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บทที ่2  

แนวคดิ  ทฤษฎ ีเอกสารและการศึกษาที่เกีย่วข้อง 

 การศึกษาเร่ืองการประเมินผลระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใน
ส่วนราชการจงัหวดัแพร่ มีแนวคิด ทฤษฎี และการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

แนวคิด และ ทฤษฎ ี

1. ระบบการบริหารการเงินการคลงัของภาครัฐอเิลก็ทรอนิกส์ หรือ GFMIS    
ระบบการบ ริห ารก าร เงิน การคลังของภาค รั ฐ อิ เล็ กทรอนิ ก ส์  ห รือ  GFMIS ย่อม า

จาก Government  Fiscal  Management  Information System เป็นเคร่ืองมือในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานการคลงัภาครัฐ และสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจกบันโยบายการคลงั และการ
ปรับทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไดอ้ยา่งทนัท่วงที โดยมีเป้าหมายเพื่อท่ีจะออกแบบ จดัสร้างระบบ
บริหารงานการคลงัภาครัฐของประเทศไทยอยา่งสมบูรณ์แบบ ในดา้นรายรับ รายจ่าย การกูเ้งิน เงินคง
คลงั บญัชีการเงินแบบเกณฑ์คงคา้ง บญัชีสินทรัพยถ์าวร บญัชีตน้ทุน บญัชีบริหาร แบบการน าเขา้
ขอ้มูลเพียงคร้ังเดียว (Single Entry) รวมถึงการจดัซ้ือจดัจา้ง การจดัท าการอนุมติัการเบิกจ่าย การ
ปรับปรุง และการติดตามการใช้งบประมาณ ท่ีเน้นการวดัประสิทธิภาพและประสิทธิผลแบบเน้น
ผลผลิตและผลลพัธ์ (Output Outcome) เพื่อสร้างให้เกิดฐานข้อมูลทางด้านการเงินการคลงัภาครัฐ
แบบหลายมิติ (Matrix) และแบบทันทีทันใด (Online Real Time) ทั้ งตามโครงสร้างกระทรวง                  
ทบวง กรม  และพื้ น ท่ี จังหวัด โดยทุ ก ส่ วนราชการเร่ิม ใช้ งาน ระบบจริงว ัน ท่ี  1 ตุ ล าคม 
2547 (กระทรวงการคลงั, ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส านกังานปลดักระทรวงการคลงั
, 2550 : ออนไลน์) 

วตัถุประสงคห์ลกัของ GFMIS มีดงัน้ี 
 1) ป รับปรุงระบบการจัดการของหน่วยงานภาครัฐ ให้ มีความทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพ โดยน าเอาผลส าเร็จในการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชบ้ริหารจดัการในส่วนราชการ
ไดต้ามเป้าหมาย เน่ืองจากยงัพบขอ้ผดิพลาด และปัญหาของระบบ ในปัจจุบนัแมว้า่กรมบญัชีกลางผูมี้
อ  านาจหน้าท่ีในการควบคุมดูแลระบบ จะมีการพฒันาระบบอย่างต่อเน่ือง แต่การพฒันาระบบของ
กรมบญัชีกลาง อาจยงัไม่สามารถรองรับปัญหาท่ีแต่ละส่วนราชการพบควบคู่กบัการพฒันาระบบ
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ให้มีการด าเนินงานหลายดา้นมากข้ึน จึงท าให้ยงัคงมีปัญหาในการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งความ
ไม่เพียงพอของเคร่ืองมือในการเขา้ระบบ รวมทั้งขอ้ผดิพลาดของระบบในการกลัน่กรอง หรือป้องกนั
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยัมาประยกุตใ์ช ้

 2)  ปรับกระบวนการด าเนินงานและการจดัการภาครัฐ ดา้นการงบประมาณการบญัชี 
การจดัซ้ือจดัจา้ง การเบิกจ่ายงบประมาณ และการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั
กบันโยบายปฏิรูประบบราชการท่ีเน้นประสิทธิภาพ และความคล่องตวัในการด าเนินงาน และท าให้
การใชท้รัพยากรภายในองคก์รเป็นไปอยา่งคุม้ค่า 

3)  สร้างเคร่ืองมือในการได้มาซ่ึงขอ้มูล ในการเบิกจ่ายงบประมาณในด้านต่างๆตาม
นโยบายรัฐบาล และน าขอ้มูลสถานการคลงัของรัฐ แบบถูกตอ้ง รวดเร็ว และทนัต่อเหตุการณ์ ซ่ึงจะ
เป็นขอ้มูลในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ 

