
การวิเคราะหผลการขับเคล่ือนการดำเนินงานวิชาการของกองคลังใหเปนองคกรแหงการเรียนรู                
ในรอบ 5 เดือนแรก เพ่ือพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน 

 
จากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของกองคลัง            

โดยการประชุมจัดการความรูของกลุมงาน เม่ือเดือนกุมภาพันธ 2564 เพ่ือระดมสมอง/นำองคความรูในการ
ปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณ ผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ของเจาหนาท่ีกองคลัง มาจัดทำ    
แนวทางการปฏิบัติงานและคูมือปฏิบัติงาน เรื่อง เบิกจายงบประมาณ ผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) 
มีจำนวน 5 กระบวนงาน ดังนี้ 

- กระบวนงานโอนเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ     
- กระบวนงานขอเบิกจายใบสำคัญ        
- กระบวนงานยมืเงินราชการ            
- กระบวนงานจัดซ้ือจัดจาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงภายในหนวยงาน  
- กระบวนงานการรับหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส 

และไดมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติงานการเบิกจายงบประมาณ ผานระบบบริหารการเงินการคลัง 
(D-Fins) เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2564 ณ หองประชุมกองคลัง มีผูเขารวมประชุมจำนวน 32 คน พบวา        
มีปญหาอุปสรรคและความเสี่ยงสำคัญท่ีพบในการปฏิบัติงานผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ดังนี้ 

1. การโอนเงินงบประมาณ + เพ่ิมรายการโอนปลายทาง รายงานสถานการณใชจายงบประมาณ 
(แยกตามผลผลิต) ไมมีขอมูลข้ึนในหนารายงาน ทำใหยอดเงินไมตรงกับระบบ GFMIS 

2. การโอนเงินงบประมาณ + เพ่ิมรายการโอนตนทาง คนหาเลข BG เดิมของหนวยงานท่ีไดรับ
จัดสรรไมพบ ทำใหตองโอนเพ่ิมเปน BG ใหม และตองทำการโอนรวมแผนอีกครั้งเพ่ือใหยอดเงินอยูใน BG เดียวกัน 

3. แผนงานในหนาเมนูการเบิกจายท่ีไดรับจัดสรรหายไปจากระบบ D-fins ทำใหหนวยงาน     
ไมสามารถเลือกแผนงาน/กิจกรรมหลักท่ีจะเบิกจายได 

4. หนารายงานสถานะการใชจายงบประมาณ (แยกตามผลผลิต) เงินงวดท่ีจัดสรรไวหายไปทำให
เงินคงเหลือติดลบ ขอมูลไมตรงกับระบบ GFMIS 

5. เมนูกันเงินยืมของหนวยงานสวนภูมิภาค ระบบเปดใหหนวยงานเลือกศูนยตนทุนกรมอนามัยได 
หนวยงานสวนภูมิภาคเลือกเบิกจายในศูนยตนทุนกรมอนามัย ทำใหเงินกรมอนามัยติดลบ ยอดเงินคงเหลือ       
ไมเพียงพอในการโอนจัดสรรใหหนวยงานอ่ืนได 

6. ไมสามารถเรียกรายงาน งบกลาง เงินนอกงบประมาณ และเงินบำรุง ในหนารายงาน       
สถานการณใชจายงบประมาณได 

7. หนารายงานสถานการณใชจายงบประมาณ (แยกตามผลผลิต) สงคืนเงินสดมียอดซ้ำกัน   
สองรายการ ทำใหยอดเงินคงเหลือไมตรงกับระบบ GFMIS 

     8. ระบบ D-fins มีปญหาทำใหไมสามารถลงเลขท่ี/วันท่ี (ขอเบิก) ในระบบ D-fins ได 
                     9. คนหาใบสำคัญเบิกไมเจอในหนารายงานติดตามการเบิกจาย 
                     10. รายการเงินยืมราชการจะพบปญหาขอมูลสูญหาย เชน กรอบหนางบประมาณ / ประเภท
คาใชจาย / รายละเอียดการเบิกจาย (หนวยงานคียแลว แตพอกลับมาเช็คขอมูลหาย) / เลขท่ีขอเบิกหายไป      
ไมแสดงรายงาน (แยกตามผลผลิต) เปนตน 

