แบบรายการประกอบคาขอประเมินผลงาน
ผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
เรื่อง การตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
ของ
ชือ่ นางสาวเอกฤทัย สารนาค
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 110 กลุ่มการเงิน
กองคลัง กรมอนามัย

เพื่อแต่งตั้งให้ดารง

ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 1๑๐ กลุ่มการเงิน
กองคลัง กรมอนามัย

ผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1. ชื่อผลงานเรื่อง การตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
2. ระยะเวลาที่ดาเนินการ ตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560
3. สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ 100 %
4. ผู้ร่วมจัดทาผลงาน (ถ้ามี) 5. บทคัดย่อ
การดาเนินการในเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรด้านการเงินการคลังของกรม
อนามัยมีแนวทาง และวิธีการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ซึ่งจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่มี
ความรู้ความเข้าใจในสาระสาคัญของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของกระทรวงการคลัง ในการเบิกจ่ายเงินของ
ส่วนราชการให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อให้กรมอนามัยปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่ตั้งไว้
บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อให้เกิดกระบวนการกากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบการเบิก
เงินในระบบ GFMIS อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารระบบการเบิกจ่ายเงิน
จากการดาเนินงานและรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
มีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินที่ใช้เป็นประจา
รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการในแต่ละประเภทของหน่วยงาน เพื่อความสะดวกใน
การนาไปใช้
2. รวบรวมประเด็นปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้
เกิดความระมัดระวังในการปฏิบัติงานครั้งต่อไป
3. รวบรวมแบบฟอร์มและหลักฐานต่างๆ ในการเบิกจ่ายเงิน
4. จัดทาแนวทางปฏิบัติและการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน
5. จัดทารายงานการปฏิบัติงาน “การตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS”
ผลการดาเนินงานในการตรวจสอบใบสาคัญเบิกจ่ายปี พ.ศ. 2560 พบว่าจานวนใบสาคัญ
ที่ส่งให้กองคลังทาการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 9,623 ฉบับ มีส่งคืนให้หน่วยงานแก้ไขข้อผิดพลาดจานวน 1,404 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 14.59 ของจานวนใบสาคัญที่ส่งมาเบิกทั้งหมด โดยจาแนกเป็นประเภทรายการใบสาคัญต่างๆ
ได้ 6 ประเภท คือ (1) ใบสาคัญที่ส่งมาเบิกเงิน จานวน 6,535 ฉบับ ส่งคืนแก้ไข จานวน 756 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 11.50 (2) ใบสาคัญใช้หนี้เงินยืมราชการ จานวน 1,050 ฉบับ ส่งคืนแก้ไข จานวน 419 ฉบับ
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คิดเป็นร้อยละ 12.24 (3) ใบสาคัญค่าเช่าบ้าน จานวน523 ฉบับ ส่งคืนแก้ไข จานวน 64 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 12.24 (4) ใบสาคัญค่าสาธารณูปโภค จานวน 829 ฉบับ ส่งคืนแก้ไข จานวน 25 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 3.01 (5) ใบสาคัญเงินนอกงบประมาณ จานวน 578 ฉบับ ส่งคืนแก้ไข จานวน 137 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 23.70 และ( 6) อื่นๆ (ทุนเพื่อการศึกษา) จานวน 68 ฉบับ ส่งคืนแก้ไข 3 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 4.41
ดังนั้น ผู้ขอรับการประเมินจึงได้จัดทารายงานการปฏิบัติงาน “การตรวจสอบหลักฐานการ
เบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS” เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายของหน่วยงานใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน สามารถเบิกจ่ายได้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การตรวจสอบและ
การเบิกจ่ายเงินได้รวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเบิกจ่ายเงินยิ่งขึ้น
6. บทนา
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ และได้ดาเนินการตามแผนปฏิรูประบบ
บริห ารภาครัฐ โดยปรับ เปลี ่ย นไปสู ่ร ะบบบริห ารภาครัฐ แนวใหม่ที ่มุ ่ง เน้น ผลงานและผลลัพ ธ์แ ละ
มีน โยบายให้ห น่ว ยงานภาครัฐ ปฏิบ ัติง านในระบบบริห ารการเงิน การคลัง ภาครัฐ แบบอิเ ล็ก ทรอนิก ส์
(Government Fiscal Management Information System : GFMIS) ตั้ง แต่ก ารบริห ารงบประมาณ
การจัด ซื้อ จัด จ้า ง การเบิก จ่า ยเงิน การรับ และนาส่งเงิน การบริห ารสินทรัพ ย์แ ละการจัด ทาบัญ ชี ตั้ง แต่
วัน ที ่ 1 ต.ค.2547 เป็น ต้น มา เพื ่อ ให้ก ารปฏิบ ัติง านเกิด ความรวดเร็ว โปร่ง ใสตรวจสอบได้ และ
เสริม สร้า งประสิท ธิภ าพการบริห ารงานการเงิน การคลัง ภาครัฐ และได้มีก ารพัฒ นาปรับ ปรุง ระบบงาน
อย่า งต่อ เนื่อ งโดยกรมบัญ ชีก ลางจนมาถึง ปัจ จุบัน โดยมีก ารนาเข้า ข้อ มูล เข้า ระบบ GFMIS แบ่ง เป็น
2 ลักษณะคือ การบัน ทึกข้อมูล โดยผ่านเครื่อง GFMIS Terminal และการบันทึกข้อมูล ผ่านระบบ Web
online ข้อ มูล ที่บัน ทึก เข้า ในระบบจะถูก ประมวลผลออกมาเป็น รายงานประเภทต่างๆ ทาให้ในระบบ
มีร ายงานอยู่เ ป็น จานวนมาก ซึ่ง ต้อ งศึก ษาเรีย นรู้วิธีก ารเรีย กรายงานและประโยชน์ข องรายงานแต่ล ะ
ประเภท ทั้งนี้ก ารปฏิบัติง านผ่านระบบ GFMIS นี้ ระบบจะรับรู้เ ป็นตัว เลขแทนตัว อักษรซึ่ง ตัว เลขทาง
ภาษาเครื่องจะเรียกว่า รหัสต่างๆ เช่น รหัสหน่วยงาน รหัส งบประมาณ รหัส แหล่งของเงิน รหัส กิจกรรม
รหัส หน่ว ยเบิก จ่า ย รหัส ศูน ย์ รหัส พื้น ที่ ฯลฯ รหัส ต่า งๆนี้ก รมบัญ ชีก ลางกับ สานัก งบประมาณจะเป็น
ผู้กาหนดให้หน่วยงานต่างๆ ตามส่วนราชการ เพื่อนามาใช้ในการบริหารงานและบริห ารงบประมาณ
กรมอนามัย ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดที่ส่วนราชการบริหารส่วนกลางและส่ว นภูมิภาค
ซึ่งหน่วยงานเหล่ านี้มีบุ คลากรด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ไม่เพียงพอ มีการโอนย้าย ลาออก จึงมี
การเปลี่ ยนผู้ ปฏิบัติงาน รวมถึงการสอนงาน ถ่ายทอดงานให้ผู้ปฏิบัติงานแทนไม่ครบถ้ วน เนื่องจากการ
ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS มีขั้นตอนการปฏิบัติงานค่อนข้างซับซ้อน ประกอบกับ กรมบัญชีกลางมีการ
ปรับปรุง กฎหมาย ระเบีย บและแนวทางปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทาให้ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจกฎหมาย ระเบีย บต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และต้องติดตามศึกษาทาความเข้าใจหนังสื อสั่ ง การ
ใหม่ๆให้เป็นปั จจุบั น จากการปฏิบัติงานที่ผ่ านมาผู้ ขอรับการประเมินพบว่า การตรวจสอบหลั กฐานการ
เบิ กจ่ายเงิน และการบันทึกข้อมูล การเบิกจ่ายในระบบยังมีความคลาดเคลื่ อน สาเหตุมาจากผู้ปฏิบัติงาน
และผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้น ตอนการปฏิบัติงาน หรือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ ทาให้การตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เกิดความล่ าช้า
ในการเบิ กจ่ ายเงิน หรื อดาเนินการบันทึกข้อมูล เข้าสู่ระบบผิดพลาด ทาให้ มีปัญหาต้องติดตามแก้ไข
เพื่อให้ ข้อมูลในระบบ GFMIS ถูกต้องซึ่งส่ งผลให้ข้อมูล ทางการเงินไม่ครบถ้ว นและไม่เป็นปัจจุบันไปด้ว ย
การตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินระบบ GFMIS เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเบิกจ่าย
(Account Payable: AP) ในระบบ GFMIS โดยจะขอกล่าวถึงระบบเบิกจ่าย ซึ่งครอบคลุมขั้นตอนการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอเบิกเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในขั้นตอนของการ
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ปฏิบัติหรือวิธีการดาเนินงานตามระบบการเบิกจ่ายเงิน โดยมีความสอดคล้องกับข้อมูล ลดข้อผิดพลาดและ
สามารถวางเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ได้โ ดยเร็ว ซึ่งเป็นการควบคุมภายในที่จาเป็น เหมาะสมต่อการเบิก
จ่ายเงินและช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะส่งผลให้รายงานการเงินของหน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัยมีความครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ จึงได้จัดทาแนวทางการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย
ในระบบ GFMIS
ผู้ขอรับการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่ายในระบบ
GFMIS เล่ ม นี้ จะเป็ น ประโยชน์ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น ที่ ต รวจสอบใบส าคั ญ และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ใช้ เ ป็ น
แนวทางการดาเนินงานตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย และการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และลดข้อผิดพลาดในระบบเบิกจ่ายต่อไป
7. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ทาให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กาหนด
8. วิธีการดาเนินงาน/วิธีการศึกษา/ขอบเขตงาน
1. ศึกษาแนวทางปฏิบัติ และรวบรวมข้อมูลจากกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน
2. ศึกษา วิเคราะห์ ความหมาย วิธีการ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ
เบิกจ่ายแต่ละประเภท รวมทั้งรวบรวมข้อมูล รายละเอียดของเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน
3. ศึกษาและวิเคราะห์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ผ่านมา รวบรวมประเด็นปัญหา ข้อผิดพลาด
ที่เกิดขึ้น และหาแนวทางในการปรั บ ปรุงแก้ไข เพื่อให้ ส ามารถปฏิบัติ งานได้อย่า งถูกต้อง เป็นไปตามกฎ
ระเบียบของทางราชการ
๔. ประชุม ปรึกษาหารือกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานงานกับ
หน่วยงานด้านกฎหมายของกรมบัญชีกลาง
๕. กาหนดแนวทางปฏิบัติ และขั้นตอนการดาเนินงานการเบิกค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท
๖. ดาเนินการจัดทาคู่มือการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
ขอบเขตงาน
เนื่องจากเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายมีเป็นจานวนมาก ในที่นี้ผู้ขอรับการประเมิน
จะขอทาการศึกษาข้อมูลใบสาคัญประเภทต่างๆ เฉพาะช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2560
9. ผลการดาเนินงาน/ผลการศึกษา
ผลการดาเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะ เป็นผลการดาเนินงานตรวจใบสาคัญเบิกจ่าย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จากการตรวจสอบสอบใบสาคัญที่หน่วยงานส่วนกลางส่งมาขอเบิกจ่ายที่กองคลั งและการ
ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายตามระบบ GFMIS พบว่า จานวนใบสาคัญที่ส่งให้กองคลังทาการเบิกจ่ายทั้งสิ้น