1.1 ระบบงาน  GFMIS (กระทรวงการคลัง , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั, 2550: ออนไลน)์  

1.1.1 ระบบงานหลกัในระบบ GFMIS แบ่งได ้2 ดา้นคือ 

1) ระบบด้านปฏิบัติการ (ใช้ Software SAP R/3) ประกอบด้วยระบบการบริหาร
งบประมาณ การรับ-จ่าย การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ บญัชีเกณฑ์คงคา้ง บญัชีสินทรัพยถ์าวร 
บญัชีตน้ทุน บญัชีบริหาร การจดัซ้ือจดัจา้ง การบริหารเงินสด และเงินคงคลงั 

2) ระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร (ใช้ Software SAP BW) ประกอบด้วยข้อมูลเพื่อการ
บริหารดา้นการเงินการคลงัส าหรับนายกรัฐมนตรี เรียงล าดบัจนกระทัง่ถึงระดบัอธิบดี ผูว้่าราชการ
จังหวดั (Chief Executive Officer) ผู้บริหารด้านการเงิน (Chief Financial Officer) แบบเช่ือมตรง
ทนัทีทนัใด (Online Real Time) และแบบหลายมิติ (Matrix) ระบบ GFMIS จะครอบคลุมการบริหาร 
การใชเ้งินงบประมาณแผน่ดิน และเงินนอกงบประมาณท่ีผา่นบญัชีเงินคงคลงัและไม่ผา่นบญัชีเงินคง
คลงับางส่วน เฉพาะยอดเงินท่ีสามารถระบุติดตามและบนัทึกรายการในระบบปัจจุบนัได ้ 
  

1.1.2  ในระบบงานหลกั ประกอบด้วยระบบงานย่อยในระบบ GFMIS 5 ระบบ ดงัน้ี (สุทธิรัตน์ 
รัตนโชติ, 2547)  

1) ระบบบริหารงบประมาณ  เป็นการรับข้อมูลการอนุมัติงบประมาณจากระบบ
โครงสร้างระบบงบประมาณ (BIS) ของส านกังบประมาณ แต่การเปล่ียนแปลงหรือการจดัสรรเงินจะ



 

 7 

ท าในระบบ GFMIS โดยขอ้มูลดงักล่าวจะเช่ือมโยงกบัระบบอ่ืนๆ เช่น ระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง ระบบ
เบิกจ่ายเงิน ระบบการเงินและบญัชี เป็นตน้ โดยระบบบริหารงบประมาณใน GFMIS แบ่งออกเป็น 3 
ส่วน คือ 

ส่วนท่ี1 การบริหารงบประมาณปัจจุบนั 
ส่วนท่ี 2 การกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปี 
ส่วนท่ี 3 การเบิกเงินงบประมาณแทนกนั 
ส่วนราชการท่ีสามารถท ารายการเขา้ระบบบริหารงบประมาณ คือ ส่วนราชการเจา้ของ

งบประมาณ (ส่วนราชการระดบักรม) เท่านั้น ส่วนราชการท่ีเป็นผูใ้ชง้บประมาณ ไดแ้ก่ ส่วนราชการผู ้
เบิกในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซ่ึงโดยหลกัการจะเป็นหน่วยงานท่ีไม่มี Terminal GFMIS และตอ้ง
ใช้ระบบ Excel loader ในการท าขอ้มูล ไม่สามารถท ารายการในระบบได้ ฉะนั้นจึงตอ้งแจง้ขอ้มูล
ความตอ้งการงบประมาณกบัส่วนราชการเจา้ของงบประมาณเพื่อด าเนินการให้ นอกจากน้ี ระบบ
บริหารงบประมาณยงัท าให้ส่วนราชการเจา้ของงบประมาณสามารถบริหารงบประมาณของตนเอง
ตามอ านาจท่ีไดรั้บมอบหมายจากส านักงบประมาณได้อย่างคล่องตวั เพื่อไม่ตอ้งด าเนินการจดัสรร
และโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณผา่นหน่วยงานกลาง เวน้แต่การบริหารงบประมาณนั้นจะเกินกว่า
อ านาจท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2) ระบบจดัซ้ือจดัจา้ง เป็นการบนัทึกการจดัซ้ือจดัจา้ง โดยระบบจะเช่ือมโยงกบัระบบ
บริหารงบประมาณ เพื่อตรวจสอบวงเงินงบประมาณ และเช่ือมโยงกบัระบบสินทรัพยถ์าวรกรณีท่ีเป็น
การจดัซ้ือสินทรัพยถ์าวรมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทข้ึนไป ส าหรับการบนัทึกขอ้มูลในระบบจดัซ้ือจดัจา้ง 
มีขั้นตอนโดยสรุป ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างรหสัผูข้าย (Vender) เน่ืองจากการสั่งซ้ือสั่งจา้งทุกรายการจะตอ้งมี
ผูรั้บเงินจากระบบเสมอ โดยผูรั้บเงินในกรณีน้ี หมายถึงบุคคลภายนอก ทั้งท่ีเป็นนิติบุคคลและบุคคล
ธรรมดา ฉะนั้น จึงเป็นภาคบงัคบัให้ตอ้งสร้างรหัสผูข้ายไวใ้นระบบ GFMIS ก่อนท่ีจะบนัทึกขอ้มูล
จดัซ้ือจดัจา้ง และเม่ือมีการสร้างขอ้มูลผูข้ายรายใดไวใ้นระบบแลว้ ก็ให้ใช้รหัสผูข้ายน้ีไดต้ลอดไป 
กบัการบนัทึกขอ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งของส่วนราชการอ่ืน หรือกบัทุกส่วนราชการ การมีขอ้มูลผูข้ายไวใ้น
ระบบ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการจ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง และแม่นย  าแล้วยงัท าให้มีข้อมูล
เก่ียวกบัการคา้ขายกบัหน่วยงานราชการ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการก ากบัดูแล การเจรจาต่อรอง ภาษี
และเร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งอีกมากมาย 

ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างรหัสสินทรัพยถ์าวร กรณีท่ีจะบนัทึกรายการจดัซ้ือจดัจา้งเพื่อให้
ไดม้าซ่ึงสินทรัพยถ์าวร ก็เป็นภาคบงัคบัท่ีจะตอ้งสร้างรหสัสินทรัพยถ์าวรไวล่้วงหนา้เน่ืองจากระบบ
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จะน าขอ้มูลสินทรัพยถ์าวรไปด าเนินการต่อในระบบบญัชี เพื่อค านวณค่าเส่ือมราคาและจดัท าทะเบียน
สินทรัพยถ์าวรในระบบ 

ขั้นตอนท่ี 3 การบนัทึกขอ้มูลจดัซ้ือจดัจา้ง เม่ือมีรหัสผูข้ายและรหสัสินทรัพยถ์าวร (ถา้
มี) อยูใ่นระบบเรียบร้อยแลว้ ขั้นตอนต่อไปคือ การบนัทึกขอ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งในระบบจดัซ้ือจดัจา้ง ซ่ึง
โดยทัว่ไปจะบนัทึกรายการแยกเป็น 3 ส่วน คือ ขอ้มูลส่วนหัวรายการ ขอ้มูลภาพรวมรายการ และ
ข้อมูลรายละเอียด เม่ือระบบรับข้อมูลแล้วจะให้เลขท่ีใบสั่งซ้ือ ซ่ึงส่วนราชการต้องน าไปใช้ใน
ขั้นตอนต่อไป หรือเม่ือตอ้งการปรับปรุงขอ้มูลซ้ือหรือจา้งท่ีบนัทึกเขา้ระบบแลว้ ส าหรับการบนัทึก
ขอ้มูลผา่นระบบ Excel loader ใหใ้ชแ้บบ บส.01 

ขั้นตอนท่ี 4 การบนัทึกขอ้มูลตรวจรับพสัดุ ส่วนราชการตอ้งไปด าเนินการตรวจรับพสัดุ
ให้ถูกตอ้งตามระเบียบพสัดุมาก่อน แลว้จึงน าไปตรวจรับพสัดุตามระเบียบ มาบนัทึกรายการตรวจ
รับเขา้ระบบ GFMIS โดยระบุเลขท่ีเอกสารใบสั่งซ้ือ ซ่ึงจะท าให้ขอ้มูลตามใบสั่งซ้ือเดิมปรากฎข้ึนมา 
จากนั้นให้บนัทึกรายการตรวจรับพสัดุ ระบบจะสร้างเอกสารพร้อมเลขท่ีให้โดยอตัโนมติั 3 ประเภท 
คือ เอกสารใบตรวจรับพัสดุ เอกสารบัญชี และเอกสารต้นทุน เอกสารบัญชี และต้นทุน เกิดข้ึน
เน่ืองจากมีการรับรู้รายการบญัชีในขั้นตอนตรวจรับ ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายบญัชีตาม
เกณฑค์งคา้งท่ีกระทรวงการคลงัประกาศใช ้

จากการบนัทึกและปรับปรุงแกไ้ขรายการเก่ียวกบัการจดัซ้ือและตรวจรับพสัดุดงักล่าว
ขา้งตน้แล้ว ระบบจดัซ้ือจดัจา้ง ยงัสามารถแสดงหรือพิมพ์ใบสั่งซ้ือ  และเรียกดูรายงานประจ าวนั
เก่ียวกบัการซ้ือการจา้งไดอี้กดว้ย 

