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การศึกษาสภาพปัญหาและพัฒนาการเบิกจ่ายเงินตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ภัทร์วรรณ พัดเจริญ
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาสภาพปั ญ หาการเบิ ก จ่ า ยเงิ น ตามระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(GFMIS)และพัฒนาแนวทางการเบิกจ่ายเงินตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้แบ่ง
การศึกษาออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงลึก จากกลุ่มตัวอย่างผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงิน
26 คน/26 หน่วยงาน ระยะที่ 2 เป็นการพัฒนาแนวทางการเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการ
สนทนากลุ่ม ระยะเวลาการศึกษาตุลาคม 2559 – สิงหาคม 2560 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา
ผลการศึกษา
สภาพปัญหาจากการเบิกจ่าย พบว่า ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ไม่มีแนวทางการเข้าใช้งานในระบบ GFMIS
ทําให้การใช้งานไม่ถูกต้อง มีการบันทึกบัญชีผิดประเภท และไม่ถูกต้อง ไม่มีทะเบียนคุม ไม่มีแผนการเบิกจ่ายเงิน
การเบิกจ่ายเงินผิดประเภท ไม่มีการเปรียบเทียบราคากลาง มีการส่งมอบพัสดุหลังวันครบกําหนด ส่งใช้เงินคืน
ล่าช้า หลักฐานใบสําคัญ ส่งเอกสารไม่ครบถ้วน ส่วนปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน พบว่า บุคลากรขาดความรู้
ความชํานาญจากการขาดผู้รู้ที่จะช่วยสอนงานให้ ซึ่งตามการพัฒนาแนวทางและการปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินมี
กระบวนการพัฒนาจนได้ข้อสรุปว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่วนใหญ่จะกําหนดสถานที่เบิกเงินจากกองคลัง ส่วน
วิธีการเบิกเงินจะกําหนดประเภทของเงินที่เบิกจากคลัง ส่วนการจ่ายเงิน พบว่ายึดตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
ตามที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเป็นหลัก ส่วนหลักฐานการจ่ายเงิน พบว่า จะยึดหลักฐาน
ทางการเงิ น ด้ านรั บ ด้ านจ่ ายและหลั กฐานที่ เกี่ ยวกั บด้ านรั บ ด้านจ่ าย เงิ นสดหรื อเงิ นธนาคาร เช่ นกั นกั บ
กระบวนการรับและนําส่งจากการเบิกจ่ายเงินตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) พบว่า ผู้รับผิดชอบส่วนใหญ่
จะยึดหลักเกณฑ์ในการรับและนําส่งเงิน ตามประเภทของเงินในการชําระให้กับส่วนราชการ ส่วนวิธีการปฏิบัติใน
การเก็บรักษาเงิน ส่วนการจัดทําบัญชีและรายงานจากการเบิกจ่ายเงินตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
พบว่า ส่วนใหญ่จะเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านการเงินโดยจัดทําทะเบียนคุมตามประเภทเงินที่เบิกจ่ายแล้วบันทึก
บัญชี ส่วนรายงาน พบว่า ส่วนใหญ่ผู้รับผิดชอบจะทํารายงานประจําวัน ประจําเดือนและประจําปีส่วนการ
ตรวจสอบและการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการเบิกจ่ายเงินตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) พบว่า ส่วนใหญ่
จะตรวจสอบจากการเบิกจ่ายเงินจากรายงานประจําวัน รายงานประจําเดือนและรายงานประจําปี ส่วนการแก้ไข
ข้อผิดพลาด พบว่า ส่วนใหญ่แก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การรับและการนําส่งและบัญชีแยก
ประเภท ด้วยระบบ Terminal
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายผู้บริหารควรให้การส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รับการพัฒนา
ตัวเองตามศักยภาพและความเหมาะสมและในเชิงปฏิบัติการทุกหน่วยงานควรประชุมภายใน สํานัก/กอง/กลุ่ม/
ฝ่าย อย่างสม่ําเสมอ เพื่อทบทวนการทํางานที่ผ่านมาในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ
คําสําคัญ :การเบิกจ่ายเงิน ระบบอิเล็กทรอนิกส์
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บทนํา
สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ให้เกิด
ความโปร่งใส เที่ยงธรรมและคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของระบบ
การบริหารจัดการในการบริหารราชการแผ่นดิน
จากนโยบายดังกล่าว ที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้จัดตั้งให้มีการตรวจสอบภายในตั้งแต่ พ.ศ. 2505
ซึ่งต่อมาให้ออกระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2532 โดยปรับปรุงแก้ไขล่าสุด พ.ศ.