๔

จานวน 9,623 ฉบับ มีส่งคืนให้หน่วยงานแก้ไขข้อผิดพลาด จานวน 1,404 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 14.59
ของจานวนใบสาคัญที่ส่งมาเบิกทั้งหมด โดยจาแนกเป็นประเภทรายการใบสาคัญต่างๆ ได้ 6 ประเภท คือ
1) ใบสาคัญที่ส่งมาเบิกเงิน จานวน 6,535 ฉบับ ส่งคืนแก้ไข จานวน 756 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 11.50
2) ใบสาคัญใช้หนี้เงินยืมราชการ จานวน 1,050 ฉบับ ส่งคืนแก้ไข จานวน 419 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 12.24
3) ใบสาคัญเงินนอกงบประมาณ จานวน 578 ฉบับ ส่งคืนแก้ไข จานวน 137 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 23.70
4) ใบสาคัญค่าเช่าบ้าน จานวน523 ฉบับ ส่งคืนแก้ไข จานวน 64 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 12.24
5) ใบสาคัญค่าสาธารณูปโภค จานวน 829 ฉบับ ส่งคืนแก้ไข จานวน 25 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 3.01
6) อื่นๆ (ทุนเพื่อการศึกษา) จานวน 68 ฉบับ ส่งคืนแก้ไข 3 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 4.41 ดังตารางที่แนบ ดังนี้
ตารางที่ ๑ ใบสาคัญที่ส่งมาขอเบิกจ่ายในภาพรวม
หน่วย:ฉบับ
รายการ

จานวนใบสาคัญ

1) ใบสาคัญที่ส่งเบิกเงิน
2) ใบสาคัญใช้หนี้เงินยืม
ราชการ
3) ใบสาคัญเงินนอก
งบประมาณ
4) ใบสาคัญค่าเช่าบ้าน
5) ใบสาคัญค่าสาธารณูปโภค
- น้าประปา
- ค่าไปรษณีย์
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าไฟฟ้า
6) ใบสาคัญทุนเพื่อการศึกษา
รวมทั้งสิ้น
ที่มา : กองคลัง กรมอนามัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

จานวนที่ส่งคืนแก้ไข

ร้อยละ
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สาหรับการดาเนินงานยังมีข้อปัญหาที่หน่วยงานขอเบิกมีข้อผิดพลาดและขอคาปรึกษาโดย
จะขอกล่าวเฉพาะประเด็นที่สาคัญและที่มีปัญหาเกิดขึ้น แยกประเภทได้ดังนี้
๑.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ประชุมราชการ เช่น
คาปรึกษา (คาถาม)
๑.โครงการฝึกอบรม มีหลักเกณฑ์อย่างไร จึงจะเบิก
ค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมฯได้

2. ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ต้องดาเนินจัดหาตามระเบียบพัสดุ
หรือไม่

3. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ตามระเบียบฯเป็นค่า
อะไรบ้าง
4. การไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ จะเบิกค่าวิทยากรให้
เจ้าหน้าที่ที่มาบรรยายหรือพาเดินชมสถานที่ได้หรือไม่

๕. กรณีประธานพิธเี ปิด-ปิด พาภรรยามาด้วยจะถือเป็น
ผู้ติดตามได้หรือไม่ และจะเบิกค่าใช้จ่ายจากโครงการได้
หรือไม่
๖. รองอธิการบดี จะเบิกค่าเช่าทีพ่ ักได้เทียบเท่าระดับใด