3) ระบบการเงินและบญัชี ประกอบดว้ย 5 ระบบยอ่ย คือ ระบบการเบิกจ่ายเงิน ระบบ
การรับและน าส่งเงิน ระบบบริหารเงินสด ระบบบญัชีแยกประเภท และระบบสินทรัพยถ์าวร 

3.1) ระบบการเบิกจ่ายเงิน 
ระบบการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 การเบิกจ่ายหรือตั้งเบิก หมายถึงการท ารายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้กบัเจา้หน้ี

ซ่ึงเป็นบุคคลภายในหรือผูมี้สิทธิทั้งท่ีเป็นเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณท่ีฝากคลงั และเงิน
นอกงบประมาณท่ีมิไดฝ้ากคลงั แบ่งออกเป็น 

 -  ขอเบิกผา่นกระบวนการจดัซ้ือ 
 -  ขอไม่เบิกผา่นกระบวนการจดัซ้ือ 
 -  ขอเบิกตามใบส าคญั 

-  ขอเบิกกรณีอ่ืนๆ 
 -  ขอเบิกโดยใชเ้งินกู ้
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ส่วนท่ี 2 การจ่ายเงิน หมายถึง การน ารายการขอเบิกไปตรวจสั่งจ่ายและโอนเงินเขา้บญัชี
ของเจา้หน้ี หรือส่วนราชการ แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 

การจ่ายเงินของหน่วยงานกลาง ประกอบดว้ย การตรวจอนุมติัและอนุมติัรายการขอเบิก
เงิน (ปลด Block) ของกรมบญัชีกลาง และส านกังานคลงั และการสั่งจ่ายและโอนเงินดว้ยวิธีการจ่าย
ตรง (Direct Payment) หรือจ่ายผ่านส่วนราชการ (Indirect Payment) ของกรมบัญชีกลาง (Run 
Payment) (ระบบออกแบบให้รวมศูนยก์ารสั่งจ่ายและโอนเงิน ฉะนั้น จึงจ าเป็นตอ้ง Run Payment ใน
ส่วนกลาง หรือใหก้รมบญัชีกลางเป็นผูด้  าเนินการเท่านั้น) 

การจ่ายเงินของส่วนราชการ เม่ือกรมบญัชีกลางโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของ
ส่วนราชการ (กรณีจ่ายเงินแบบ Indirect Payment) ตามรายการท่ีขอเบิกแลว้ หรือกรณีการจ่ายเงินนอก
งบประมาณท่ีอยูใ่นบญัชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ (เงินนอกงบประมาณท่ีมิไดฝ้ากคลงั) ส่วน
ราชการจะต้องไปด าเนินการจ่ายเงินให้เจ้าหน้ีผูมี้สิทธิตามระเบียบฯเอง เม่ือด าเนินการเสร็จแล้ว 
จะตอ้งมาท ารายการจ่ายเงินในระบบเพื่อลา้งรายการบญัชีท่ีบนัทึกไว ้

ก่อนการบนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบการเบิกจ่ายเงิน ส่วนราชการจะตอ้งด าเนินการให้ถูกตอ้ง
ตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และเง่ือนไขท่ีก าหนดก่อน แลว้จึงบนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบ ดงัน้ี 

การขอเบิกผ่านกระบวนการจดัซ้ือ ตอ้งด าเนินการจดัซ้ือตามระเบียบพสัดุฯ และบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบจดัซ้ือจดัจา้ง ต่อจากนั้นให้เรียกเลขท่ีใบสั่งซ้ือท่ีออกโดยระบบข้ึนมาท ารายการตั้ง
เบิก โดยบนัทึกก าหนดเวลาท่ีตอ้งการให้จ่ายเงินและวิธีการช าระเงิน ซ่ึงในกรณีน้ีจะบงัคบัใช้วิธีการ
จ่ายตรง (Direct Payment) โดยโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของเจา้หน้ีส าหรับการบนัทึกขอ้มูล
ผา่นระบบ Excel loader ใหใ้ชแ้บบ ขบ.01 

