อยละ
83.33
0.00
0.00
0.00
16.67
0.00
100.00
0.00
0.00
16.66
66.67
0.00
16.66
83.33
16.66
0.00
0.00

ร้อยละของผู้มีหน้าที่จัดท�ำบัญชีของกองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบลบ้านในดงผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 66.67 มีอายุมากกว่า 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 66.67 มีการศึกษาระดับต�่ำกว่าปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 88.33 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีการเข้ารับการฝึกอบรมทางด้านการ
ควบคุมภายใน 1-2 ครั้งต่อปี คิดเป็นร้อยละ 66.67 และไม่มีการเข้ารับการฝึกอบรมทางด้านการบัญชี คิดเป็นร้อยละ
83.33 จากการสัมภาษณ์พบว่ายังไม่มคี วามรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการจัดท�ำบัญชีและรายงานทางการเงิน
ที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีโดยมีสาเหตุเนื่องมาจากผู้จัดท�ำบัญชีไม่ได้จบการศึกษาทางด้านบัญชีโดยตรง การ
จัดท�ำบัญชีของกองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบลบ้านในดงจึงเป็นการจัดท�ำบัญชีและจดบันทึกตามความรู้ความเข้าใจ
โดยอาศัยการศึกษาจากคู่มือการจัดท�ำบัญชี การเข้ารับการอบรมความรู้บัญชีเบื้องต้น และความรู้ที่ได้รับจากเครือ
ข่ายกองทุนสวัสดิการหมู่บ้านเท่านั้น ลักษณะของการจัดท�ำบัญชีและจดบันทึกรายการบัญชีของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต�ำบลบ้านในดงมีการแบ่งสมุดบันทึกบัญชีเป็น 2 ส่วน คือ สมุดบัญชีรายรับและสมุดบัญชีรายจ่าย ซึ่งในส่วน
ของสมุดบัญชีรายรับกองทุนจะใช้สำ� หรับบันทึกรายการในกรณีทไี่ ด้รบั เงินจัดสรรจากรัฐบาล กรณีทกี่ องทุนมีรายรับ
จากแหล่งอืน่ ๆ และกรณีทสี่ มาชิกนำ� เงินมาฝากออมในทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน ส่วนสมุดบัญชีรายจ่าย กองทุนจะบัน
ทึกรายการในกรณีที่เกิดรายจ่ายกองทุนและการจ่ายค่าสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก โดยภายหลังการบันทึกบัญชี
จะมีการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกองทุนทุกงวด
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ในส่วนของแบบฟอร์มและเอกสารทีใ่ ช้ประกอบการลงบัญชี กรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบลบ้าน
ในดงได้กำ� หนดเอกสารทีใ่ ช้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี ได้แก่ ใบส�ำคัญรับเงิน ใบส�ำคัญจ่ายเงิน และใบเสร็จรับ
เงิน โดยมีการจัดเก็บเอกสารหลังบันทึกบัญชีใส่แฟ้มเรียงตามวันที่ที่เกิดรายการและจัดเก็บแฟ้มไว้ในตู้เก็บเอกสาร
แยกไว้โดยเฉพาะเพื่อเป็นหลักฐานการบันทึกบัญชี ท�ำให้ง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบรายการในภายหลัง ทั้งนี้
จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ลักษณะวิธีการทางบัญชีของกองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบลบ้านในดง ปัจจุบันพบ
ว่า กองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบลบ้านในดงยังไม่เกิดปัญหาจากรูปแบบการบันทึกบันชีอย่างง่าย เนื่องจากรายการ
บัญชีทเี่ กิดขึน้ เป็นรายการในลักษณะซ�ำ้ เดิม ไม่มคี วามซับซ้อน ทัง้ ยังมีปริมาณงานไม่มาก สิง่ เหล่านีส้ ง่ ผลให้กองทุน
สวัสดิการชุมชนบ้านในดงยังสามารถใช้ระบบการจัดท�ำบัญชีแบบเดิมต่อไปได้หากจ�ำนวนสมาชิกยังมีจ�ำนวนไม่
มากอย่างปัจจุบัน
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน จากการการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์พบ