คาตอบ (ข้อแนะนา/แนวทางแก้ไขเบื้องต้น)
๑. การฝึกอบรมหมายความว่า การอบรม การประชุมทาง
วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิง
ปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การ
ฝึกงาน หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
๑.1 มีโครงการหรือหลักสูตร
๑.2 มีช่วงเวลาจัดที่แน่นอน
๑.3 ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรหรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
๑.4 ไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ.2549)
2. ต้องดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ ยกเว้น ๓ รายการ
ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ไม่ถือ
เป็นการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
(หนังสือด่วนที่สุด กค กวจ) 0405.2/ว395 ลว.10 ต.ค.60)
3. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารในโครงการฝึกอบรม เช่น ค่า
โทรศัพท์ ค่าแฟกซ์ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าเชื่อมต่อสัญญาณฯ ซึ่ง
เป็นการใช้บริการของสถานที่จดั ฝึกอบรมและใช้ใบเสร็จรับเงิน
เป็นหลักฐานการเบิกจ่าย
4. การศึกษาดูงานสามารถเบิกเป็นค่าของสมนาคุณได้เท่าที่
จ่ายจริง แห่งละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท
(ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ.2555 ข้อ 8)
การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรจ่ายได้เฉพาะชั่วโมงการ
ฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย/อภิปราย/แบ่งกลุ่มฝึก
ภาคปฏิบัติ
(ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ.2555 ข้อ 14)
๕. บุคคลทีเ่ บิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบฯได้ คือประธานฯ แขกผู้
มีเกียรติและผูต้ ิดตาม ภรรยาของประธานจึงถือเป็นผูต้ ิดตาม
และเบิกค่าใช้จ่ายจากโครงการได้ โดยผู้จัดต้องขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายสาหรับผูต้ ิดตามไว้ในโครงการฯ
(ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ.2555 ข้อ 1๐(๑)
๖. เบิกค่าที่พักได้เทียบเท่าตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตาแหน่งอย่างอื่น
เท่ากับการดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญฯ ที่ ก.พ.
กาหนด หากต้องการเทียบเท่าระดับที่สูงกว่า ให้ขอทาความ
ตกลงระทรวงการคลัง

๖

2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น
คาปรึกษา (คาถาม)
1. การเดินทางไปราชการ ถ้าสิ้นสุดภารกิจแล้ว ลาพักผ่อนต่อ

จะขออนุมัติอย่างไรจึงจะเบิกค่าใช้จ่ายได้

2. การเดินทางไปราชการ หากต้องจ่ายค่าที่พักสูงกว่าอัตราที่
ระเบียบกาหนด จะสามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่

3. กรณีเป็นระดับชานาญการพิเศษ (ระดับ 8) เดินทางไป
ปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับ
เชี่ยวชาญ (ระดับ 9) จะเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
อย่างไร

4. กรณีเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับ
รถ ผู้เดินทางจะขอเบิกค่าที่พักแบบเบิกจ่ายจริงและพนักงานขับรถ
จะขอเบิกค่าที่พักแบบเหมาจ่ายได้หรือไม่

๕. ถ้าหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติให้บุคคลภายนอกไปราชการเพื่อ
ประโยชน์ของหน่วยงาน จะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ได้หรือไม่
๖. รถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง ถือเป็นยานพาหนะประจาทางหรือไม่

๗. ใบเสร็จรับเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิงที่พิมพ์ออกจากเครื่อง
อัตโนมัติของปั๊มน้ามันต่างๆ ที่ให้บริการจะใช้เป็นหลักฐาน
ทางราชการได้หรือไม่

คาตอบ (ข้อแนะนา/แนวทางแก้ไขเบือ้ งต้น)
1. ต้องขออนุมัติเดินทางไปราชการดังนี้
1.1 ขออนุมัติตั้งแต่วันที่เดินทางออกจากที่พกั จนถึงวันที่
กลับถึงที่พกั (ครอบคลุมวันลาพักผ่อนด้วย) เพื่อจะได้เบิกค่า
พาหนะเที่ยวไปและเที่ยวกลับ
1.2 การคานวณค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าทีพ่ ัก ให้นับตั้งแต่วันที่
ออกเดินทางถึงวันทีส่ ิ้นสุดการปฏิบัติราชการ
(พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ม.๘)
2. การเดินทางไปราชการ ในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือ
เป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณพิจารณาอนุมตั ิให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักสูงกว่า
อัตราที่กาหนดเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละยีส่ ิบห้า
(ระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ข้อ ๘)
3. เบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง ดังนี้
3.1 การเดินทางไปรับตาแหน่ง ให้เบิกค่าใช้จ่ายในระดับ
ชานาญการพิเศษ (ระดับ ๘)
3.2 การเดินทางระหว่างที่รักษาการในตาแหน่งหัวหน้า
หน่วยงานระดับเชี่ยวชาญ รวมทั้งการเดินทางกลับมาดารง
ตาแหน่งเดิม ให้เบิกค่าใช้จ่ายในระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9)
(พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ม.๑๐)
4. ค่าเช่าที่พกั ให้เบิกตามอัตราที่ระเบียบฯกาหนด โดยจะเบิก
ค่าเช่าที่พกั ในลักษณะจ่ายจริงหรือในลักษณะเหมาจ่ายก็ได้ แต่
ถ้าเป็นการเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะต้องเลือกเบิกค่าเช่า
ที่พกั ในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ
(ระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ๕)
๕. ผู้เดินทางที่มิได้เป็นข้าราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ได้ตามหลักเกณฑ์การเทียบตาแหน่ง
บุคคลภายนอก
(หนังสือที่ กค๐๔๐๖.๖/ว๑๐๔ ลงวันที่ ๒๒ ก.ย.๒๕๕๑)
๖. ยานพาหนะประจาทาง หมายถึง รถไฟ รถโดยสารประจาทาง
เครื่องบิน เรือและยานพาหนะอื่นที่ให้บริการขนส่งแก่บุคคล
ทั่วไปเป็นประจา มีเส้นทาง ค่าโดยสารและค่าระวางที่แน่นอน
๗. ใช้เป็นหลักฐานทางราชการได้ ถ้าตรวจสอบแล้วว่าใน
ใบเสร็จรับเงินนั้นมีสาระสาคัญครบทั้ง 5 รายการ ได้แก่
1.ชื่อ สถานทีท่ ี่อยู่ผู้รับเงิน
2.วันเดือนปี ที่รับเงิน
3.รายการแสดงการรับเงิน ระบุว่าค่าอะไร
4.จานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
5.ลายมือชื่อผู้รับเงิน
(ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและนาเงิน
ส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 41)

๗

3.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เช่น
คาปรึกษา (คาถาม)
1. ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต้องเป็นระดับใด
ต้องเป็นหัวหน้างานหรือไม่

คาตอบ (ข้อแนะนา/แนวทางแก้ไขเบื้องต้น)
1. ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไมได้กาหนดว่า
จะต้ อ งเป็ น ระดั บ หั ว หน้ า งาน และให้ ป ฏิ บั ติ ต าม กรณี มี
ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการร่วมกันหลายคนให้ผู้ปฏิบัติงาน
คนใดคนหนึ่ ง เป็ น ผู้ รั บ รองการปฏิ บั ติ ง าน หากเป็ น การ
ปฏิบัติงานเพียงลาพังคนเดียวให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นเป็นผู้รับรอง
(ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 ข้อ 9)
2. เจ้าหน้าทีท่ ี่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมงานพระราชพิธี งานรัฐ 2 . ส า ม า ร ถ เ บิ ก ไ ด้ โ ด ย ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
พิธี และงานต่างๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี บางครั้งผู้ร่วมพิธีต้อง กระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการเบิ ก จ่ า ยเงิ นค่ า ตอบแทนการ
อยู่ร่วมงานต่อเนื่อง จนล่วงเลยเวลาราชการ หรือไปร่วมงานใน ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ โดยอนุโลม และให้
วันหยุดราชการ จะเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา งดเบิกค่าตอบแทนอื่นใดในลักษณะเดียวกันจากทางราชการ
รายการได้หรือไม่
อีก
(หนังสือที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ มิ.ย.๒๕๕๓)
3. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจะปฏิบัติงานก่อนผู้มีอานาจ 3. กรณีที่มีราชการจาเป็นเร่งด่วนให้ปฏิบัติงานไปก่อน และ
อนุมัติ ได้หรือไม่
ดาเนินการขออนุมัติจากผู้มีอานาจโดยไม่ชักช้า และให้แจ้ง
เหตุผลความจาเป็นที่ไม่อาจขออนุมัติก่อนได้
(ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 ข้อ ๕)
4. ในวันทาการปกติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในช่วงเข้า
4. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทาการให้มีสิทธิเบิก
เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. และในช่วงเย็น เวลา ๑๖.๓๐ –
เงินตอบแทนได้ไม่เกิน ๔ ชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ ๕๐ บาท
๒๐.๐๐ น. รวม ๕ ชั่วโมง จะเบิกค่าล่วงเวลาได้กี่ชวั่ โมง
(ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 ข้อ ๗)
๕. กรณีลูกจ้างชัว่ คราวในลักษณะการจ้างเหมาเอกชน
๕. ต้ อ งมี ก ารก าหนดเกี่ ยวกั บการเบิก จ่ ายค่ าตอบแทนการ
ดาเนินงานของส่วนราชการจะสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไว้ในสัญญาจ้างหรือใบสั่งจ้าง จึง
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้หรือไม่
จะสามารถเบิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง านนอกเวลา
ราชการตามระเบียบได้
๖. กรณีได้รับคาสั่งเดินทางไปราชการและกลับมาถึงสานักงาน ๖. กรณีมีคาสั่งให้เดินทางไปราชการ ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอน
ในเวลาราชการสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันนั้นได้ แทนฯ เว้นแต่ได้รับการอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือไม่
ก่อนการเดินทาง เมื่อการเดินทางไปราชการนั้นเสร็จสิ้นและ
กับถึงที่ตั้งสานักงาน หากมีความจาเป็นต้องปฏิ บัติงานนอก
เวลาในวันนั้น ให้เบิกเงินค่าตอบแทนฯได้
(ระเบียบว่าด้วยการเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ๒๕๕๐ข้อ ๖)
๗. ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ไปเข้าร่วมรัฐพิธีตา่ งๆ ที่ต้อง ๗. การที่ได้รับการสั่งการให้เข้าร่วมงานราชพิธี งานรัฐพิธี การ
แต่งเครื่องแบบปกติขาว จะสามารถเบิกค่าเช่าเครื่องแบบได้
จัดงานต่าง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี เช่นงานกาชาด งานวาง
หรือไม่
พวงมาลา ฯลฯ เป็นการปฏิบัติราชการ ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่
เกิ ด จากการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ดั ง กล่ า วเป็ น ค่ า ตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฯว่า
ด้วยการเบิกเงินตอบแทนนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ โดย
อนุโลม
(หนังสือ กค.๐๔๐๖.๓/ว๒๑๘ ลว.๒๙ มิ.ย.๒๕๕๓)

