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บทที่1  

บทน ำ 

 

ประวตัิควำมเป็นมำ 

จากการท่ีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศไดพ้ฒันากา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว การด าเนินงานในภาครัฐ
และเอกชน ต้องพึ่ งพาอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานมากข้ึน ภาครัฐจึงได้มีโครงการ
เป ล่ี ยน ระบบการบ ริห ารการ เงินก ารคลังภ าค รัฐจากระบบ มือ สู่ ระบบ อิ เล็ กท รอนิ ก ส์
(GFMIS:Government Fiscal Management Information System) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐ และสามารถใชข้อ้มูลเพื่อการตดัสินใจกบันโยบายการคลงั รวมทั้งปรับทิศทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยในดา้นงบประมาณ ดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง ดา้นการบญัชีการเงิน ดา้นบญัชี
บริหาร และดา้นบุคลากร โดยยึดผลลพัธ์ในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ
เปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะได้อย่างโปร่งใส มีการท างานท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว คล่องตวั ทนัการณ์ และ
สามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงภาครัฐไดก้ าหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และหน่วยงานกลาง ใชร้ะบบอิเล็กทรอนิกส์ในการท างาน โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2547 เป็นตน้
มา เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบันโยบายปฏิรูปราชการท่ีเน้นประสิทธิภาพและความคล่องตวั
ในการท างาน รวมทั้งใช้ทรัพยากรภายในองค์กรอยา่งคุม้ค่าตอบสนองนโยบายการบริหารเศรษฐกิจ
ของประเทศ  ( กระทรวงการคลัง ,ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส านักงานปลัด
กระทรวงการคลงั,2550:ออนไลน)์ 

ช่วงแรกของการเร่ิมน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการด าเนินงานของภาครัฐทุกหน่วยงาน 
ตั้งแต่ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2547 พบว่าแต่ละหน่วยงานยงัมีปัญหาอุปสรรคในการเร่ิมน าระบบมาใช้ ทั้ง
เคร่ืองมือในการเขา้ระบบท่ีจ ากดัในแต่ละส่วนราชการ รวมทั้งความรู้ความเขา้ใจของเจา้หนา้ท่ีท่ีตอ้ง
ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงจากเดิมท่ีใช้ระบบมือในการบันทึกข้อมูล  แต่ต้องเปล่ียนมาใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากในแต่ละส่วนราชการมีความพร้อมทั้งดา้นเจา้หน้าท่ีและเคร่ืองมือท่ีสามารถ
จดัสรรได้ต่างกนั หลงัจากท่ีส่วนราชการได้น าระบบมาใช้ในช่วงระยะเวลาหน่ึงแล้ว พบว่าระบบ
สามารถช่วยใหเ้กิดความคล่องตวัในการด าเนินงานดา้นต่างๆในส่วนราชการมากข้ึน แต่ยงัไม่สามารถ
เรียกไดว้า่ประสบผลส าเร็จในการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชบ้ริหารจดัการในส่วนราชการไดต้าม
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เป้าหมายเน่ืองจากยงัพบขอ้ผิดพลาด และปัญหาของระบบ ในปัจจุบนัแมว้า่กรมบญัชีกลางผูมี้อ  านาจ
หน้าท่ีในการควบคุมดูแลระบบ จะมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเน่ือง แต่การพัฒนาระบบของ
กรมบญัชีกลาง อาจยงัไม่สามารถรองรับปัญหาท่ีแต่ละส่วนราชการพบ ควบคู่กบัการพฒันาระบบให้
มีการด าเนินงานหลายดา้นมากข้ึน จึงท าให้ยงัคงมีปัญหาในการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งความไม่
เพียงพอของเคร่ืองมือในการเขา้ระบบ รวมทั้งขอ้ผิดพลาดของระบบในการกลัน่กรอง หรือป้องกนั
การเขา้ระบบ ซ่ึงถือได้ว่าเป็นปัญหาส าคญัท่ีส่งผลกระทบโดยตรงในการท ารายการเบิกจ่าย หรือ
บนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบ (ชมภูนุช หุ่นนาค,2553 : 119 -120)  