การขอเบิกไม่ผา่นกระบวนการจดัซ้ือ กรณีท่ีมีการจดัซ้ือพสัดุท่ีมีมูลค่าต ่ากวา่ 5,000 บาท 
หรือการมีหน้ีผกูพนักบับุคคลภายในในกรณีอ่ืนๆ เช่นหน้ีตามใบแจง้หน้ีค่าสาธารณูปโภค เป็นตน้ ให้
ส่วนราชการน าใบสั่งซ้ือหรือใบแจง้หน้ีไปบนัทึกรายการในระบบ ซ่ึงอาจจะตอ้งสร้างรหัสผูข้ายทั้ง
ผูข้ายท่ีเป็นบุคคลภายนอกและส่วนราชการตามขั้นตอนการสร้างขอ้มูลหลกัผูข้ายในกรณีท่ียงัไม่มี
รหสัผูข้ายในระบบ อยา่งไรก็ดีการขอเบิกเงินในกรณีน้ีสามารถเลือกการจ่ายเงินได ้2 แบบ คือ วิธีการ
จ่ายตรง (Direct Payment) หรือจ่ายผา่นส่วนราชการ (Indirect Payment) ส าหรับการบนัทึกขอ้มูลผา่น
ระบบ Excel loader ให้ใช้แบบ ขบ.02 (ใช้ในกรณีเบิกเงินงบประมาณ) หรือ ขบ.03 (ใช้ในกรณีเบิก
เงินนอกงบประมาณ-เงินฝากคลงั) แลว้แต่กรณี 

การเบิกเงินตามใบส าคญั หมายถึง การขอเบิกเงินเพื่อไปจ่ายให้กบัขา้ราชการลูกจา้ง และ
ผูรั้บบ านาญ ตามใบส าคญัท่ีวางเบิก ให้ส่วนราชการจดัประเภทใบส าคญัให้เป็นหมวดหมู่ตามแหล่ง
เงิน และประเภทบญัชีค่าใชจ่้าย เพื่อสะดวกและง่ายในการบนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบ ส าหรับการจ่ายเงิน
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ในกรณีน้ี บงัคบัให้ใช้วิธีการจ่ายผ่านส่วนราชการ (Indirect Payment) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิธีปฏิบติัใน
ปัจจุบนั ส าหรับการบนัทึกขอ้มูลผา่นระบบ Excel loader ใหใ้ชแ้บบ ขบ.02 หรือ ขบ.03 แลว้แต่กรณี 

การขอเบิกเงินกรณีอ่ืนๆ ไดแ้ก่การขอเบิกเงินเดือน ค่าจา้ง บ าเหน็จบ านาญ การขอเบิก
เงินยืมไปปฏิบติัราชการ การขอเบิกเงินทดรองราชการ การขอเบิกเงินประกนัสัญญา การขอเบิกเงิน
ประกนัผลงาน การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายล่วงหน้า (เงินดาวน์) การขอเบิกเงินรายไดส่้งเกินจ่ายคืน การ
เบิกหักผลกัส่ง การเบิกเงินอุดหนุน และการปรับปรุงยอดเจา้หน้ี ส่วนราชการจะตอ้งด าเนินการใน
กรณีต่างๆ ให้ถูกตอ้งตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งมาก่อน และน าหลกัฐานไปบนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบโดย
สามารถเลือกวิธีจ่ายเงินได ้2 แบบ คือ วิธีการจ่ายตรง (Direct Payment) และวิธีจ่ายผ่านส่วนราชการ 
(Indirect Payment) แล้วแต่กรณี ส าหรับการบนัทึกขอ้มูลผ่านระบบ Excel loader ให้ใช้แบบ ขบ.02 
และ ขบ.03 แลว้แต่กรณี 

การขอเบิกเงินโดยใช้เงินกู้ หมายถึง การขอเบิกเงินในท านองเดียวกบัท่ีกล่าวมาแล้ว
ขา้งตน้ เพียงแต่แหล่งเงินท่ีน ามาใชม้าจากเงินกู ้ฉะนั้น ส่วนราชการจึงตอ้งด าเนินการให้ถูกตอ้งตาม
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งมาก่อน แลว้น าหลกัฐานไปบนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบ โดยสามารถเลือกวิธีการจ่ายเงิน
ได ้2 แบบเช่นเดียวกนั 

ขั้นตอนต่อไปเม่ือส่วนราชการบนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบแลว้ ระบบจะออกเลขท่ีเอกสารตั้ง
เบิก และเลขท่ีเอกสารพกัเอกสารบญัชี ตามล าดบั 

การน าขอ้มูลท่ีส่วนราชการผูเ้บิกทุกแห่งท ารายการขอเบิกเขา้มาทั้งท่ีบนัทึกโดยตรงและ
ท่ีบนัทึกผา่นระบบ Excel loader ไปตรวจ อนุมติั สั่งจ่าย โอนเงินเขา้บญัชี และจ่ายเงินให้เจา้หน้ีหรือผู ้
มีสิทธิ 