2542(1)(กรมบัญชีกลาง, 2542) พร้อมทั้งได้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2551 (2) (กรมบัญ ชีก ลาง, 2551) และในปี 2560 กรมบัญ ชี ก ลางได้ กํา หนด
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริ ย ธรรมการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายในของส่ ว นราชการ (3)
(กรมบัญชีกลาง, 2560) และในปีเดียวกัน ได้กําหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน
ของส่วนราชการตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และอาจเกิดปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานได้ ซึ่งจากประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะรับผิดชอบการตรวจสอบภายในเห็นว่า การเบิกจ่ายเงิน
ตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เป็นเรื่องที่น่าสนใจ จึงได้มีการศึกษานําร่องในเบื้องต้น จากผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) จํานวน 18 คน พบว่า ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงิน
ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าสภาพปัญหาจากการเบิกจ่ายมักเกี่ยวข้องกับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ระบบการเงินการบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงบประมาณ เงินยืมและเงินทดรองราชการ และใบสําคัญที่
ใช้เป็นหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
จากประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นว่า น่าจะศึกษาอย่างเป็นระบบโดยช่วงแรกจะต้องศึกษา
สภาพปัญหาจากการเบิกจ่ ายเงินที่ผู้ปฏิบัติงานมักพบบ่อยว่าเป็นปัญหาอะไรบ้าง ที่ปฏิบัติงานไม่ ถูกต้อง
ช่วงที่ 2 เพื่อพัฒนาแนวทางการเบิกจ่ายเงินตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ให้เป็นระบบที่ชัดเจนถูกต้อง
ครบถ้วน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้จัดทําการศึกษาสภาพปัญหาและพัฒนาแนวทางการเบิกจ่ายเงินตามระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพขึ้น โดยคาดหวังว่าผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นข้อมูลให้
ผู้บริหารกําหนดแนวทางการเบิกจ่ายเงินตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพและให้ผู้รับผิดชอบการเบิก
จ่ายเงินได้เรียนรู้เสริมทักษะในการเบิกจ่ายเงินให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาจากการเบิกจ่ายเงินตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
2) เพื่อพัฒนาแนวทางการเบิกจ่ายเงินตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดในการศึกษาสภาพปัญหาและพัฒนาการเบิกจ่ายเงินตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ
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การพัฒนาแนวทางการเบิกจ่ายเงิน
ให้มีประสิทธิภาพ
สภาพปัญหาการเบิกจ่ายเงิน
- สภาพปัญหาที่พบ
- ปัญหา/อุปสรรค จากการ
เบิกจ่าย







การเบิกเงิน
การจ่ายเงิน
การรับและนําส่งเงิน
การทําบัญชีและรายงาน
การตรวจสอบและการแก้ไข
ข้อผิดพลาด

ผลลัพธ์การเบิกจ่ายเงินตาม
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
 ผลการเบิกจ่ายเงิน
ถูกต้องตามระเบียบ
ของกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1) ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ใช้เป็นแนวทางในการเบิกจ่ายเงินถูกต้อง
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง
2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน สามารถบันทึกข้อมูลใน
ระบบ GFMIS ได้ครบถ้วนและถูกต้อง
3) เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในและภายนอกได้ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน เช่น
ผ่าน GFMIS Terminal, GFMIS Web online ได้ถูกต้อง
วิธีการศึกษา
เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็น
การศึ ก ษาสภาพปั ญ หาการเบิ ก จ่ า ยเงิ น จากตามระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (GFMIS)ประชากรที่ ศึ ก ษาเป็ น ผู้ ที่
รับผิดชอบการเบิ กจ่ายเงิน 104 คน โดยกลุ่ม ตัวอย่ างเป็ นผู้รับผิดชอบเบิกจ่ ายเงิน คั ดเลือกจากผู้ที่ เป็ น
ข้าราชการหรือลูกจ้างเท่านั้น มีประสบการณ์การเบิกจ่ายเงินอย่างน้อย 3 ปีข้ึนไป จํานวน 26 คน จาก 26
หน่วยงาน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกตามเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญแล้ว การ
รวบรวมข้อมูลจากการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ช่วยนักวิจัย โดยให้ความรู้ความเข้าใจจากแบบสัมภาษณ์ใน
ทิศทางเดียวกันก่อนสัมภาษณ์เชิงลึก หลังจากสัมภาษณ์ได้ส่งแบบสัมภาษณ์ให้ผู้วิจัยตรวจสอบความครบถ้วน
แล้ ว นํ า มาวิ เ คราะห์ เ ชิ ง พรรณา ส่ ว นระยะที่ 2 เป็ น การพั ฒ นาแนวทางการเบิ ก จ่ า ยเงิ น ตามระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)ในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีกระบวนการพัฒนาดังนี้
1) สรรหาทีมผู้ช่วยนักวิจัย จํานวน 14 คน/14 หน่วยงาน ในส่วนกลาง
2) แต่งตั้งคณะทีมที่ปรึกษา/คณะทํางาน เป็นทีมผู้ช่วยนักวิจัย
3) จัดประชุมทีมที่ปรึกษา/คณะทํางาน เพื่อพิจารณาสภาพปัญหาการเบิกจ่ายเงิน จากระยะที่ 1
เพื่อกําหนดประเด็นที่ทําให้การเบิกจ่ายเงินได้ถูกต้อง โดยในแต่ละประเด็นจะนํามาสนทนากลุ่ม
เพื่อกําหนดรายละเอียดของเนื้อหา
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4) นําเนื้อหาในแต่ละประเด็นมาจัดลําดับความสําคัญก่อน-หลัง จนได้แนวทางการเบิกจ่ายเงิน ฉบับ