ว่าคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบลบ้านในดงทุกคนผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้บันทึกบัญชีเมื่อเกิดรายการ
แต่ไม่มีการมอบหมายหน้าที่การท�ำบัญชีในแต่ละเดือนอย่างชัดเจน ปฏิบัติงานโดยอาศัยความสะดวกเป็นหลัก อีก
ทั้งยังสามารถเข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับรายรับ-รายจ่ายได้ทั้งหมด ซึ่งลักษณะการปฏิบัติงานดัง
กล่าวอาจส่งผลให้ไม่เกิดการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากกรรมการทุกคนสามารถปฏิบัติงานร่วม
กันในทุกส่วน ไม่มีการระบุความรับผิดชอบเฉพาะบุคคล ซึ่งท�ำให้ยากต่อการตรวจสอบหากเกิดรายการผิดปกติขึ้น
ในภายหลังและเป็นความเสี่ยงที่อาจท�ำให้เกิดช่องทางในการทุจริตหรือตกแต่งรายงานการเงินได้
3. การพัฒนาระบบ ผู้วิจัยมีความเห็นร่วมกับคณะกรรมการกองทุนว่าควรพัฒนาส่วนของเอกสารในการ
บันทึกรายการรับ-ฝาก โดยจากแบบเดิม เอกสารของกองทุนสวัสดิการบ้านในดงบันทึกรายการโดยการเขียนลงสมุด
และยังไม่มีความชัดเจน บันทึกบัญชีโดยการน�ำสัญลักษณ์แทนการเสียชีวิตและการคลอดบุตรมาใส่ในช่องเดียวกับ
ช่องวันทีแ่ ละไม่มชี อ่ งรายมือชือ่ ของผูจ้ า่ ยเงิน จึงท�ำให้ผวู้ จิ ยั ท�ำการปรับรูแ้ บบเอกสารโดยเพิม่ ช่องตัวย่อ ปรับเปลีย่ น
สัญลักษณ์เป็นตัวอักษร เพิ่มช่องลงรายมือชื่อของผู้จ่ายเงิน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและเกิดการแบ่งช่องการ
บันทึกรายการอย่างชัดเจนร่วมกับการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเก็บข้อมูลร่วม

ภาพที่ 2 แผนภาพการพัฒนาระบบบัญชีและการควบคุมภายในกองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านในดง
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สรุปและอภิปรายผล

จากข้อมูลทีไ่ ด้ศกึ ษาวิจยั ดังกล่าวมาในข้างต้น คณะผูว้ จิ ยั จึงสามารถสรุปผลการศึกษาวิจยั ร่วมกับวัตถุประสงค์
การวิจัยได้ดังต่อไปนี้
1. ผูจ้ ดั ท�ำบัญชีของกองทุนสวัสดิการต�ำบลบ้านในดงไม่มคี วามรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการจัดท�ำบัญชีอย่างถูก
ต้องเนือ่ งจากผูท้ ำ� บัญชีไม่ได้จบการศึกษาทางด้านบัญชีโดยตรง รูปแบบการจัดท�ำบัญชีของกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต�ำบลบ้านในดงในปัจจุบันจึงเป็นรูปแบบบัญชีอย่างง่ายจากคู่มือการจัดท�ำบัญชีที่ผู้จัดท�ำบัญชีศึกษาด้วยตนเองร่วม
กับการเข้ารับการฝึกอบรมจากส�ำนักงานกองทุนหมู่บ้านและการศึกษาจากเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากกรรมการผู้รับผิดชอบหน้าที่จัดท�ำบัญชีได้ด�ำเนินการกองทุนมาเป็นระยะเวลานานตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 จึง
ทำ� ให้เกิดการสัง่ สมประสบการณ์นำ� ไปสูก่ ารปรับปรุงระบบการทำ� งานอย่างมีประสิทธิภาพในปัจจุบนั ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจัยเรื่องการศึกษาระบบบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน : กรณีศึกษาอ�ำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ของ ชัช
รินทร์ จุลกะเสวี [6] ที่พบว่า ผู้มีหน้าที่ในการจัดท�ำบัญชีส่วนใหญ่ไม่มีพื้นฐานและความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน
โดยตรง แต่มีประสบการณ์ในการจัดท�ำบัญชีโดยการศึกษาจากคู่มือและการเข้ารับการฝึกอบรม
2. คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบลบ้านในดงทุกคนผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้บันทึกบัญชีเมื่อเกิด