ขอ้มูลขอเบิกจากเงินนอกงบประมาณท่ีไม่ได้ฝากคลงั กรณีน้ีจะเป็นการจ่ายเงินแบบ
ส่วนราชการจ่ายเอง (Agency Payment) และเน่ืองจากมิไดท้  ารายการขอเบิกเงินกบัคลงัรายการเหล่าน้ี
จึงมิได้เขา้ไปอยู่ในกระบวนการท างานตามระบบของกรมบญัชีกลางหรือส านักงานคลัง ซ่ึงส่วน
ราชการจะตอ้งท ารายการจ่ายเงิน 

เม่ือธนาคารแห่งประเทศไทยน าขอ้มูลไปด าเนินการโอนเงินแลว้ จะส่งผลการโอนเงิน
ทั้งท่ีโอนส าเร็จและท่ีไม่ส าเร็จกลบัมาเขา้ระบบ ซ่ึงระบบจะน าขอ้มูลดงักล่าวไปลงบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งให้
โดยอตัโนมติั อยา่งไรก็ดี กรมบญัชีกลางและส านกังานคลงัจะตอ้งประสานงานกบัส่วนราชการผูท้  า
รายการเพื่อปรับปรุงรายการใหถู้กตอ้งต่อไป 

3.2)  ระบบการรับและน าส่งเงิน 
ระบบการรับและน าส่งเงินในระบบ GFMIS แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
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ส่วนท่ี 1 การผา่นเอกสารทางบญัชี หมายถึง การท ารายการรับเงินทั้งเงินรายไดแ้ผน่ดิน
และเงินรายไดเ้งินนอกงบประมาณของตนเองหรือของส่วนราชการเดียวกนั 

ส่วนท่ี 2 การพกัเอกสารทางบญัชี หมายถึง การท ารายการรับเงินทั้งเงินรายไดแ้ผ่นดิน
และเงินรายไดเ้งินนอกงบประมาณ แทนส่วนราชการอ่ืน ทั้งน้ีรวมถึงการท ารายการปรับปรุงบญัชีเงิน
ฝากคลงัและรายการโอนขายบิล 

ขั้นตอนปฏิบติังาน ก่อนการบนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบการรับและน าส่งคลงั ส่วนราชการ
จะตอ้งด าเนินการให้ถูกตอ้งตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และเง่ือนไขท่ีก าหนดมาก่อน แลว้จึงบนัทึกขอ้มูล
เขา้ระบบดงัน้ี 

การรับเงิน ให้ส่วนราชการรับเงินสดหรือเช็ค และออกใบเสร็จรับเงินตามระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง แลว้ให้จดัประเภทเงินท่ีรับตามใบเสร็จรับเงินให้เป็นหมวดหมู่ตามแหล่งเงินและประเภท
รายได ้เพื่อใหส้ะดวกและง่ายในการบนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบ 

การน าเงินส่งคลงัให้ส่วนราชการท าใบ Pay-in แลว้น าเงินสดหรือเช็ค พร้อมใบPay-in 
ไปน าฝากเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของของกรมบญัชีกลาง หรือส านกังานคลงั แลว้แต่กรณี ซ่ึงอาจจะ
เป็นสาขาเดียวกบัท่ีกรมบญัชีกลางหรือส านักงานคลังเปิดบญัชี หรือต่างสาขาก็ได้ และเม่ือได้รับ
ส าเนาใบ Pay-in คืนจากธนาคารแล้ว ให้น ากลับมาท ารายการเข้าระบบ ซ่ึงนอกจากจะตอ้งบนัทึก
ขอ้มูลเก่ียวกบัรายการบญัชีและแหล่งของเงินแลว้ ยงัตอ้งบนัทึกเลขท่ีอา้งอิง 13 หลกั เพื่อใช้ในการ
กระทบยอดการน าเงินส่งคลงั 

เช็คขดัขอ้งและการชดใช้เช็คขดัขอ้ง การน าส่งเงินดว้ยเช็คแลว้เช็ดเกิดขดัขอ้งระบบจะ
สร้างรายการเช็คขดัขอ้งให้โดยอตัโนมติัส่วนตวั เช็คท่ีขดัขอ้งธนาคารจะส่งคืนกรมบญัชีกลางหรือ
ส านกังานคลงัในฐานะเจา้ของบญัชี จากนั้นกรมบญัชีกลางและส านกังานคลงัจะส่งเช็คขดัขอ้งต่อให้
ส่วนราชการ ฉะนั้นจึงเป็นหน้าท่ีของส่วนราชการท่ีจะตอ้งติดต่อกบัผูใ้ช้เช็คเพื่อเปล่ียนเป็นเงินสด
หรือเช็คฉบบัใหม่ แลว้น าเงินสดหรือเช็คฉบบัใหม่ส่งเขา้คลงัเพื่อลา้งรายการเช็คขดัขอ้ง ฉะนั้นเม่ือ
ส่วนราชการด าเนินการดงักล่าวแลว้ จะตอ้งน าเอกสารมาท ารายการเขา้ระบบโดยตอ้งบนัทึกเลขท่ีเช็ค
ขดัขอ้ง และเลขท่ีอา้งอิง เพื่อใชใ้นการลา้งรายการเช็คขดัขอ้งและกระทบยอดการน าเงินส่งคลงั 