ร่าง
5) จัดประชุมโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ มาวิพากษ์ แนวทางการเบิกจ่ายเงินฯ ฉบับร่าง พร้อม
ให้ข้อเสนอแนะ
6) ผู้วิจัยปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
7) จัดทําแนวทางการเบิกจ่ายเงินฯ ฉบับสมบูรณ์
8) ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วนํามาวิเคราะห์เชิงพรรณา
ผลการศึกษา
ระยะที่ 1 สภาพปัญหาจากการเบิกจ่ายเงิน
1) ปัญหาระบบ GFMIS พบว่า ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ไม่มีแนวทางการเข้าใช้งานในระบบ GFMIS ไม่
มีการจัดทําคําสั่งมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS รวมทั้งไม่มีการเปลี่ยน
รหัสผ่านในระบบ GFMIS ตามที่กําหนด
2) ปัญหาการเงินและบัญชี พบว่า ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มักจะบันทึกบัญชีผิดประเภท ไม่จัดทํา
ทะเบียนคุมใบเสร็จและการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณบางส่วน พบว่า เช็คหมดอายุแล้วยังไม่มีผู้นําไปขึ้นเงิน
มีการลงบัญชีไม่ถูกต้อง แผนล่าช้า มีการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ก่อนที่จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีจากกรมบัญชีกลาง
3) ปัญหาการบริหารงบประมาณ พบว่า ส่วนใหญ่แผนการเบิกจ่ายงบประมาณไม่สามารถจ่ายใน
ไตรมาส 1 มากกว่า 50% มีการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า มีการจัดตั้งคําของบประมาณเกินความจําเป็น
รวมทั้งมีการเบิกจ่ายผิดประเภทงบประมาณ
4) ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า ส่วนใหญ่ มีการเบิกจ่ายเงินล่าช้า ไม่ได้จัดทําใบสั่งซื้อ รายงาน
ขอซื้อขอจ้างไม่ระบุราคากลางไม่มีใบเสร็จประกอบการจ่าย ไม่มีการเปรียบเทียบราคา ซึ่งอาจทําให้เกิดการ
ผูกขาด ไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่ได้คิดค่าปรับหักจากเงินค่าจ้าง มีการส่งมอบพัสดุหลังวันครบกําหนด
รายละเอียดในการจัดซื้อพัสดุไม่ชัดเจน สัญญาจ้างก่อสร้างไม่ถูกต้อง ราคากลางกับรายงานขอซื้อหรือขอจ้างไม่
ตรงกัน รายงานการตรวจรับพัสดุรายละเอียดไม่ครบถ้วน จัดซื้อพัสดุไม่ผ่านการอนุมัติ ดําเนินงานการจ้าง
ก่อนได้รับความเห็นจากหัวหน้าส่วนราชการ
5) ปัญหาเงินยืมและเงินทดรองราชการ พบว่า ส่วนใหญ่การส่งใช้คืนเงินสดเกิน 20% ของวงเงิน
ยืม การยืมเงินชําระหนี้ล่าช้า ส่งหลักฐานชดใช้เงินยืมก่อนการอบรม เอกสารการประกอบการเบิกจ่ายไม่
ครบถ้วน ส่งชดใช้เงินยืมเกินระยะเวลาที่กําหนด สัญญายืมไม่ระบุวันครบกําหนด มีการส่งชดใช้เงินยืมและ
บันทึกล้างลูกหนี้ในระบบก่อนวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน การเบิกจ่ายเงินผิดวัตถุประสงค์ มีการส่งชดใช้เงินยืมไม่
ออกใบเสร็จรับเงิน สัญญายืมเงินไปราชการระบุวันที่ส่งใช้เงินคืนภายใน 30 วัน ซึ่งตามระเบียบกําหนด 15
วันเท่านั้น กรณีที่ผู้ยืมส่งใช้ใบสําคัญ ไม่ได้ออกใบรับใบสําคัญให้ผู้ยืม และการยืมเงินบางรายการไม่ได้จัดทํา
ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งไม่มีการจัดทํารายงานลูกหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน เสนอผู้บังคับบัญชา
6) ปัญหาหลักฐานใบสําคัญ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการอบรมมีผู้เข้าอบรมน้อยกว่าเป้าหมายที่ส่งใช้
แต่เบิกจ่ายค่าอาหารตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ระบุทรัพยากรไว้ในการอบรมไม่ชัดเจนและใบเสร็จมีรายการไม่ครบ
เมื่อเบิกจ่ายเงิน พบว่า แนบเอกสารไม่ครบ บางครั้งเบิกจ่ายผิดวัตถุประสงค์ และบางครั้งไม่ได้ใช้ใบสําคัญ
สําหรับบุคคลภายนอก วิทยากรเบิกค่าสมนาคุณ แต่ไม่มีรายละเอียดการบรรยายหรือเบิกค่าพาหนะจากการใช้
รถส่วนตัว แต่ไม่ได้ขออนุมัติไว้ มีการคํานวณค่าเบี้ยเลี้ยงไม่ถูกต้องหรือเข้าพักนอนคนเดียวโดยไม่เหตุความจํา
เป็น บางครั้งใบอนุมัติไปราชการไม่ระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์และไม่ระบุวันเดินทาง ไป-กลับ
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7) ปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน พบว่าปัญหาทั่วไปมีขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
ยุ่งยาก มีหลายขั้นตอนในบาง Transaction Code และการบันทึกข้อมูลของผู้ขาย ใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS ไม่
ถูกต้องทําให้เสียเวลาในการแก้ไข ข้อมูลเมื่อต้องเบิกจ่ายเงิน ปัญหาบุคลากร พบว่า บุคลากรขาดความรู้ความ
ชํานาญ จากปัญหาการสอนงาน การตรวจสอบ การอนุมัติการดําเนินการในเรื่องที่ไม่มีระเบียบรองรับ ทํางาน
ไม่ครบขั้นตอน ส่วนปัญหาการเบิกจ่ายเงินพบว่า การบันทึกรายการเบิกจ่ายโดยระบุบัญชีแยกประเภทไม่ถูกต้อง
และมีการการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน
ระยะที่ 2 พัฒนาการเบิกจ่ายเงินตามระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในการเบิกเงินส่วนราชการจะดําเนินการได้ก็ต่อเมื่อส่วนราชการได้รับอนุมัติเงินประจํางวดจากสํานัก
งบประมาณแล้วหรือคณะรัฐมนตรีมีมติให้จ่ายเงินไปพลางก่อน ส่วนราชการจะเบิกเงินเพื่อนําไปจ่ายให้แก่
บุคคลใด ๆ ได้ก็ต่อเมื่อส่วนราชการผู้ใช้งบประมาณมีข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะ
ที่กฎหมายระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเงินของแผ่นดินตามมติคณะรัฐมนตรีหรือตามที่ได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงการคลังและส่วนราชการ ส่วนสถานที่เบิกเงินของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะเบิกเงินจากกองคลัง
เพื่อนําไปจ่ายให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้ที่มีสิทธิรับเงินได้นั้นหนี้หรือข้อผูกพันที่ทางราชการจําเป็นต้องจ่ายเมื่อถึง
กําหนดที่จะต้องจ่ายเงิน โดยส่วนราชการจะต้องส่งคําขอเบิกเงินในระบบไปยังกรมบัญชีกลาง และสําหรับ
หน่วยงานผู้เบิกสังกัดส่วนกลางที่มีสํานักงานอยู่ในส่วนภูมิภาคให้ส่งข้อมูลคําขอเบิกเงินในระบบไปยังสํานักงาน
คลังจังหวัด ส่วนหลักเกณฑ์ในการเบิกเงิน พบว่า ส่วนราชการผู้ขอใช้งบประมาณมีหน้าที่ที่จะต้องดําเนินการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับ 1) วงเงินงบประมาณและเงินประจํางวดที่ได้รับอนุมัติตามแผนงานของแต่ละงานหรือ
โครงการเพื่อมิให้มีการใช้จ่ายเงินเกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติและให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ 2) ดําเนินการ
จัดหาหรือก่อหนี้ผูกพันรวมถึงตรวจสอบเอกสารตามข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเงินซึ่งได้มกี ารอนุญาตให้ส่วนราชการผู้ใช้งบประมาณเบิกจ่ายเงินได้ถ้า
หากรายการในหมวดรายจ่ายใดที่ยังไม่มีกฎหมายระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเงินอนุญาตให้ส่วนราชการ
ผู้ใช้งบประมาณเบิกจ่ายเงินจากทางราชการได้แต่ส่วนราชการผู้ใช้งบประมาณมีความจําเป็นที่จะต้องเบิก
จ่ายเงินรายการดังกล่าวเพื่อนําไปใช้จ่ายก็จะต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังก่อน 3) รายจ่ายตาม
งบประมาณรายจ่ายรายการใดจะเบิกจ่ายในประเภทงบรายจ่ายใดให้เป็นไปตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณที่สํานักงบประมาณกําหนด4)การขอเบิกเงินทุกกรณีให้ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนําเงิน
นั้นไปจ่ายและห้ามมิให้ขอเบิกเงินจนกว่าจะถึงกําหนดหรือใกล้จะถึงกําหนดจ่ายเงินซึ่งเงินที่ขอเบิกจากคลังเพื่อ
การใดให้นําไปจ่ายได้เฉพาะเพื่อการนั้นเท่านั้นจะนําไปจ่ายเพื่อการอื่นไม่ได้
5) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน
ปีงบประมาณใด ให้เบิ กจากเงินงบประมาณของปีนั้นไปจ่ายในกรณี มี เหตุจําเป็ นการเบิ กเงินงบประมาณ
รายจ่ายสําหรั บปีงบประมาณใด ให้ ส่ วนราชการวางคําขอเบิ กเงินจากคลังได้จนถึงวันทํ าการสุดท้ายของ
ปีงบประมาณนั้นซึ่งวิธีการเบิกเงินจะพิจารณาตามประเภทของเงินที่เบิกจากคลังเงินที่อยู่ในความควบคุมและ
ความรับผิดชอบของส่วนราชการ มี 3 ประเภท คือ เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี เงินนอกงบประมาณ และ
เงินรายได้แผ่นดินแต่สําหรับเงินที่จะเบิกจากคลังไปจ่ายให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้ที่มีสิทธิรับเงินจากทางราชการได้นั้น
โดยปกติเงินที่เบิกจากคลัง ได้แก่เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ส่งเกินจ่าย
คืนซึ่งในทางปฏิบัติงานในระบบเบิกจ่ายเงิน เป็นระบบที่รองรับการบันทึกข้อมูลการขอเบิกเงิน ทั้งที่เป็นเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ จําแนกเป็น 3 กรณี คือ กรณีการเบิกจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของเจ้าหนี้โดยตรง กรณีการขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการก่อนที่จะจ่ายต่อให้แก่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงินและการ
ขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลในหน่วยงาน
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สําหรับการจ่ายเงิน พบว่า ส่วนราชการจะยึดกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องการใช้จ่ายเงินตาม
ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ตามข้ อ 5ข้ อ 6และข้ อ 17 และจะพิ จ ารณาใช้
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินงบประมาณ กล่าวคือ ถ้าเป็นงบบุคลากรให้พิจารณา
รายจ่า ยเพื่ อ การบริ ห ารงานบุ ค ลากรภาครั ฐ ส่ วนงบดํา เนิน งานให้พิ จ ารณาตรวจสอบกฎหมาย ระเบีย บ
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และมาตรการต่าง ๆ ของทางราชการว่ารายการที่จะใช้จ่ายนั้นๆ สามารถใช้จ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายได้หรื อไม่ หากจําเป็นต้องมีกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบั งคั บ มติคณะรั ฐมนตรี หรือ
มาตรการเพื่อรองรับการใช้จ่าย ก็ให้มีการดําเนินการไว้ก่อนล่วงหน้า งบลงทุน จําแนกได้ 3 ลักษณะ คือ
ค่าครุภัณฑ์ ให้พิจารณากําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ค่าที่ดินให้พิจารณาสํารวจ กําหนดเนื้อ
ที่ดินที่จําเป็นต้องใช้สถานที่ตั้งของที่ดินประมาณการราคากลาง ราคาประเมินสําหรับเสียภาษี รวมทั้งตรวจสอบ
กรรมสิทธิ์ที่ดินว่าเป็นของเอกชนหรือที่ดินของรัฐ ค่าสิ่งก่อสร้างให้พิจารณาสํารวจ ออกแบบรูปแบบรายการ
ก่อสร้างโดยละเอียด ประมาณการราคากลาง ชื่อรายการ วงเงินงบประมาณ และรายละเอียดอื่นใดที่จําเป็นในการ
จัดจ้าง หรือจะดําเนินการก่อสร้างเองให้ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน
สําหรับหลักฐานการจ่ายเงิน พบว่า ส่วนราชการจะพิจารณาจากหลักฐานทางการเงินด้านรับ จะต้องมี
เอกสารประกอบด้วยหลักฐานการรับโอนเงินของธนาคาร สําเนาหรือต้นขั้วใบเสร็จรับเงิน ต้นขั้วเช็ค สมุดคู่ฝาก
บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ใบนําฝากธนาคาร (Pay-in slip)เช่นเดียวกับหลักฐานทางการเงินด้านจ่าย โดยมี
เอกสารประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงินของเจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอก ใบสําคัญรับเงิน หลักฐานการจ่ายเงินตาม