๘

4.ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ เช่น
คาปรึกษา (คาถาม)
1. การประชุมราชการ และการประชุมฝึกอบรมต่างกัน
อย่างไร

คาตอบ (ข้อแนะนา/แนวทางแก้ไขเบื้องต้น)
1. การประชุมราชการ หมายถึง การประชุมในเนื้องาน
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส่วนราชการมีวัตถุประสงค์เพื่ อ
นาผลการประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการ
การประชุม ฝึก อบรม หมายถึ งการอบรม การประชุมทาง
วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ โดยมีโครงการและช่วงเวลา
จั ด ที่ แ น่ น อนมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาบุ ค คลแต่ ไ ม่ มี ก าร
รับปริญญาและประกาศนียบัตร
2. ค่าหนังสือพิมพ์ สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณได้หรือไม่ 2. ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุล
สาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ใน
ราชการโดยส่วนรวม สามารถเบิกจ่ายได้โดยให้อยู่ในดุลย
พินิจของหัวหน้าส่วนราชการ
(ที่ กค 0406.4/ว 96 ลว๑๖ ก.ย.๕๓ รายการค่าใช้สอย
ตามข้อ ๑๒ ของระเบียบค่า ใช้จ่ายในการบริหารงานของ
ส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๓)
3. กรณีใช้รถยนต์ราชการ ไปติดต่อราชการที่กระทรวงการ
3. ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สาหรับ
ต่างประเทศ เสียค่าที่จอดรถ สามาถนาใบเสร็จมาเบิกได้
รถยนต์ของส่วนราชการตามระเบียบว่าด้วยรถราชการ ซึ่ ง
หรือไม่
ส่วนราชการได้มาโดยวิธีการซื้อ การยืม หรือรับบริจาค และ
ขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ของส่วนราชการนั้น การเช่าหรือรถ
ส่วนตัวของข้าราชการผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทน
การจัดหารถประจาตาแหน่งสาหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถ
ประจาตาแหน่งที่ได้จัดหามาใช้ในการปฏิบัติราชการสามารถ
เบิกจ่ายได้โดยให้อยู่ในดุลย พินิจของหัวหน้าส่วนราชการ
(ที่ กค 0406.4/ว 96 ลว๑๖ ก.ย.๕๓ รายการค่าใช้สอยตาม
ข้ อ ๑๒ ของระเบี ย บค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารงานของส่ ว น
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๓)
4. ส่วนราชการจ่ายเงินซื้อดอกไม้สดเพื่อตกแต่งในงานวัน
4. ส่ วนร า ชกา ร สา ม าร ถเ บิ ก จ่ า ยไ ด้ ตา ม ร ะเ บี ย บ
สาคัญ เช่น วันแม่ วันเข้าพรรษา ฯลฯ ส่วนราชการสามารถ กระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารงานของส่วนราชการ
เบิกจ่ายได้หรือไม่ และดาเนินการอย่างไร
พ.ศ.2553 ทั้งนี้ในการดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
พัสดุที่ (กค 0406.4/ว 96 ลว๑๖ ก.ย.๕๓ รายการค่าใช้สอย
ตามข้อ ๑๒ ของระเบียบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๓)
5. การจัดทาโล่ให้กับข้าราชการหรือลูกจ้างประจาที่
5. ส่ วนร า ชกา ร สา ม าร ถเ บิ ก จ่ า ยไ ด้ ตา ม ร ะเ บี ย บ
เกษียณอายุ ถือเป็นค่าใช้จ่ายและเบิกจ่ายได้หรือไม่
กระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารงานของส่วนราชการ
พ.ศ.2553 (กค 0406.4/ว 96 ลว๑๖ ก.ย.๕๓ รายการค่า
ใช้สอยตามข้อ ๑๒ ของระเบียบค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๓)

๙

5.การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน เช่น
คาปรึกษา (คาถาม)
1. ก.กรณีได้รับคาสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ไปประจา
อาเภอจะสามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ และจะเบิกค่าซื้อ
บ้านในท้องที่อาเภอเมืองได้หรือไม่
ข.กรณีภรรยาเป็นข้าราชการในท้องที่เดียวกันและมี
บ้านพักของทางราชการจัดให้แล้วในท้องที่อาเภอเมือง แต่
สภาพทรุดโทรมจึงไม่เข้าพัก สามีจะใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อได้
หรือไม่
2. กรณีได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ทาให้มีสิทธิเบิกค่าเช่าใน
อัตราที่สูงขึ้น จะต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างเพื่อประกอบการ
เบิกค่าเช่าบ้านที่เพิ่มขึ้นย้อนหลังจนถึงวันที่คาสั่งมีผลบังคับ

3. กรณีบรรจุเข้ารับราชการในเขตกรุงเทพ และย้ายไปปฏิบัติ
ราชการที่จังหวัดนครนายก และต่อมามีคาสั่งให้มาช่วยราชการ
ที่กรุงเทพ จะสามารถเบิกค่าเช้าบ้านได้หรือไม่
4. ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน เดิมปฏิบัติงานที่
อาเภอเมืองจังหวัดหนองคาย มีคาสั่งย้ายไปปฏิบัติงาน อาเภอ
โพนพิสัย โดยไม่ได้เขียนคาร้องขอย้าย สามารถเบิกค่าเช่าซื้อ
ได้หรือไม่