การโอนขายบิล การโอนขายบิลตาม GFMIS ส่วนราชการสามารถท ารายการโอนขาย
บิลไดด้ว้ยตวัเอง ดว้ยการท ารายการปรับปรุงบญัชีเงินฝากคลงัตน้ทางและปลายทางทั้งท่ีเป็นบญัชีของ
ตนเองและบญัชีของส่วนราชการอ่ืน 

กรมบญัชีกลาง ปฏิบติัตามขั้นตอนดงัน้ี 
- สั่ง Post รายการพกับญัชีของส่วนราชการ 

   - น าข้อมูล Statement ท่ีได้รับจากทางธนาคารส่งเข้าระบบในกรณีท่ีพบข้อ
คลาดเคล่ือนใหป้รับปรุงแกไ้ข แลว้สั่งผา่นรายการบญัชี 
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   - ส่งหักล้างราบการระหว่างขอ้มูลการน าเงินส่งคลงัของส่วนราชการกบัขอ้มูล 
Statement (ใชเ้ลขท่ีอา้งอิง 16 หลกัเป็นตวักระทบยอด) 

- ปรับปรุงแกไ้ขรายการคลาดเคล่ือน ท าไดเ้ฉพาะรายการเลขท่ีอา้งอิงไม่ตรงกนั
เท่านั้น แลว้สั่งกระทบยอดใหม่ 

- ประสานงานกบัส่วนราชการท่ีท ารายการ เพื่อปรับปรุงขอ้มูลให้ถูกตอ้งแล้ว
ส่งกลบัเขา้มาด าเนินการตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ใหม่ 

3.3)  ระบบบริหารเงินสด 
ระบบบริหารเงินสดใน GFMIS แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 การกระทบยอดรายการรับ-จ่าย หมายถึง การน าขอ้มูล การน าเงินส่งคลงั และ

การจ่ายเงินเขา้บญัชีเงินฝากตามรายการขอเบิกของส่วนราชการ ไปกระทบยอดกบั Statement หรือ
ขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ส่วนท่ี  2 การท าขอ้มูลพยากรณ์ฐานะเงินคงคลงั หมายถึง การน าขอ้มูลประมาณการรับ-
จ่ายของส่วนราชการ และขอ้มูลรับ-จ่ายจริงจากระบบมาท าการพยากรณ์ฐานะเงินคงคลงั 

3.4) ระบบบญัชีแยกประเภท 
ระบบบญัชีแยกประเภทใน GFMIS เป็นระบบท่ีท าบญัชีให้โดยอตัโนมติัจากขอ้มูลท่ีท า

รายการมาจากระบบท่ีท าก่อนหน้า ได้แก่ ระบบจดัซ้ือจดัจา้ง ระบบเบิกจ่ายเงิน ระบบการรับและ
น าส่งเงิน และระบบบริหารเงินสด โดยการท าบญัชีจะท าบญัชีให้ทั้งในระดบัของส่วนราชการท่ีท า
รายการของตนเอง และท่ีท าแทนส่วนราชการอ่ืน และระดบัของรัฐบาล (กรมบญัชีกลาง) ไปพร้อมๆ
กนั และสามารถออกรายงานการเงินซ่ึงประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการ
ด าเนินงาน และงบกระแสเงินสดใหก้บัหน่วยงานต่างๆ ดงัน้ี 

- ส่วนราชการผูเ้บิก (Profit Center) ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค 
- ส่วนราชการระดบักรม (Company Code) รวมทั้งกองทุนและเงินทุนหมุนเวยีน 
- รัฐบาล 
นโยบายและมาตรฐานการบญัชีเป็นระบบเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) ผงับญัชีและ

รูปแบบรายงานการเงินตาม GFMIS ไดรั้บความเห็นชอบจากกรมบญัชีกลาง 
ระบบก าหนดให้มีการประมวลผลและออกรายงาน การเงินทุกเดือนโดยส่วนราชการ