แบบที่กระทรวงการคลังกําหนด สัญญายืมเงิน และใบนําฝากธนาคาร(Pay-in slip) นอกจากนี้ ยังมีหลักฐานที่ไม่
เกี่ยวกับการรับจ่ายเงินสดหรือเงินฝากธนาคาร คือ ใบโอนซึ่งใช้บันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับการโอนบัญชี แก้ไข
บัญชี ปรับปรุงบัญชี และการเปิดบัญชีปิดบัญชี เป็นต้น รายการดังกล่าวไม่สามารถใช้เอกสารหลักฐานอื่นใดมา
ประกอบการบันทึกรายการบัญชีได้ ให้ส่วนราชการจัดทําใบโอนตามแบบที่กําหนด เพื่อเป็นหลักฐานในการ
บันทึกบัญชีดังกล่าวซึ่งในทางปฏิบัติในการจ่ายเงินสํานักงบประมาณได้กําหนดหลักเกณฑ์การจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณออกเป็น 2 ลักษณะ คือ รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และรายจ่ายงบ
กลาง
การรับและนําส่งเงินพบว่า ยึดหลั กเกณฑ์ตามประเภทของเงินที่พึงชําระให้กับส่วนราชการ แบ่ ง
ออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย เงินรายได้แผ่นดิน เงินเบิกเกินส่งคืน เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน เงินนอก
งบประมาณ
การจัดทําบัญชีและรายงาน พบว่า ด้านการจัดทําบัญชี จะจัดทําบัญชีของส่วนราชการ กําหนดให้ต้อง
เป็ น ไปตามหลั ก การนโยบายบั ญ ชี สํ า หรั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และในระบบการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิ กส์ (GFMIS) มีระบบบัญชีแยกประเภทตามเกณฑ์คงค้าง รองรับการปฏิบัติงานด้ านบัญ ชีของ
หน่วยงาน โดยมีการจัดทําทะเบียนคุมเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องและควบคุมการปฏิบัติงานในระบบ
GFMIS หน่วยงานยังคงต้องจัดทําทะเบียนคุมและบัญชีย่อย เพื่อตรวจสอบงบการเงินในระบบ GFMIS ส่วน
ด้านการรายงาน พบว่า การจัดทํารายงานการเงิน จะทํารายงานประจําวัน รายงานประจําเดือน และรายงาน
ประจําปี
ส่วนการตรวจสอบและการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการเบิกจ่ายเงินตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)พบว่า
ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินจะดําเนินการตรวจสอบจากรายงานการเงิน จากเอกสารทางการเงินที่ต้องจัดทํา
ตามระเบียบ และตามระบบ GFMIS คือ รายงานการเงินตามระบบ GFMIS และเอกสารทางการเงิน โดย
จะต้องตรวจสอบรายงานประจําวันเพื่อใช้สําหรับเรียกดูข้อมูลที่นําเข้าระบบสําเร็จ (SAP Log) ในแต่ละวัน ซึ่ง
จะเรียกดูได้ในวันรุ่งขึ้น หลังจากการนําส่งแบบฟอร์ม โดยจะต้องระบุวันที่เรียกรายงานเป็นวันที่ที่ได้นําข้อมูล
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เข้าระบบซึ่งประกอบด้วย รายงานเงินคงเหลือประจําวันจากระบบ GFMISการรับและนําส่ง จากข้อมูลจัดเก็บ
รวมทั้งต้องตรวจสอบรายงานประจําเดือน รายงานประจําปีด้วย
ส่วนการแก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อมีการบันทึกบัญชีไม่ว่าจะเป็นการบันทึกบัญชีระบบเกณฑ์คงค้างด้วยมือ
หรือการบันทึกบัญชีผ่านระบบ GFMIS ก็อาจบันทึกผิดพลาดได้ เมื่อตรวจพบข้อผิดพลาดต้องทําการแก้ไข เพื่อให้
รายงานทางการเงินสามารถแสดงผลการดําเนินงานที่ถูกต้องได้ สําหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดแบ่งออกเป็น 3 ด้าน
คือ การเบิกจ่าย การรับและนําส่ง และบัญชีแยกประเภท
อภิปรายผล
สภาพปั ญ หาจากการเบิ ก จ่ า ยเงิ น โดยเฉพาะระบบอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ซึ่ งจากการสัม ภาษณ์ เ จาะลึ ก
ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงิน พบว่า ส่วนใหญ่ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ในทางปฏิ บั ติ ยั ง ไม่ มี แ นวทางการใช้ ง านตามระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (GFMIS)ตรงประเด็ น นี้ บ่ ง ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า
หน่วยงานส่วนใหญ่ยังให้ความสําคัญการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินตามระบบ GFMIS ไม่มากนัก ซึ่งผู้วิจัย
มองว่า ผู้รับผิดชอบในระบบ GFMIS ยังขาดความรู้ความเข้าใจการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS ซึ่งสอดคล้อง
กับการสัมภาษณ์เจาะลึกที่เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคจากการเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงาน ก็พบว่า ปัญหา
อุปสรรคด้านบุคลากรส่วนใหญ่ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความชํานาญเกี่ยวกับการใช้งานระบบ
เนื่องจากมีการโอนย้ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินตามระบบ GFMS มาสอนงานการตรวจสอบตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้ถูกต้อง ก็จะช่วยให้
การปฏิบัติงานได้ประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนสภาพปัญหาการเงินการบัญชี พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติงานมีการ
บันทึกทางบัญชีผิดประเภทไม่ถูกต้อง คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ตรงประเด็นนี้บ่งชี้ให้เห็นว่า ผู้รับผิดชอบ
การทําบัญชียังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ การบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งก็สอดคล้องกับ
การศึกษาของ(4) จิตรา บัวสุวรรณ (2559) ที่ได้ศึกษาการวิเคราะห์การเบิกจ่ายเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
พบว่า บุคลากรผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน จึง