รายการแต่ไม่มีการมอบหมายหน้าที่การท�ำบัญชีในแต่ละเดือนอย่างชัดเจน ปฏิบัติงานโดยอาศัยความสะดวกเป็น
หลัก อีกทั้งยังสามารถเข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับรายรับ-รายจ่ายได้ทั้งหมด ซึ่งลักษณะการปฏิบัติ
งานดังกล่าวอาจส่งผลให้ไม่เกิดการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพเนือ่ งจากกรรมการทุกคนสามารถปฏิบตั งิ าน
ร่วมกันในทุกส่วน ไม่มกี ารระบุความรับผิดชอบเฉพาะบุคคล ซึง่ ท�ำให้ยากต่อการตรวจสอบหากเกิดรายการผิดปกติ
ขึน้ ในภายหลังและเป็นความเสีย่ งทีอ่ าจท�ำให้เกิดช่องทางในการทุจริตหรือตกแต่งรายงานการเงินได้ นอกจากนีค้ ณะ
กรรมผูม้ หี น้าทีต่ รวจสอบการท�ำงานยังไม่มคี วามรูท้ างด้านการตรวจสอบและควบคุมภายในทีถ่ กู ต้องอีกด้วย ซึง่ ขัด
แย้งกับผลการวิจัยเรื่องระบบบัญชีและการควบคุมภายในของกองทุนหมู่บ้าน : กรณีศึกษาอ�ำเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ของ วิจิตรัตน์ บุญทอง [7] ที่ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบภายในนั้นต้องมีความรู้
ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการจัดท�ำบัญชี อีกด้วย
3. การพัฒนารูปแบบระบบบัญชี เนือ่ งจากกองทุนสวัสดิการชุมชนตำ� บลบ้านในดงใช้วธิ กี ารบันทึกบัญชีดว้ ย
มือลงในสมุดบัญชีโดยไม่มกี ารสำ� รองข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์เนือ่ งจากผูจ้ ดั ทำ� บัญชีไม่เข้าใจและไม่มคี วามรู้
ด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่องการจัดการความรู้สู่รูปแบบการจัดท�ำบัญชีกองทุน เมืองบางเขนที่
มีประสิทธิภาพ เขตบางเขน กรุงเทพมหานครฯ ที่พบว่า นักบัญชีชุมชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดท�ำบัญชี
กองทุนด้วยคอมพิวเตอร์ ของ ดาวพระศุกร์ ทองคลืน่ และคณะ[8] ซึง่ หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันในอนาคตจะท�ำให้
ข้อมูลเสี่ยงต่อการสูญหาญและส่งผลให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา ผูว้ ิจยั จึงพัฒนารูปแบบการบันทึกบัญชีอย่างง่ายด้วย
คอมพิวเตอร์ที่มีความสอดคล้องกับหมวดหมู่บัญชีเดิมให้แก่คณะกรรมกองทุนโดยอาศัยการทบทวนเอกสารคู่มือ
บัญชีส�ำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่จัดท�ำโดยธนาคารออมสิน [9] เป็นแนวทาง นอกจากนี้ยังเห็นควรใน
การพัฒนาสมรรถนะผูท้ ำ� บัญชีโดยการให้ความรูเ้ พิม่ เติม เนือ่ งจากสมรรถนะนับว่ามีความส�ำคัญต่อการพัฒนาบุคคล
ให้ตรงกับความต้องการหรือจุดประสงค์ของกลุ่มองค์กรเป็นอย่างมาก [10]
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ข้ อเสนอแนะ

1. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านควรมีการคัดเลือกผู้มีหน้าที่จัดท�ำบัญชีที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน
บัญชีเพื่อปฏิบัติงานบันทึกบัญชีและจัดเก็บเอกสารหลักฐานโดยเฉพาะ
2. เพื่อเป็นพื้นฐานของระบบบัญชีของกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ควรจัดหาคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้ในการบันทึกบัญชีลงในระบบคอมพิวเตอร์ เป็นการป้องกันการช�ำรุดหรือสูญหายของข้อมูลร่วมด้วย
3. อาจเพิ่มในส่วนของเจ้าหน้าที่ส�ำหรับควบคุมและการตรวจสอบการจัดท�ำบัญชีของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนซึ่งหากมีการแยกส่วนงานระหว่างกรรมการกองทุนและผู้บันทึกบัญชีออกจากกันอย่างชัดเจนแล้ว กรรมการ
กองทุนสามารถด�ำรงต�ำแหน่งผู้ตรวจสอบและควบคุมภายในในส่วนตรงนี้ได้อีกด้วย
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