11. ไมสามารถพิมพใบปะหนาได ในกรณี ลดยอดกันเงิน หรือยกเลิก PO 
                     12. ยกยอดขอมูลผังบัญชีจากปกอนมาในปปจจุบัน 
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13. ทะเบียนคุมของงานบัญชีไมดึงขอมูลท่ีมีในระบบให ทำใหเจาหนาท่ีฝายบัญชีตองบันทึก
ขอมูลลงไปใหม เชน กรณีทะเบียนคุมเจาหนี้ภายนอก ในสวนของเอกสารเบิกบัตรเครดิตราชการ ระบบไมดึง
ขอมูลให 

14. จัดทำรูปแบบรายงานตาง ๆ ของกลุมบัญชีใหตรงกับรูปแบบท่ีเคยไดใหขอมูลไว 
15. ทะเบียนคุมการรับและนำสงเงินฝากคลัง ควรมีการปรับปรงุใหระบบสามารถบันทึกขอมูล  

ท่ีไมตองอางอิงเลขท่ีขอเบิกไดดวย 
16. ระบบเงินยืมขอมูลท่ีบันทึกแลวหายไปจากระบบ เชน จำนวนเงินหาย 
17. เพ่ิมรายงานทะเบียนคุมหลักฐานการเบิกจาย (กลุมการเงิน) 
18. ขอใหรายงานตาง ๆ ในระบบ D-fins สามารถเรียกขอมูลเปน Excel ได 

19. เพ่ิมฟงกชั่นการสั่งพิมพรายงานใบนำสงเอกสาร 

20. เชื่อมโยงระบบ D-fins กับ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เพ่ือลดความซ้ำซอนในการทำงาน 
ซ่ึงไดแจงปญหาตางๆ ใหบริษัทฯ ผูดูแลระบบฯ ดำเนินการแกไขปรับปรุงระบบใหสอดคลองกับผูปฏิบัติงานตอไป 

ดานขอมูลวิชาการ และอ่ืนๆ 

โดยในการประชุมติดตามการขับเคลื่อนแผนแมบทจัดการความรู วิชาการ วิจัย และนวัตกรรม 
ดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย พ.ศ. 2564 – 2565 ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 18 
กุมภาพันธ 2564 ไดใหหนวยงานตาง ๆ นำเสนอผลการดำเนินงานจัดการความรูภายในหนวยงาน              
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู ซ่ึงกองคลังนำเสนอผลการดำเนินงานจัดการความรูของกองคลัง โดยกำลังดำเนินการ
ประชุมกลุมงานของกองคลังท่ีปฏิบัติงานดานการเบิกจายเพ่ือนำองคความรูการปฏิบัติงานการเบิกจายงบประมาณ
ผานระบบบริหารการเงินการคลงั (D-Fins) แบงออกเปน 5 กระบวนงาน ดังนี้  

- กระบวนงานโอนเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ     
- กระบวนงานขอเบิกจายใบสำคัญ        
- กระบวนงานยมืเงินราชการ            
- กระบวนงานจัดซ้ือจัดจาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงภายในหนวยงาน  
- กระบวนงานการรับหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส 

ซ่ึงในท่ีประชุมติดตามการขับเคลื่อนแผนแมบทจัดการความรูฯ ใหขอเสนอแนะวา การจัดการความรูนี้มีประโยชน 
แตควรเพ่ิมเติมผูไดใชประโยชนจากผลงานวิชาการใหมากข้ึน เชน บุคลากรของกรมอนามัย 

จึงไดสรุปรายละเอียดการวิเคราะหดังนี ้
กลยุทธ 
PIRAB 

Gap โอกาสในการพัฒนา 

p  -เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณ  
ของหนวยงาน ไดแก ผูปฏิบัติงานใหม ผูไดรับ
มอบหมาย ยังมีปญหาสับสนไมเขาใจข้ันตอน 
การบันทึกขอมูลในการใชงานระบบบริหาร
การเงินการคลัง (D-Fins) 
  

สรางความรวมมือทุกกลุมงานของกองคลัง           
ในการจัดการความรูการปฏิบัติงานเบิกจาย
งบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลงั      
(D-Fins) เพ่ือนำความรูไปสื่อสารกับเจาหนาท่ีของ
หนวยงานตางๆ ใหสามารถปฏิบัติงานไดมี
ประสิทธิผลบรรลุตามภารกิจหนวยงาน 
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กลยุทธ 
PIRAB 

Gap โอกาสในการพัฒนา 

I - ใชทรัพยากรดานบุคลากรในสรางการเรียนรูสูการ
ปฏิบัติงาน 
 

R - กำหนดมาตรการ และประเด็นความรู การเบิกจาย
งบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลงั(D-Fins) 
เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหดำเนินงาน ดานการ
จัดการความรูใหพัฒนางาน และเกิดประสิทธิภาพ 
 