เห็นว่า ผู้บริหารควรจัดอบรมเสริมความรู้และทักษะให้กับผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถจัดทําบัญชีให้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นเดียวกันกับสภาพปัญหาการบริหารงบประมาณ โดย
พบว่า ส่วนใหญ่เจ้าหน้ าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีการวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ประชุมและสัมมนา ไม่สามารถจ่ายในไตรมาส 1 มากกว่า 50% บ่งชี้ให้เห็นว่า การบริหารงบประมาณส่วน
ใหญ่ยังไม่สามารถดําเนินการตามเป้าหมายในช่วงแรก อาจเป็นเพราะช่วงแรกเป็นช่วงต้องเตรียมพร้อมของทุก
ส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้การบริหารการเบิกจ่ายล่าช้า จึงเห็นว่า ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงาน
ควรเรี ย กกลุ่ ม งานหรื อ ฝ่ า ยต่ า งๆ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารงบประมาณให้ มี ก ารเตรี ย มการตั้ ง แต่ ต้ น
ปีงบประมาณ และควรกําหนดโครงการที่ไม่ซับซ้อนมากนักให้สามารถดําเนินการก่อน เพื่อให้การบริหาร
งบประมาณสามารถดําเนินการได้ตามแผนตามไตรมาสได้ส่วนสภาพปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างพบว่า ส่วนใหญ่ผู้
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ มักจะดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะใบสั่งซื้อและสั่งจ้างไม่ชัดเจนและไม่ถูกต้อง
เช่น ไม่มีการเปรียบเทียบราคากลาง แต่คลาดเคลื่อนไม่ตรงกันกับสิ่งที่ซื้อจริง ตรงประเด็นนี้บ่งชี้ให้เห็นว่า
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อนและมีเงื่อนไขมากทําให้ผู้ปฏิบัติงานอาจสับสนหรือขาดทักษะ
และประสบการณ์ที่ไม่มากพอ จึงทําให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างผิดพลาดไม่สอดคล้องกับกฎ ระเบียบที่วาง
ไว้ ผู้วิจัยจึงมองว่า การจัดซื้อจัดจ้างเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ทุกหน่วยงานจะต้องให้ความสําคัญและควรหา
ผู้ปฏิบัติงานที่เข้าใจ เสียสละ มารับผิดชอบและจะต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการส่งมอบงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดนอกจากนี้ ยังพบปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงานในการเบิกจ่ายเงินตามระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งปัญหาอุปสรรคที่พบจากการเบิกจ่ายเงินเป็นปัญหาบุคลากรส่วนใหญ่เห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานส่วน
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ใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ คําสั่ง มติรัฐมนตรีและแนวทางที่เกี่ยวข้องมีจํานวนมาก ขาด
ความซื่อสัตย์ ขาดความชํานาญ เป็นต้น จากปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ ชี้ให้เห็นว่าปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะ
เป็นปัญหาอุปสรรคด้านใดก็ตามก็มักมาจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ขาดความชํานาญ
และที่สําคัญขาดความซื่อสัตย์ จึงทําให้เกิดปัญหาเหล่านี้ได้เสมอ ซึ่งก็สอดคล้องกับการศึกษาหลายๆ ท่าน เช่น
ณัฎฐา จันทร์น้อย (2552) (5) ศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานระบบการบริหารงานการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เฉพาะระบบการเงินและบัญชี กรณีศึกษากรมชลประทาน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ พบว่า ปัญหาอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ทําให้สับสนในการจัดทําบัญชีและความยุ่งยากในการบันทึก รวมทั้งปัญหาอุปสรรค
จากการไม่ได้รับการฝึกอบรมหรือคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับระบบ GFMIS เช่นเดียวกันกับการศึกษาของ
(6)
สุนันท์ สุขเจริญ (2548) ศึกษาปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีด้วย
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาที่ทําการปกครองจังหวัด ภาคกลาง
หรือ(7) พัชราภรณ์ ลิมปิอังคนันต์ (2552) ศึกษาเรื่อง ปัญหาและแนวทางแก้ไขการใช้โปรแกรม GFMIS ใน
การจัดการด้านการเงินการคลังของประเทศไทยผ่านเครือข่าย internet กรณีศึกษาหน่วยงานราชการใน
จังหวัดแพร่ ซึ่งผู้วิจัยดังกล่าวข้างต้นเหล่านี้ต่างก็พบว่า ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินมี
ปัญหาในทิศทางเดียวกันคือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเงินการบัญชีส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ขาด
ความชํานาญ ขาดที่ปรึกษาที่จะช่วยชี้แนะ เป็นต้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ผู้บริหารจะต้องให้ความสําคัญ เสริมความรู้
ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการคลังและพัสดุอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้โอกาสผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รับการ
พัฒนาตัวเองตามศักยภาพและความเหมาะสมต่อไป
ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวทางการเบิกจ่ายเงิน
ส่วนที่ 1 แนวทางและวิธีการปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) พบว่าการ
เบิกเงิน ส่วนที่เป็นปัญหาส่วนใหญ่มาจากหลักเกณฑ์ในการเบิกเงินและวิธีปฏิบัติในการเบิกเงิน กล่าวคือ ส่วน
ใหญ่ ก ารเบิ ก เงิ น จะต้ อ งยึ ด หลั ก เกณฑ์ ก ารเบิ ก เงิ น เป็ น หลั ก โดยพิ จ ารณาตรวจสอบเกี่ ย วกั บ การเงิ น และ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปีตามแผนงาน/โครงการนั้น ๆ ซึ่งตรงประเด็นนี้บ่งชี้ให้เห็นว่า การขอ