คาตอบ (ข้อแนะนา/แนวทางแก้ไขเบื้องต้น)
1. ก.กรณีมีสิทธิเบิก ค่าเช่าบ้า น จะสามารถเบิก ค่าเช่าบ้านใน
ท้องที่หรือท้องที่อื่นก็ได้ แต่ ถ้าเป็นการเช่าซื้อจะต้องเช่าซื้อบ้าน
ในท้องที่ที่สานักงานประจาตั้งอยู่
ข.กรณีที่ภรรยาเป็นข้าราชการและมีบ้านพักของทางราชการ
จัดให้แล้วในท้องที่เดียวกับสามีไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้อีก
กรณี อ้ า งว่ า บ้ า นช ารุ ด ทรุ ด โทรม ต้ อ งตรวจสอบว่ า สภาพไม่
สามารถเข้าอยู่อาศัย ได้จริง จึงจะสามารถใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ได้
2. ตามระเบียบฯ ข้อ 17 “ข้าราชการผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ในอัตราที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับเงินเดือนหรือเลื่อนตาแหน่ง
สู ง ขึ้ น ให้ ยื่ น หลั ก ฐานเพื่ อ ประกอบการเบิ ก จ่ า ยคื อ แบบ
6006 เพื่อขอเบิกค่าเช่าบ้านเฉพาะส่วนที่เพิ่ม พร้อมแนบ
สาเนาใบเสร็จรับเงินที่มีการเบิกจ่ายเงินไปแล้ว โดยระบุว่าขอ
เบิกจ่ายเพียงเท่าไหร่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง และจัดทา
บันทึกชี้แจงตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้หัวหน้าส่วน
ราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ

3. สามารถเบิกได้ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มาตรา 7

4. สามารถเบิกค่าเช่าซื้อได้ หากไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นตาม
มาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2550 ใน 3 ข้อ ดังต่อไปนี้
1.ทางราชการได้จัดที่พกั อาศัยให้อยู่แล้ว
2.มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิข์ องตนเองหรือคู่สมรสใน
ท้องที่ทไี่ ปประจาสานักงานใหม่โดยไม่มีหนี้ค้างชาระกับ
สถาบันการเงิน
3.ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปประจาสานักงานใหม่ในต่าง
ท้องที่ตามคาร้องขอของตนเอง
5. กรณีการโอนข้าราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ย่อมเป็นไปเพื่อ
5. เข้ารับราชการครั้งแรกอยู่กระทรวงพาณิชย์ จังหวัด
นนทบุรี ได้โอนมารับราชการที่กรมการท่องเที่ยว กรุงเทพฯ ประโยชน์ของทางราชการและเป็นสาเหตุมาจากส่วนราชการที่
รับโอนขาดแคลนบุคลากรหรือต้องการให้ข้าราชการที่มีความรู้
สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่
ความสามารถเฉพาะด้านของส่วนราชการอื่นมารับราชการ
(ตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่ กค 0526.5/ว
109 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2542) หากไม่เข้าข้อยกเว้นตาม
มาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่
2) พ.ศ.2550 ย่อมมีสทิ ธิได้รับค่าเช่าบ้าน
6. เริ่มรับราชการและปฏิบัติงานครั้งแรกจังหวัดนนทบุรี ต่อมา 6. กรณีดังกล่าวถือว่า เมื่อครั้งได้โอนย้ายมารับราชการที่จังหวัด
ปทุมธานี โดยได้ย้ายมาตามคาร้องขอและหน่วยงานได้จัดที่พัก
ได้โอนมารับราชการที่สานักงานคลังจังหวัดปทุมธานี ซึ่ง
หน่วยงานได้จัดทีพ่ ักของทางราชการให้พักอาศัยและย้ายตามคา จึงเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านในท้องที่ที่รับราชการ(จังหวัด
ร้องขอ (จึงไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน) ภายหลังได้ขอโอน(ย้าย)มา ปทุมธานี) ตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน
รับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล ซึ่ง อบต. ไม่ได้จัดที่พกั อาศัย ข้าราชการ พ.ศ.2547 มาตั้งแต่แรก ดังนั้นเมื่อโอนย้ายมารับ
ราชการที่จังหวัดปทุมธานีจึงถือได้ว่ามิได้โอนย้ายไปต่างท้องที่
ให้และไม่มีเคหะสถานอันเป็นกรรมสิทธิข์ องตนเองในท้องที่
ยังคงอยู่ในท้องที่ที่ตนไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านมาตั้งแต่แรก
จังหวัดปทุมธานี จะขอเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่

๑๐

สรุป
จากข้อมูล ผลการดาเนินงานตรวจใบสาคัญเบิกจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จากการตรวจใบสาคัญ
ที่หน่วยงานส่วนกลางส่งมาขอเบิกจ่ายที่กองคลังและการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายตามระบบ GFMIS
ข้อปัญหาที่หน่วยงานขอเบิกมีข้อผิดพลาดและขอคาปรึกษา ในแต่ละเรื่องดังกล่าวข้างต้น เห็นได้ว่าผลการ
ตรวจสอบใบสาคัญเบิกจ่ายและการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายตามระบบ GFMIS ทาให้เห็นภาพรวม
ของงานตรวจใบสาคัญเบิกจ่ายที่สะท้อนถึงกระบวนการดาเนินงานซึ่งจะทาให้เห็นผลการดาเนินงาน
เบิกจ่ายของหน่วยงานที่รับผิดชอบส่งมาเบิกจ่ายเงิน ว่าบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และประหยัดคุ้มค่าต่อกิจกรรมดาเนินงานหรือไม่เพียงใด การตรวจสอบ
หลักฐานในการเบิ กจ่ ายในระบบ GFMIS เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกากับสอบทานการเบิกจ่ายเงินของ
โครงการ/กิจ กรรม ให้ เกิดความโปร่งใส ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และปัญหาอุปสรรค
ทีเ่ กิดขึ้นเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ได้รับการแก้ไขให้บรรลุวัตถุประสงค์ตอบสนองต่อการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมได้ ถ้าหย่อนประสิทธิภาพหรือขาดการกากับตรวจสอบหลั กฐานในการเบิกจ่ายเมื่อใด
โครงการ/กิจกรรม กรมอนามัย จะขาดความโปร่งใส เชื่อถือได้และการยอมรับต่อภาพรวมของรายงานทาง
การเงินที่ส่งให้หน่วยงานภายนอกตามข้อกาหนด ดังนั้นผลการดาเนินงานตรวจสอบใบสาคัญและข้อปัญหา
อุปสรรคที่ส่งใบสาคัญคืนให้หน่วยงานแก้ไขที่ตรวจพบนี้ เป็นกรณีศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางการตรวจสอบ
หลักฐานในการเบิ กจ่ ายในระบบ GFMIS ซึ่งจะส่งผลต่อการตรวจสอบระบบเบิกจ่ายที่เข้มแข็งและสนับสนุน
ให้ส่วนราชการมีกระบวนการบริหารการเงินการคลังที่ดี เป็นที่เชื่อถือแก่องค์กรและสาธารณชน ฉะนั้น
การตรวจสอบหลั กฐานในการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS จะส่งผลถึงประโยชน์ดังนี้
๑. เกิดกระบวนการกากับดูแล ติดตาม การตรวจสอบหลักฐานการเบิกเงินในระบบ GFMIS
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
2. ช่วยเสริมสร้างระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบเบิก จ่าย ในระบบ GFMIS ของ
ส่วนราชการให้มีความเข้มแข็งและรัดกุมยิ่งขึ้น
3. เกิดแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส บรรลุความสาเร็จสูงสุดทั้งในด้าน
การปฏิบัติงานและความถูกต้อง ครบถ้วนของการใช้จ่ายงบประมาณ
4. ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินสามารถตรวจสอบหลักฐาน เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
หน่วยที่ส่งเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง รัดกุม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
๕. ทาให้ระบบเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS มีศักยภาพสูงขึ้น ในการตรวจสอบหลักฐาน
การเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ของกรม ที่ผ่านมาไม่มีการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ยืนยัน
กับการตรวจสอบเอกสารใบสาคัญ แต่ในปัจจุบันมีการตรวจสอบ งาน/โครงการ โดยตระหนักถึงความสาคัญ
ของการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าของโครงการด้วย
10. การนาไปใช้ประโยชน์
๑. ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย
ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถเบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๒. ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบหลักฐาน
การเบิกจ่ายเงิน สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน
๓. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และลดข้อทักท้วงจากหน่วยงานที่กากับ
๔. การบริหารงานด้านการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินมีประสิทธิผล และเกิด
ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ

๑๑

11. ความยุ่งยากในการดาเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค
๑. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องมีเป็นจานวนมาก
ต้องใช้เวลาในการศึกษาและทาความเข้าใจ เนื่องจากกฎหมายและระเบียบบางรายการไม่ได้ระบุเจตนารมณ์
ในการกาหนดที่ชัดเจน บางส่วนต้องใช้ดุลยพินิจในการวินิจฉัย และกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ มักมีความ
เชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกัน ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องจาเป็นต้องศึกษา ทาความเข้าใจให้ถ่องแท้ เพื่อให้สามารถ
วิเคราะห์เจตนารมณ์ของกฎหมาย ระเบียบแต่ละฉบับ และนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
2. กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีการพัฒนา
ปรับปรุง แก้ไขตลอดเวลา ทาให้ต้องติดตาม ค้นคว้าให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การเบิกจ่าย
เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
3. ความยากในการพิจารณาความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงในระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของงส่วนราชการฯลฯ และหนังสือ
สั่งการต่างๆ เป็นต้น
๔. ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการๆ ที่เกี่ยวข้อง มีวิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน
ค่อนข้างมาก และซับซ้อน มีอัต ราค่าใช้จ่ายหลายประเภทและหลายอัตรา จาเป็นต้องศึกษาทาความเข้าใจ
ให้ชัดเจนและถ่องแท้
๕. ปัจจุบันระเบียบเปิดกว้างให้อานาจหัวหน้าส่วนราชการในการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
และกาหนดแนวทางในการดาเนินงานเอง ซึ่งต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
ต้องศึกษาวิเคราะห์ ตีความ ทาความเข้าใจและสั่งการให้ถูกต้อง บางครั้งเป็นเรื่องยากและอาจต้องทาเรื่อง
หารือหรือทาความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อนดาเนินการ
12. ข้อเสนอแนะ/วิจารณ์
แนวทางการตรวจสอบหลักฐานเบิกจ่ายในระบบ GFMIS เป็นแนวทางการดาเนินงานในการ
สอบทาน ตรวจสอบหลักฐานเอกสารประกอบการเบิกจ่ายใบสาคัญและในทางระบบ GFMIS ประกอบกัน
ในทางปฏิบัติผู้ปฏิบัติงานการเงินที่ตรวจใบสาคัญ/ผู้รับผิดชอบงานใบสาคัญ ควรศึกษา ทาความเข้าใจขั้นตอน
วิธีการเบิกจ่ายและศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้องและวิธีขั้นตอนการ
ตรวจสอบสอบทานการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนดาเนินงาน และสอบถามหรือปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
ระเบียบการเบิกจ่ายที่ถูกต้องกับผู้เชี่ยวชาญทั้งในกรมอนามัยและภายนอกกรมอนามัยในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้
เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินป้องกันการเบิกจ่ายเงินที่ผิดพลาด
จากการตรวจสอบการเบิกจ่ายใบสาคัญและในระบบเบิกจ่าย GFMIS จะก่อเกิดกระบวนการ
ส่งเสริมการตรวจสอบให้เกิดความเข้มแข็งและมีมาตรการควบคุมภายในที่รัดกุม แต่ในบางครั้งการตรวจสอบ
การเบิกจ่ายใบสาคัญและในระบบเบิกจ่าย GFMIS ตามกรณีศึกษาที่ยกเป็นตัวอย่าง ก็ยังมีปัญหาและข้อจากัด
ที่ยั งไม่ส ามารถทาให้ การตรวจสอบหลั กฐานเบิกจ่ายเข้มแข็ ง บรรลุ ผ ลการเบิกจ่ายที่มีป ระสิ ทธิภ าพและ
ประสิทธิผล ดังนี้

๑๒

1. ผู้บริหารควรให้ความสาคัญต่อปัจจัยความสาเร็จในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ปริมาณ
งาน/บุ ค ลากร/ระยะเวลาที่ ก าหนด) เนื่ อ งจากหากขาดความสมดุ ล ของปั จ จั ย ดั ง กล่ า วตั ว หนึ่ ง ตั ว ใดไป
จะก่อให้เกิดปัญหาการเบิกจ่ายล่าช้า การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ด้านการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ขาดกาลังใจในการปฏิบัติงาน
๒. ผู้บริหารควรให้ความสาคัญต่อการเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
หน่วยงาน โดยกากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้อง คุ้มค่าและเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในหน่วยงาน
๓. ควรมีการจัดฝึกอบบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เพิ่มทักษะ ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้าน
การตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่อง
๔. การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความสามัคคีและ
ลดปัญหาความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่นการจัดเสวนาระเบียบการเงินการคลัง การจัดทา
ทีมการจัดการความรู้ ( Knowledge Management : KM TEAM) ด้านการเบิกจ่าย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน
๕. ควรมีการ รวบรวม สรุปข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี แนวทาง
ปฏิบัติและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นประจา ไว้เป็นคู่มือให้ผู้ปฏิบัติถือไว้ศึกษา เปิด
ค้นหาเมื่อการดาเนินงานติดขัด หรือสามารถตอบคาถามแก่ผู้เกี่ยวข้องได้ทันท่วงที ทาให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดความ
มั่นใจมีความเชื่อถือ และพึงพอใจในการทางาน
๖. สรุปเนื้อหา ระเบียบ หนังสือสั่งการที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง นาเสนอผู้บริหารและ
แจ้งเวียนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อการถือปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๗. รวบรวมข้อปัญหา ข้อผิดพลาดในการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นซ้าๆ และบ่อยครั้ง เพื่อ
จัดประชุมชี้แจงแก่ผู้เบิกอย่างต่อเนื่อง
๘. มีคู่มือเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินแต่ละ
ประเภทของค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้เบิกจ่ายได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อลดข้อผิดพลาดในการเบิกให้น้อยที่สุด
๙. สร้ างแรงจู งในในการเบิก ค่าใช้จ่ายเกิดความถูกต้อง รวดเร็ว และเพื่อสร้างขวัญและ
ก าลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านแก่ ผู้ เ บิ ก /หน่ ว ยงานที่ มี ป ระวั ติ ก ารเบิ ก จ่ า ยผิ ด พลาดน้ อ ยที่ สุ ด โดยการมอบ
ประกาศนียบัตร ฯลฯ
13. กิตติกรรมประกาศ
ผลงานเรื่อง แนวทางการตรวจสอบหลักฐานเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ฉบับนี้ สาเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยความกรุณา ความช่วยเหลือของผู้อานวยการกองคลัง นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ และอดีตหัวหน้า
กลุ่มการเงินนางศิริฤดี นิรามย์ ที่กรุณาให้คาแนะนา คาปรึกษาด้านวิชาการ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ผู้ขอรับ
การประเมินขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากผลงานในครั้งนี้ ประโยชน์ใดอันจะเกิดจากผลงานชิ้นนี้เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบหลักฐานเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ตลอดจนผู้ที่จะนาไปใช้ประโยชน์สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและมี รูปแบบในการดาเนินการปฏิบัติงานต่อไป ผู้ขอรับการประเมิน
ขอยกความดีและมอบให้แก่กรมอนามัย แต่หากมีข้อผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์ของผลงานในส่วนใด
ผู้ขอรับการประเมินขอน้อมรับไว้เพื่อการปรับปรุงในโอกาสต่อไป

๑๓

14. เอกสารอ้างอิง
เว็บไซต์ของกองคลัง กรมอนามัย
http://finance.anamai.moph.go.th/main.php?filename=index2016
ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)
( นางสาวเอกฤทัย สารนาค )
ผู้เสนอผลงาน
วันที่
/พฤศจิกายน/2561
ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)
( นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ )
ผู้อานวยการกองคลัง
วันที่
/พฤศจิกายน/2561