A -ระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins)         
ยังมีปญหาการแสดงรายงานไดไมครบถวน 
-คูมือมีตัวอยางในการลงโปรแกรมมีรายละเอียด
ตามเมนูการเขาใชงานหลัก มีความซับซอน 
หลายข้ันตอน ทำใหผูเรียนรูเกิดความสับสน       
ไมเขาใจในการบันทึกขอมูลใหถูกตอง และมีการ
เพ่ิมเติมเมนูการจัดทำรายงานตางๆ 
 
 

-พัฒนา/ปรับปรุงระบบบริหารการเงินการคลงั  
(D-Fins) ใหสอดคลองกับการปฏิบัติงาน 
-พัฒนาเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณ 
ใหมีความรูในการเขาใชงานระบบฯ ผานการสื่อสาร
ตางๆ ไดแก ทาง LINE GROUP D-Fins และ 
เว็บไซตกองคลัง เพ่ือสื่อสารกับเจาหนาท่ีกรมอนามัยท่ี
ปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณ ใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดมีประสิทธิผลบรรลุตามภารกิจหนวยงาน 

B -เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณ   
ของหนวยงาน ไดแก ผูปฏิบัติงานใหม ผูไดรับ
มอบหมาย ยังมีปญหาสับสนไมเขาใจข้ันตอน 
การบันทึกขอมูลในการใชงานระบบบริหาร
การเงินการคลัง (D-Fins) 
 

พัฒนาเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณ 
ใหมีความรูในการเขาใชงานระบบฯ ผานการสื่อสาร
ตางๆ ไดแก ทาง LINE GROUP D-Fins และ 
เว็บไซตกองคลัง เพ่ือสื่อสารกับเจาหนาท่ีกรมอนามัยท่ี
ปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณ ใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดมีประสิทธิผลบรรลุตามภารกิจหนวยงาน   
 
 

ดังนั้น จากการวิเคราะห GAP ขอมูล , ผลการดำเนินงานเบิกจายงบประมาณผานระบบบริหาร
การเงินการคลัง (D-Fins) ท่ีพบปญหาอุปสรรคและความเสี่ยงสำคัญท่ีพบในการปฏิบัติงานผานระบบฯ และจาก
ขอเสนอแนะในท่ีประชุมติดตามการขับเคลื่อนแผนแมบทจัดการความรู วิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ดานการ
สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย พ.ศ. 2564 – 2565 ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 
2564 เห็นควรใหความสำคัญลำดับแรกในการปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลัง 
(D-Fins) ท่ีเปนเครื่องมือสำคัญในติดตามผลการเบิกจายงบประมาณของหนวยงานตาง ๆ สังกัดกรมอนามัย และ
รายงานขอมูลและสถานการณการเบิกจายงบประมาณของหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาคแบบ Real time  
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โดยการจัดการความรูการปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) เพ่ิมเติมจำนวน 
2 กระบวนงาน ดังนี้ 

1. กระบวนงานจัดซ้ือจัดจาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
2. กระบวนงานยมืเงินราชการ  

โดยจัดทำเปนแนวทาง/คูมือปฏิบัติงานการเบิกจายงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ท่ีเขาใจงาย 
ใหกับเจาหนาท่ีใหม และเจาหนาท่ีปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณของหนวยงาน เพ่ือใชในการตรวจสอบ          
ผลการเบิกจาย และเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามภารกิจหนวยงาน 

ขอเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการขับเคล่ือนการดำเนินงานดานวิชาการ 

ในการปฏิบัติงานการเบิกจายงบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) เปนเรื่องใหม  
สำหรับเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานการเบิกจายงบประมาณทุกคน ไดแก เจาหนาท่ีกองคลัง และหนวยงานตางๆ       
ซ่ึงควรใหความสำคัญลำดับแรกในการพัฒนาใหเจาหนาท่ีควรมีความรูและชำนาญการในการบันทึกขอมูลเปน 
อยางดี อีกท้ังมีเจาหนาท่ีบรรจุใหมในตำแหนงท่ีวางเปนจำนวนมาก ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติงานเบิกจาย
งบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) สามารถดำเนินงานอยางตอเนื่องมากยิ่งข้ึน และเปนการ
นำองคความรูหรือประสบการณปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีกองคลังมาจัดการความรู และสามารถนำองคความรู
เหลานี้ไปใชประโยชนตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีกรมอนามัย จึงมีขอเสนอเชิงนโยบายและแนวทาง         
การขับเคลื่อนการดำเนินงานดานวิชาการ ดวยการจัดการความรูการปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณผานระบบ
บริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ของเจาหนาท่ีกองคลังเพ่ิมเติม จำนวน 2 กระบวนงาน ดังนี้ 