เบิ ก เงิ น จะต้ อ งเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ใ นการเบิ ก เงิ น ซึ่ ง ในวิ ธี ก ารเบิก เงิ น จะต้ อ งดํ า เนิ น การตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง ตรงประเด็นนี้ผู้รับผิดชอบในการเบิกเงินจะต้องรับและตรวจสอบใบแจ้งหนี้ว่ามีหลักฐานการ
ขอเบิกครบถ้วนหรือไม่ หากพบว่าหลักฐานไม่ครบถ้วนด้วยจากปัญหาต่างๆ สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาทําให้การเบิก
เงินบางกิจกรรม/บางโครงการล่าช้า ส่ งผลให้เจ้าหนี้ได้รับเงินล่าช้าไปด้ วย ซึ่ งตรงประเด็ นนี้ผู้วิจัยเห็ นว่า
ผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักฐานการเบิกเงินซึ่งต้องอ้างกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังกําหนด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ(6)สุนันท์ สุข
เจริญ (2548) ได้ศึกษาปัญหาในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีด้วยระบบการ
บริหารเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) : กรณีศึกษาที่ทําการปกครองจังหวัดภาคกลาง
พบว่ า เจ้าหน้ าที่ ปฏิบัติงานด้ านการเงิ นและบั ญชี ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิ บัติที่
เพียงพอและการติดต่อสื่อสารจากหน่วยงานกลางไปยังหน่วยงานย่อยยังไม่ชัดเจน ขาดความต่อเนื่อง ซึ่งผู้วิจัย
เห็นว่า ผู้บริหารทุกหน่วยงานควรให้ความสําคัญเพื่อเสริมความรู้และทักษะให้กับผู้รับผิดชอบงานด้านการคลัง
และพัสดุอย่างต่อเนื่องทุกปีการจ่ายเงิน พบว่า ส่วนใหญ่ผู้รับผิดชอบการจ่ายเงินจะต้องรู้ระเบียบการบริหาร
งบประมาณ ที่กําหนดการจ่ายเงินงบประมาณส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งในการจ่ายเงินจะต้องยึดหลักฐาน
การจ่ายเงินเป็นหลัก โดยจะต้องผ่านการตรวจสอบเอกสารอย่างถูกต้องก่อน ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้ขอ
เบิกเงินกับผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินของกองคลังมีระดับความรู้ ความเข้าใจที่ขอเบิกเงินต่างกัน ซึ่งตรง
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ประเด็นนี้ก็สอดคล้องกับการศึกษาของ(8) กัญญา เหมือนใจ (2546) ศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบั ญ ชี ภ ายใต้ โ ครงการปฏิ รู ป ระบบบั ญ ชี แ ละระบบรั บ -จ่ า ยเงิ น ศึ ก ษาเฉพาะกองคลั ง กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม พบว่า บุคลากรผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ การตรวจหลักฐานจาก
เอกสารไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตรงประเด็นนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า ทุกหน่วยงานในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ควรมีการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชีโดยหัวหน้าส่วนราชการ จะต้องกํากับดูแลการปฏิบัติงานด้าน
การเงินการบัญชี โดยมีการประชุมภายในกอง/ฝ่าย/งาน ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินอย่างสม่ําเสมอ
เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการทํางาน หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ กระบวนการ
รับและการนําส่งเงินพบว่าจะยึดหลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด โดยจะต้องมีสถานที่เก็บรักษา เมื่อ
สิ้นเวลารับจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินนําเงินคงเหลือไปเก็บรักษาและรายงานพร้อมส่งมอบต่อคณะกรรมการ
เก็บรักษาเงินต่อไป ตรงประเด็นนี้ในภาพรวมบ่งชี้ให้เห็นว่า การรับและการนําส่งเงิน คณะกรรมการจะต้องทํา
หน้าที่ในการตรวจสอบตัวเงินและเอกสาร และจะต้องนําเงินและเอกสารแทนตัวเงินเก็บในตู้นิรภัย และจะต้อง
ขอเบิกจากคณะกรรมการเก็บรักษาในวันทําการถัดไป หากจะต้องนําเงินที่เก็บรักษาออกมาจ่ายหรือนําส่งคลัง
หรือนําฝากธนาคาร ตรงประเด็นนี้ ผู้วิจัยมองว่า การรับและนําส่งเงินเป็นเรื่องสําคัญที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินจะต้องระมัดระวังที่จะไม่ทําให้เงินสูญหายหรือถูกยักยอกในทางมิชอบ จึงจําเป็นต้องดําเนินการ
อย่างเคร่งครัด แต่อย่างไรก็ตามพบว่ายังเกิดความผิดพลาดที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ดําเนินตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ ซึ่ง
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึกของผู้ที่เกี่ยวข้องก็สอดคล้องกับหนังสือสั่งการของกรมบัญชีกลางที่ได้แจ้ง
ให้หัวหน้าส่วนราชการช่วยกํากับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีให้มีการควบคุมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่อย่างสม่ําเสมอ ผู้วิจัยจึงเห็นว่า หัวหน้ากลุ่มคลังและผู้บริหารใน 26 หน่วยงาน ในกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพจะต้องให้ความสําคัญในเรื่องนี้และต้องกําหนดเป็นนโยบายให้ผู้รับผิดชอบยึดถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด กระบวนการจัดทําบัญชีและรายงาน พบว่า ในส่วนการจัดทําบัญชีได้กําหนดให้ต้องเป็นไปตาม
หลักการตามนโยบายบัญชีสําหรับส่วนราชการภาครัฐ โดยจะต้องทําทะเบียนคุมและการบันทึกบัญชีในลักษณะ
ตามประเภทรายได้ ข องหน่ ว ยงาน ส่ ว นการจั ด ทํ า รายงานจะต้ อ งดํ า เนิ น การจั ด ทํ า รายงานประจํ า วั น
ประจําเดือนและประจําปี ซึ่งในภาพรวมบ่งชี้ให้เห็นว่า ทุกหน่วยงานจะต้องยึดระเบียบและดําเนินการตาม
ขั้นตอนที่กรมบัญชีกลางกําหนด แต่จากการสัมภาษณ์เจาะลึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ส่วนใหญ่เกือบทุก