หมายเหตุ
1. หากผลงานที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น แผ่นพับ หนังสือ แถบบันทึกเสียงฯลฯ ผู้เสนองาน
อาจส่งผลงานจริงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการก็ได้
2. จานวนไม่เกิน 15 หน้า

แบบรายการประกอบคาขอประเมินผลงาน
ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการ เพือ่ พัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเบิกจ่ายเงิน
ของ
ชือ่ นางสาวเอกฤทัย สารนาค
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 110 กลุ่มการเงิน
กองคลัง กรมอนามัย

เพื่อแต่งตั้งให้ดารง

ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 1๑๐ กลุ่มการเงิน
กองคลัง กรมอนามัย

๒

ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1. ชื่อผลงานเรื่อง การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเบิกจ่ายเงิน
2. ระยะเวลาการดาเนินการ ปี ๒๕๖๑
3. สรุปเค้าโครงเรื่อง
3.1 หลักการและเหตุผล
ในการกระจายอานาจการจัดการด้านการเงินและการบริหารงบประมาณให้แก่ส่วนราชการ
ตามแผนการปฏิรูประบบการบริหารงบประมาณให้แก่ภาครัฐ รวมทั้งการปฏิรูประบบราชการสู่ระบบบริหาร
ภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน ดังนั้น จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ส่วนราชการต้องมีการบริหารการเงิน
การคลั งที่มีป ระสิ ทธิภ าพ โปร่ งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งเพื่อให้ ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคั บ
ที่กระทรวงการคลังกาหนด มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
เนื่ องจากแผนพัฒ นาระบบราชการกาหนดให้ ส่ ว นราชการมีห น้าที่ส่ งเสริมและพัฒ นาให้
บุ คลากรมีความรู้ ความสามารถและพัฒ นาตนเองอย่างต่อเนื่ อง สามารถรองรับการปฏิรู ประบบราชการ
ที่มุ่ งเน้ น ผลสั ม ฤทธิ์ ของงาน กองคลั ง ในฐานะที่ เ ป็น หน่ ว ยงานสนับ สนุน ที่ ส าคัญ ของกรมอนามัย มีส่ ว น
สนับสนุนการดาเนินงานในทุกภารกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ
ด้านการเงิน การคลั ง เป็ น งานที่เกี่ย วข้องกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี การตรวจสอบหลั กฐาน .
การเบิกจ่ายเงินและการพัสดุ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการ ซึ่งทุกงานที่
ปฏิบัติก็เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของงาน โดยปัจจัยที่สาคัญคือบุคลากรต้องมีศักยภาพ ดังนั้นผู้เสนอผลงานจึง
ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการทางานของผู้ปฏิบัติงานด้านเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้
การด าเนิ น งานเป็ น ไปตามขั้ น ตอนของกฎหมายและระเบี ย บที่ ก าหนด สามารถเบิ ก จ่ า ยเงิ น ได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ
๓.๒.๑ บทวิเคราะห์
ปัจจุบันระบบราชการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ ของประเทศที่กาลังเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเรื่องการกระจายอานาจ ทาให้เกิดผลกระทบต่อกาลังคนในระบบราชการ กองคลัง
กรมอนามัย ในฐานะเป็นหน่วยงานผู้เบิก มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้รับ
ผลกระทบดังกล่าว ซึ่งบุคลากรส่วนหนึ่งได้ถูกถ่า ยโอนหรือสมัครใจออกจากระบบราชการเพื่อไปปฏิบัติงาน
ที่หน่วยงานอื่นที่มีความมั่นคงในอาชีพมากกว่า และเมื่อบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ หรือมีความเชี่ยวชาญพิเศษ
ในการทางานได้ลาออกหรือมีเหตุผลไม่สามารถทางานได้ ทาให้มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนเข้าออกอยู่เสมอ เมื่อ
มีเจ้าหน้าที่ใหม่ๆ เข้ามาปฏิบัติงานจึงทาให้มีความรู้และทักษะไม่เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเงิน
ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กาหนด ซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องมาตลอด ทาให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานดังกล่าว จะต้องได้รับการพัฒนาและฝึกฝนพัฒนาตนเองควบคู่ไปด้วย ให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการดาเนินงานของกรม
อนามัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนด

๓

๓.๒.๒ แนวความคิด
ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ที่ ท าให้ ก ารด าเนิ น งานด้ า นบริ ห ารการคลั ง ประสบความส าเร็ จ ตาม
เป้ า หมายขององค์ ก ร คื อ การมี ท รั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี อ งค์ ค วามรู้ ( Knowledge) ทั ก ษะต่ า งๆ (Skills)
ความเชี่ ย วชาญ อุ ป นิ สั ย (Traits) ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ เ อื้ อ อ านวยในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นบริ ห ารการคลั ง อย่ า ง
มีป ระสิ ทธิ ภ าพ โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ ดัง นั้ นความรู้ค วามสามารถและความเข้ า ใจในกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการ ตลอดจนความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการรับรู้
ในเป้าหมายตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมอนามัยจะนาไปสู่เป้าหมายและตัวชี้วัดที่กาหนด ผู้เสนอ
ผลงานได้นาแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์กรโดย
เน้ น การพัฒนาการเรี ยนรู้ ส ภาวะของการเป็นผู้ นาในองค์กร (Leadership) และการเรียนรู้ร่วมกันของคน
ในองค์กร (Team Learning) เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์และทักษะร่วมกัน
และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในยุคปัจจุบัน การเป็นองค์กร
แห่ งการเรี ย นรู้ จ ะทาให้ องค์ กรและบุ คคลมีกระบวนการทางานที่มีประสิ ทธิภ าพ และมีผ ลการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิผล โดยมีการเชื่อมโยงรูปแบบของการทางานเป็นทีม (Team Working) สร้างประบวนการในการ
เรี ย นรู้ และสร้ างความเข้าใจเตรี ยมรั บ กับความเปลี่ ยนแปลง เปิดโอกาสให้ ทีมทางานและมีการให้ อานาจ
ในการตัดสินใจ (Empowerment ) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการคิดริเริ่ม (Initiative) และ
การสร้างนวัตกรรม (Innovation) ซึ่งจะทาให้เกิดองค์กรที่เข้มแข็งพร้อมเผชิญกับสภาวะการแข่งขัน
๒. การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization : LO) การจัดการความรู้ในองค์การ หมายถึงการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในทุก
ส่วนในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้
องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันขั้นสูงสุด โดยที่ความรู้มี ๒ ประเภท คือ
๒.๑ ความรู้เฉพาะตัวหรือความรู้ที่ฝังอยู่ในตน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้
ที่ได้จากประสบการณ์พรสวรรค์ หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทาความเข้าใจสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่
ไม่ส ามารถถ่ายทอดออกมาเป็ น คาพูดหรือลายลั กษณ์อักษรได้โ ดยง่าย เช่นทักษะในการทางาน งานฝี มือ
ประสบการณ์ หรือแนวความคิด บางครั้งจึงเรียกว่า ความรู้แบบนามธรรม
๒.๒ ความรู้ทั่วไปหรือความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้
ที่สามารถรวบรวมได้ โดยผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ เอกสาร
กฎระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน สื่อต่างๆ เช่น VCD DVD Internet เป็นต้น และบางครั้งเรียกว่า ความรู้แบบ
รูปธรรม
ปั จ จั ย ส าคั ญ ของการเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ นั้ น เน้ น ที่ ค นหรื อ บุ ค ลากรเป็ น หลั ก
ส่วนเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเทคนิคต่างๆ ตลอดจนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเพียงอรรถประโยชน์ที่จะ
ช่ ว ยเอื้ อ อ านวยให้ วิ ธี ก ารที่ จ ะน าองค์ ก รไปสู่ อ งค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี ร ะบบแบบแผ น.และเน้ น การ
มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั น โดยตรง.ไม่ เ น้ น การผ่ า นเอกสาร.เนื่ อ งจากการให้ ค วามส าคั ญ กั บ เทคโนโลยี จ นหลงลื ม
ความสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อองค์กรได้
องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นเรื่องที่มีแนวทางหลากหลาย ขณะเดียวกันไม่ได้หมายความว่าเมื่ อ
องค์กรนารูปแบบที่ประสบความสาเร็จไปใช้แล้วจะประสบความสาเร็จตามไปด้วย ทั้งนี้เพราะมีปัจจัยแวดล้อม
ที่จับต้องไม่ได้หลายประการที่แตกต่างกัน ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ ประเด็นสาคัญคือต้องทาให้