- กระบวนงานจัดซ้ือจัดจาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงผานระบบบริหารการเงินการคลงั (D-Fins)  
- กระบวนงานยมืเงินราชการผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins)   

 
มาตรการเพ่ือการขับเคล่ือนการดำเนินงานวิชาการของกองคลัง 

เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติงานการเบิกจายงบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลัง        
(D-Fins) ไดอยางถูกตอง ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ และสงเสริมให
หนวยงานมีการจัดการความรู จึงกำหนดมาตรการดังนี้  

1. สนับสนุนใหหนวยงานมีการดำเนินงานดานการจัดการความรู การเบิกจายงบประมาณ    
ผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ของเจาหนาท่ีกองคลัง โดยมุงเนนการมีสวนรวมของเจาหนาท่ี        
เพ่ือพัฒนางานใหเกิดประสิทธิภาพอยางตอเนื่องและเปนองคกรแหงการเรียนรู 

2. สื่อสารใหความรูการปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins)  
ใหแกเจาหนาท่ีกรมอนามัยท่ีปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณ ผาน LINE GROUP D-Fins และเว็บไซตกองคลัง 
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ประเด็นความรู  

นำองคความรูการบันทึกขอมูลการเบิกจายงบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) 
และประสบการณทำงานของเจาหนาท่ีกองคลังจากการปฏิบัติงานผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins)         
ในชวงเวลา ประมาณ 1 ปท่ีผานมา มาการจัดการความรู/แลกเปลี่ยนเรียนรู/จัดทำเปนเอกสารคูมือการใชงาน     
ตามกระบวนงานท่ีงายตอการเรียนรู ชวยแกไขปญหาดานลดภาระเจาหนาท่ีในการตอบปญหากับเจาหนาท่ี
ผูปฏิบั ติงานการเบิกจายงบประมาณ ใช เปน เครื่องมือในการศึกษาการปฏิบั ติงานของเจาหนาท่ี ใหม                 
ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน นำไปเผยแพรสูการพัฒนาองคกร เปนองคกรแหงการเรียนรู โดยกำหนด
ประเด็นความรู ดังนี ้

“การเบิกจายงบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) จำนวน 2 กระบวนงาน 
คือ งานจัดซ้ือจัดจาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และงานยืมเงินราชการผานระบบบริหารการเงินการคลัง         
(D-Fins)” 

 

แนวทางการขับเคล่ือนการดำเนินงานวิชาการ  
1. ใหเจาหนาท่ีในกองคลังประชุมกลุมรวมกันนำองคความรูท่ีไดรับการอบรมและประสบการณ            

การปฏิบัติงานการเบิกจายงบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins)  โดยใชกระบวนการจัดการความรู 
ประกอบดวย 7 ข้ันตอน ดังนี้ 

- การบงชี้ความรู 
- การสรางและแสวงหาความรู 

 - การจัดความรูใหเปนระบบ 
 - การประมวลและกลั่นกรองความรู 
 - การเขาถึงความรู 
 - การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
 - การเรียนรู 

2. จัดทำคูมือการปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins)  
จำนวน 2 กระบวนงาน ดังนี้ 

               - กระบวนงานจัดซ้ือจัดจาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                          ผูรบัผิดชอบกลุมพัสดุ 
                         - กระบวนงานยืมเงินราชการ    ผูรับผิดชอบกลุมบัญชแีละกลุมอำนวยการ 

3. สื่อสารใหความรูการปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins)  
ใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณของกองคลัง ผาน LINE GROUP D-Fins และเว็บไซตกองคลัง 

 

โดยคูมือการปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ของ
เจาหนาท่ีกองคลัง จำนวน 2 กระบวนงาน จะเปนคูมือท่ีมีความชัดเจนตามกระบวนงาน ทำใหงายตอการเรียนรู  
ลดความผิดพลาดและลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และนำไปเผยแพรสูการพัฒนาองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู 
ซ่ึงเปนประโยชนเชิงวิชาการตอเจาหนาท่ีกรมอนามัยท่ีปฏิบัติงานใหมหรือผูไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานตอไป 
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