 จงัหวดัแพร่ เป็นจงัหวดัท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีภาคเหนือของประเทศไทย คลงัจงัหวดัอยูใ่นเขตความ
รับผิดชอบของส านักงานคลงัเขต 5 ซ่ึงประกอบด้วย 8 จงัหวดัคือ พะเยา น่าน แพร่ ล าปาง ล าพูน 
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และเชียงราย แมว้า่พื้นท่ีในจงัหวดัแพร่จะมีพื้นท่ีไม่ใหญ่ เม่ือเทียบกบัจงัหวดัท่ี
อยู่ในเขตการควบคุมเดียวกนั แต่ถือไดว้่าเป็นจงัหวดัท่ีไดรั้บการจดัสรรงบประมาณจากรัฐบาลเป็น
จ านวนมากในล าดบัตน้ๆ  ซ่ึงในการเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วนราชการในจงัหวดัจะตอ้งมีความพร้อม
ในการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการใช้ขอ้มูลในระบบงานหลกั 2 ระบบคือระบบปฏิบติัการ และ
ระบบการบริหาร รวมทั้ งการส่งผ่านข้อมูลรายการของส่วนราชการตนเองทั้ ง 5 ระบบ คือระบบ
งบประมาณ ระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง ระบบการบญัชีการเงิน ระบบบญัชีบริหาร และระบบบุคลากร 
(อมรรัตน์วงัใน, 2555 : บรรยาย) ซ่ึงส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ท่ีใช้ระบบ GFMIS มีจ านวน 88 
หน่วยงาน (ส านกังานคลงัจงัหวดัแพร่, กลุ่มงาน GFMIS, 2555 : ออนไลน์) และไดเ้ร่ิมใชร้ะบบตั้งแต่
วนัท่ี  1 ตุลาคม 2547 พร้อมกับทุกส่วนราชการในจงัหวดัอ่ืนๆ ในช่วงแรกของการเร่ิมใช้ระบบ 
GFMIS แมว้่าทางคลังจงัหวดัจะมีการอบรมความรู้ในการใช้ระบบให้กบัเจา้หน้าท่ีท่ีตอ้งใช้ระบบ 
GFMIS ในการท างาน ซ่ึงเป็นช่วงเวลาก่อนการเร่ิมน าระบบมาใชแ้ละระหวา่งการน าระบบมาใช ้ แต่
ดว้ยสถานท่ีในการจดัอบรมมีท่ีนัง่จ  ากดั ท าให้ส านกังานคลงัจงัหวดัจ าเป็นตอ้งจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ร่วม
การอบรม  โดยให้เจา้หนา้ท่ีท่ีไดเ้ขา้ร่วมการอบรมมาจะเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ให้บุคลากรภายในส่วน
ราชการของตนเองอีกคร้ัง แต่เน่ืองจากการท างานแบบเดิมเป็นระบบมือ และมีเพียงเจา้หนา้ท่ีบางคน 
บางส่วนราชการท่ีสามารถใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน และสามารถต่อยอดความรู้ท่ีได้อบรม
ถ่ายทอดไปยงัเจา้หนา้ท่ีของส่วนราชการตนเองได ้จึงท าให้การถ่ายทอดความรู้ในแต่ละส่วนราชการ
ไม่ประสบผลส าเร็จ ทางคลงัจงัหวดัจึงรับหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาให้กบัเจา้หนา้ท่ีในส่วนราชการท่ียงัไม่
เขา้ใจ และยงัไม่สามารถใช้ระบบได้เอง ในช่วงแรกของการน าระบบมาใช้ เคร่ืองมือในการบนัทึก
ขอ้มูลเขา้ระบบมีอยา่งจ ากดั คือ มีเคร่ืองมือในการส่งขอ้มูลเพียงหน่ึงเคร่ืองโดยตั้งอยูท่ี่ส านกังานคลงั
จงัหวดั (Terminal GFMIS) เจา้หนา้ท่ีแต่ละส่วนราชการตอ้งไปรอส่งขอ้มูลของส่วนราชการตนเองท่ี
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ส านกังานคลงัจงัหวดั ตามล าดบัส่วนราชการท่ีรอส่ง และใชเ้วลานานในแต่ละคร้ัง ซ่ึงปัจจุบนัไดเ้พิ่ม
วิธีการในการส่งขอ้มูลเขา้ระบบถึงสามแบบ คือใช้เคร่ืองTerminal GFMIS ในการส่งขอ้มูลโดยตรง 
ใช้  Token Key โดยใช้แบบฟอร์ม  Excel จากระบบ  Excel Loader และระบบ  Web online ผ่าน
เครือข่าย Internet และ Intranet  และการถ่ายโอนขอ้มูลจากระบบอ่ืนคือการเช่ือมโยงระบบภายนอก
ระบบ GFMIS ในการใชร้ะบบบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใชเ้คร่ือง Terminal GFMIS แต่อยา่งไรก็ยงั
พบปัญหาความไม่เพียงพอของเคร่ืองมือในการเขา้ระบบ เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีแต่ละคนในส่วนราชการ
ท าหนา้ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงระบบงานใน GFMIS มีถึง 5 ดา้น คือระบบบริหารงบประมาณ ระบบจดัซ้ือ
จดัจา้ง ระบบการเงินและบญัชีประกอบดว้ย 5 ระบบยอ่ยคือ 1) ระบบการเบิกจ่ายเงิน 2) ระบบการรับ
และน าส่งเงิน 3) ระบบบริหารเงินสด 4) ระบบบญัชีแยกประเภท และ5) ระบบสินทรัพยถ์าวร ระบบ
บัญชีต้นทุน และระบบบริหารบุคคล ซ่ึงในแต่ละระบบก็ยงัมีหัวข้อย่อยให้เข้าใช้งาน และเม่ือ
เจา้หนา้ท่ีตอ้งการเขา้ระบบพร้อมกนั ทั้งท ารายการเบิกจ่าย บนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบ หรือเรียกดูรายงาน 
เจ้าหน้าท่ีจะต้องรอเคร่ืองมือให้ว่างก่อนจึงจะเข้าใช้งานในระบบได้ ซ่ึงเกิดความล่าช้าในการท า
รายการ และในบางคร้ังก็ไม่สามารถส่งขอ้มูล หรือท ารายการไดท้นัเวลา อีกทั้งยงัพบปัญหาระบบล่ม
ขณะท ารายการ ท าให้ตอ้งใชเ้วลาในการส่งขอ้มูลเดิมซ ้ า และจากการท่ีระบบยงัมีขอ้ผิดพลาดในการ
กลัน่กรอง หรือป้องกันขอ้มูลในการเขา้ระบบ  เม่ือผูบ้นัทึกบนัทึกข้อมูลผิด แต่ระบบสามารถรับ
ขอ้มูลเขา้ระบบไดน้ั้น ท าใหต้อ้งมีการแกไ้ขในภายหลงั เน่ืองจากหากเคร่ืองมือท่ีผูบ้นัทึกมีขอ้จ ากดัใน
การใชง้าน และไม่สามารถแกไ้ขรายการเองได ้ตอ้งให้ทางคลงัจงัหวดั หรือส่วนกลางเป็นผูแ้กไ้ขให ้
ซ่ึงพบวา่มีรายการจ านวนมากในแต่ละเดือน (วรรณพชัรกนักา, เจา้พนกังานการเงินและบญัชีช านาญ
งาน, 2555 : สัมภาษณ์)  

จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้น  แม้ว่าในการน าระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่จะมีปัญหาในใช้งานในช่วงแรก ซ่ึงต่อมาทาง
กรมบญัชีกลางได้มีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การท างานเกิดขอ้ผิดพลาดน้อยลง ควบคู่กบัการพฒันา
ระบบเพื่อใหส้ามารถท างานหลายดา้นมากข้ึนแลว้ แต่ยงัไม่มีการประเมินผลระบบการบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการในจังหวดัแพร่ จึงท าให้ผูศึ้กษาสนใจท่ีจะ
ประเมินผลระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการในจงัหวดั
แพร่ โดยใชรู้ปแบบการประเมินของสตฟัเฟิลบีมในการประเมินผล เพื่อใหท้ราบวา่การปฏิบติังานตาม
โครงการไปนั้น บรรลุวตัถุประสงค ์และไดผ้ลลพัธ์เป็นไปตามท่ีคาดหวงัหรือไม่ 
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วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อประเมินผลระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการใน
จงัหวดัแพร่ 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.  ท าให้ทราบผลการประเมินระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
ของส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ 

2. สามารถน าขอ้มูลไปใช้ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา และพฒันาปรับปรุงระบบการ
บริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต 

 
นิยำมศัพท์ 

กำรประเมินผล หมายถึงการตรวจสอบตัดสินคุณค่าและการวดัอย่างเป็นระบบเพื่อศึกษา
ปัจจยัพื้นฐานสภาวะแวดลอ้ม ปัจจยัเบ้ืองตน้ กระบวนการ และผลผลิตของระบบการบริหารการเงิน
การคลงัภาครัฐดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงเคร่ืองมือในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐซ่ึงมีการท างานแบบการน าเขา้ขอ้มูลเพียงคร้ังเดียว (Single Entry) 
แลว้ระบบจะบนัทึกรายการท่ีเก่ียวขอ้งให้แบบอตัโนมติัและเป็นการสร้างฐานขอ้มูลกลางดา้นการเงิน
การคลงัภาครัฐท่ีสามารถเรียกดูรายงานไดห้ลากหลายรูปแบบ (Matrix Report) และปรับปรุงขอ้มูล
เป็นแบบเช่ือมตรงทนัทีทนัใด (Online Real Time) 
 