๔

เกิ ด การแลกเปลี่ ย น
ถ่ า ยทอดระหว่ า งบุ ค ลากรจนมี ก ารต่ อ ยอดและสร้ า งสรรค์ น าไปสู่ แ นวปฏิ บั ติ
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด (Best Practices) ขององค์กร ความรู้นั้นเป็นทุนทางปัญญาเป็น
สินทรัพย์ที่แตกต่างจากสิ นทรัพย์อื่นๆ คือใช้แล้ว ไม่หมดไปยิ่งใช้มากยิ่งเพิ่มค่ายิ่งให้ มากต้นทุนยิ่งถูกลง
สิ่งเหล่ านี้ อาจไม่ได้ผ ลตอบแทนกลั บมาโดยตรงในระยะเวลาอันสั้น .แต่เป็นสิ่ งที่จะทาให้เกิดการพัฒนาขึ้น
ในระยะยาวทั้งในแง่ตัวบุคคลและองค์กร
๓.๒.๓ ข้อเสนอ
การที่ จ ะให้ ก รมอนามั ย ก้ า วไปสู่ อ งค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพและขี ด
ความสามารถ บนพื้นฐานของการเรียนรู้ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภ าพในการเบิ กจ่ายเงิน ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน และพัฒ นาตนเองให้ เป็นผู้รู้ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่า ผู้เสนอผลงานได้อาศัยกรอบการวิเคราะห์และแนวคิด
การจัดการความรู้เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มาใช้เป็นแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
๑. สารวจปัญหาหรือสาเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานต่างๆ ในกรมอนามัย
๒. วางแผนพัฒนาองค์ความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้
๒.๑ รวบรวมองค์ความรู้ ด้านการเบิกจ่ายเงิน ที่มีอยู่ภายในหน่วยงานที่กระจัดกระจาย
อยู่ในตัวบุคคล และความรู้ที่ได้จากหน่วยงานภายนอกหน่วยงาน เช่น กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องมารวบรวม
ให้เป็นระบบในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จัดทาเป็นแผนผังข้อมูลและความรู้ หรือจัดทาเป็น เว็บไซด์
องค์ความรู้ด้านการบริหารงานคลัง เพื่อเป็นคลังความรู้ของกองคลัง
๒.๒ จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย CoP..(Community.of. Practice) ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานต่างๆ ของกรมอนามัย เรียกว่าชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อระดม
ความคิด ความรู้ ประสบการณ์ เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของแต่ละบุคคลโดย
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนหน่วยงานเป็นเจ้าภาพ และหมุนเวียนหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒.๓ ส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องการกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน ได้เข้ารับการฝึกอบรม
ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
๒.๔ ให้มีการเรียนรู้จากบทเรียนในอดีต โดยบันทึกข้อมูลเป็นกรณีศึกษา (Case study)
เพื่อให้ทราบถึงความสาเร็จและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและนามาประยุกต์ใช้ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา
ที่อาจเกิดขึ้น
๒.๕ ให้ มีการสั บ เปลี่ ยนหมุนเวียนกันในการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานแทนกันในฝ่ าย
เพื่อให้สามารถทางานแทนกันได้เมื่อคนหนึ่งคนใดไม่อยู่หรือไม่มาปฏิบัติงาน
๒.๖ การจั ด ทาระบบพี่ เ ลี้ ย งสอนงาน (Coaching) และระบบการติ ด ตามประเมิน ผล
ดาเนินงาน เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์เมื่อมีข้าราชซึ่งปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินมาดารงตาแหน่งหรือ
รับการบรรจุใหม่ ให้เจ้าหน้าที่ก องคลังซึ่งมีความรู้ มีประสบการณ์เป็นผู้สอนงานหรือให้คาปรึกษาและติดตาม
ผลการดาเนินงาน
๓. รวบรวมปัญหาที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความรู้จากกฎหมาย ระเบียบ
แนวทางปฏิบัติมาจัดทาเป็นองค์ความรู้หรือ คู่มือปฏิบัติงาน พ็อกเก็ตบุ๊ค ในรูปแบบ Power Point หรือผ่าน
สังคมออนไลน์ (Social network) ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อสร้างระบบเครือข่ายผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน
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กระบวนการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management Chart)

Knowledge
Management
(KM)

Explicit Knowledge
Tacit Knowledge

-เรียนรู้ทั้งองค์กร
-เรียนรูร้ ่วมกัน
-เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
-เรียนรูส้ ิ่งใหม่
-คิดค้นสิ่งใหม่

จัดหา
-เพิ่มประสิทธิภาพคน
-กฎหมาย ระเบียบ
คาสั่งต่างๆ
-ประสบการณ์
-การฝึกอบรม ศึกษาดู
งาน
-ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง

จัดการ
-จัดประชุมกลุ่มย่อย
(COP) ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านเบิกจ่ายเงิน เพื่อ
ระดมสมอง
-จัดทาคู่มือปฏิบตั ิงาน
จัดทาเอกสาร จัดทา
เว็บไซต์

Leaning
Organization
(LO)

จัดเก็บ
-จัดเก็บใน
รูปแบบคู่มือ /
พ็อกเก็ตบุ๊ค
-จัดเก็บในเว็บ
ไซด์กองคลัง
-จัดเก็บในแผ่น
บันทึกข้อมูล

แจกจ่าย
-สับเปลีย่ นกันทางาน
-ทางานแทนกัน
-ระบบพี่เลีย้ ง
สอนงาน ถ่ายทอด
ประสบการณ์
-จัดประชุมอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ประสบการณ์ใหม่ ๆ

กรอบแนวคิด กระบวนการบริหารจัดการความรู้

กระบวนการ
ทางาน
-บุคลากรมี
ความรู้
-ลดข้อผิดพลาด
ในการเบิกจ่าย
-การเบิกจ่าย
รวดเร็ว

บุคลากรด้านเบิก
จ่ายเงิน
-ใฝ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
(Lifelong leaning)
-มีการทางานเป็นทีม
(Team Working)
-มีความคิดริเริม่
(Initiative)
-เป็นเจ้าขององค์ความรู้
สร้างนวัตกรรม
(Innovation)

กองคลัง โดย
กลุ่มการเงิน
จัดให้มีการ
จัดการความรู้
โดยใช้หลักการ
บริหารมา
ควบคุม และ
ติดตาม
ประเมินผล

ด้านการเบิก
จ่ายเงิน
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3.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินมีความรอบรู้ในระเบียบปฏิบัติ (Personal
Mastery)
๒. สร้างทัศนคติร่วมของคนในองค์กร (Shared Vision) ให้สามารถมองเห็นภาพและ
มีความต้องการที่จะมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน
๓. มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) โดยให้มีการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์กันอย่างสม่าเสมอ
๔. สามารถสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการงานด้านการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้บริหาร
๕. กรมอนามัย เป็น องค์กรที่มีการสร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน
ระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานในสังกัด ควบคู่ไปกับการ
รับความรู้จากภายนอก จนสามารถหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและ
สร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็ง (Core Competence) ขององค์กร
3.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน กรมอนามัย ได้รับการพัฒนา
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้งต่อปี
๒. จานวนเรื่องที่เสนอขออนุมัติดาเนินการและจานวนใบสาคัญที่เบิกจ่าย ได้รับการทักท้วง
ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของจานวนเรื่องและจานวนใบสาคัญที่ส่งเบิก
๓. กรมอนามัย มีแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินภายในปี ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นางสาวเอกฤทัย สารนาค)
ผู้เสนอแนวคิด
วันที่
พฤศจิกายน 2561