หน่วยงานไม่ได้ดําเนินการในส่วนนี้เลย ยกเว้น กลุ่มคลังที่ทําหน้าที่โดยตรงได้ดําเนินการในส่วนนี้ แต่ก็พบว่า
ในทางปฏิบัติงานมีการจัดทําบัญชีและการจัดทํารายงานผิดพลาดจากการกําหนดรหัสหรือจากการบันทึกข้อมูล
ผิ ด พลาด ทํ าให้ ก ารจั ดทํ าบั ญ ชี แ ละรายงานไม่ ส อดคล้อ งกั บ หลัก ฐานจริง ซึ่ ง ตรงประเด็นนี้ ผู้ วิจั ยมองว่ า
ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบการจัดทําบัญชีและรายงานจะต้องดําเนินงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน ๆ จะส่งผลต่อ
ความเครียดและทําสมาธิในการจัดทําบัญชีและรายงานผิดพลาดได้ ดั งนั้น ในมุมมองของผู้วิจัยจึงเห็นว่า
ผู้บริหารทุกหน่วยงานควรดําเนินการจัดอบรมหรือเรียกผู้รับผิดชอบพูดคุยอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้กับผู้รับผิดชอบการจัดทําบัญชีและการจัดทํารายงานให้มีความถูกต้องมากขึ้น ส่ ว นการตรวจสอบและการ
แก้ไขข้อผิดพลาดพบว่า เกือบทุกหน่วยงานไม่มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น ผู้รับผิดชอบจากกอง
คลังที่จะต้องดําเนินการในส่วนนี้ ซึ่งจากการปฏิบัติงานจริงและการสัมภาษณ์เจาะลึก พบว่า การบันทึกบัญชีไม่
ว่าจะเป็นการบันทึกบัญชีตามระบบเกณฑ์คงค้างด้วยมือหรือการบันทึกบัญชีผ่านระบบ GFMIS ก็อาจมีการ
บันทึกผิดพลาดได้ เมื่อตรวจพบข้อผิดพลาดจะต้องทําการแก้ไขเพื่อให้รายงานทางการเงินสามารถแสดงผลการ
ดําเนินงานที่ถูกต้องได้ ตรงประเด็นนี้ ผู้วิจัยมองว่าผู้รับผิดชอบจะต้องดําเนินการแก้ไขข้อผิดพลาด จากการ
แก้ไขการเบิกจ่าย การรับและการนําส่งเงินและการแก้ไขบัญชีแยกประเภท จะทําให้การตรวจสอบและมีการ
แก้ ไ ขข้ อ ผิ ด พลาดให้ มี ค วามถู ก ต้ อ งมากขึ้ น แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามจากการสั ม ภาษณ์ เ จาะลึ ก ผู้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบได้
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เสนอแนะว่า ควรให้ผู้ บ ริห ารให้ค วามสํา คัญ ในการตรวจสอบให้ม ากขึ้ น โดยการกํ า กั บ และชี้แ นะในการ
ปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
สรุปผล
สภาพปัญหาจากการเบิกจ่ายเงิน พบว่า ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ไม่มีแนวทางการเข้าใช้งานในระบบ
GFMISบันทึกบัญชีผิดประเภท มีการลงบัญชีไม่ถูกต้อง มีการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ขอซื้อขอจ้างไม่ระบุ
ราคากลางไม่มีการเปรียบเทียบราคา การยืมเงินชําระหนี้ล่าช้า ส่งชดใช้เงินยืมเกินระยะเวลาที่กําหนด ปัญหา
อุปสรรคจากการปฏิบัติงานพบว่าบุคลากรขาดความรู้ความชํานาญ ส่วนการพัฒนาแนวทางการเบิกจ่ายเงิน
พบว่า สถานที่เบิกเงินของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะเบิกเงินจากกองคลังหลักเกณฑ์การเบิกเงิน พบว่า ทุก
หน่วยงานจะต้องตรวจสอบเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณและเงินประจํางวดที่ได้รับอนุมัติก่อน จึงจะก่อหนี้ผูกพัน
ส่วนวิธีการเบิกเงินพบว่าวิธีการเบิกเงินได้กําหนดประเภทของเงินที่เบิกจากคลัง วิธีการปฏิบัติงานในการเบิก
เงิน พบว่า ได้กําหนดวิธีการปฏิบัติงานในการเบิกเงินตามระเบียบพัสดุฯ กรณีไม่ต้องดําเนินการตามระเบียบ
พัสดุและกรณียืมเงินเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในส่วนหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน กองคลัง กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ จะยึดกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเป็นหลัก ในส่วนภูมิภาคจะเป็นเงินที่สํานักงาน
การคลังจังหวัดกระบวนการรับและนําส่งเงินพบว่า ยึดหลักเกณฑ์ตามประเภทของเงินที่พึงชําระให้กับส่วน
ราชการ ส่วนวิธีการปฏิบัติการรับ เก็บรักษาเงิน และการนําส่งเงิน พบว่า การรับเงินให้รับเป็นเงินสด เช็ค
ดร๊าฟท์ หรือตราสารอย่างอื่น ให้ปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังกําหนดกระบวนการจัดทําบัญชีและรายงาน
พบว่ า การจะจั ดทําบั ญ ชี การบันทึกบัญ ชี จะทํ าการบันทึกบั ญ ชีเกี่ยวกับรายได้แ ผ่ นดิ น/รายได้ เงิ นนอก
งบประมาณตามประเภทรายได้ของหน่วยงาน และตามประเภทรายได้แทนหน่วยงานอื่น ส่วนด้านการรายงาน
พบว่า การจัดทํารายงานการเงิน จะทํารายงานประจําวัน รายงานประจําเดือน และรายงานประจําปีส่วนการ
แก้ไขข้อผิดพลาด พบว่า ส่วนใหญ่จะดําเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การรับและนําส่ง
และบัญชีแยกประเภท
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายพบว่า ผู้บริหารควรให้ความสําคัญ ให้การเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะ
เกี่ยวกับการคลังและพัสดุอย่างต่อเนื่องทุกปีให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ พบว่าทุกหน่วยงานควรประชุมภายในสํานัก/กอง/กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ของแต่
ละหน่วยงานอย่างสม่ําเสมอ ให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการทํางาน เพื่อทบทวนการทํางานและหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ แพทย์ หญิ ง ประนอม คํ าเที่ ยง อธิบ ดี ก รมสนับ สนุ นบริ ก ารสุ ข ภาพ และนายแพทย์
ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ให้ความสําคัญและให้คําปรึกษา ขอบคุณ
ทีมงานตรวจสอบภายในและผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ ายเงิ นในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ ใ ห้ความร่ วมมื อ
จนทําให้การวิจัยสําเร็จลุล่วงด้วยดี
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