จะตอ้งเขา้มาท ารายการเก่ียวกบัการตั้งคา้งรับคา้งจ่าย การค านวณค่าเส่ือมราคาสินทรัพยถ์าวร และการ
ตดัรายการระหว่างจงัหวดั ก่อนออกรายงานการเงินประจ าเดือน ทั้งน้ี เพื่อท าให้ไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์
ตามระบบบญัชีเกณฑค์งคา้ง 
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ระบบจะก าหนดระยะเวลาปิดบญัชีประจ าเดือนซ่ึงเม่ือพน้เวลาดงักล่าวแลว้ส่วนราชการ
จะเข้ามาปรับปรุงแก้ไขรายการท่ีบันทึกข้อมูลไวแ้ล้วไม่ได้ ฉะนั้ น ส่วนราชการจึงจ าเป็นต้อง
ตรวจสอบและปรับปรุงขอ้มูลใหถู้กตอ้งเป็นประจ าทุกวนั เพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดปัญหาในภายหลงั 

ระบบมีโปรแกรม Consolidate ให้กรมบัญชีกลางส าหรับตัดรายการระหว่างส่วน
ราชการและกรมบญัชีกลางก่อนท่ีจะประมวลเพื่อออกรายงานการเงินของรัฐบาล โดยบญัชีระหวา่ง
กนัดงักล่าว (Transfer Revenue และ Transfer Expense) จะถูกบนัทึกไวโ้ดยอตัโนมติัในขณะท่ีบนัทึก
ขอ้มูลเขา้ระบบ 

3.5) ระบบสินทรัพยถ์าวร 
ระบบสินทรัพยถ์าวรใน GFMIS แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 การไดม้าซ่ึงสินทรัพยถ์าวร แยกออกเป็นกรณีต่างๆ ไดแ้ก่ 

- การไดม้าจากการจดัซ้ือจดัจา้ง ซ่ึงตอ้งมาด าเนินการผ่านระบบจดัซ้ือจดัจา้งมา
ก่อนประกอบด้วย การซ้ือสินทรัพยถ์าวรโดยตรง การต่อเติมสินทรัพยถ์าวร การซ้ืองานระหว่างท า
แลว้โอนเป็นสินทรัพยถ์าวร และการซ้ืองานระหวา่งท าแลว้โอนเป็นสินทรัพยถ์าวรโครงการ 

- การไดม้าจากการรับบริจาค 
  - การไดม้าจากการส ารวจพบ 
  ส่วนท่ี 2  การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยถ์าวร  แยกออกเป็นกรณีต่างๆ ไดแ้ก่การยมืและ
คืนสินทรัพยถ์าวร การปรับปรุงมูลค่าสินทรัพยถ์าวร การโอนสินทรัพยถ์าวรระหว่างกรม การโอน
สินทรัพยถ์าวรระหวา่งกอง (Cost Center) การตรวจนบัสินทรัพย ์การตดัจ าหน่าย และการค านวณค่า
เส่ือมราคาสินทรัพยถ์าวร 
  สินทรัพยถ์าวรทุกรายการใน GFMIS จะมีรหสัก ากบั ซ่ึงรหสัน้ีจะให้โดยอตัโนมติัเม่ือมี
การท ารายการสินทรัพยถ์าวรเข้าระบบ นอกจากน้ี รหัสสินทรัพยถ์าวรจะถูกจดัไวเ้ป็นหมวดหมู่
เพื่อใหใ้ชร่้วมกนัได ้และสอดคลอ้งกบัผงับญัชีสินทรัพยถ์าวรตามระบบบญัชี 
  เม่ือมีการไดม้าหรือมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัสินทรัพยถ์าวร ส่วนราชการจะตอ้งเขา้มา
ท ารายการ ซ่ึงรายการท่ีบนัทึกลงระบบสินทรัพยถ์าวร จะถูกส่งไปลงบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งโดยอตัโนมติั 
  ส่วนราชการระดบักรมจะตอ้งเขา้มาท ารายการค่าเส่ือมราคาสินทรัพยถ์าวรทุกรายการ
ทุกเดือนเพื่อปรับปรุงค่าสินทรัพยถ์าวรให้เป็นปัจจุบนั ในขณะเดียวกนั ขอ้มูลค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์
ถาวรจะถูกส่งเขา้ระบบบญัชีการเงินเพื่อบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายใหโ้ดยอตัโนมติั 

4) ระบบบญัชีตน้ทุน เป็นระบบท่ีจะให้ขอ้มูลเพื่อการบริหาร โดยหน่วยงานตอ้งก าหนด
โครงสร้างภายในหน่วยงานเป็นศูนยต์น้ทุน ศูนยก์  าไร งานหลัก งานสนับสนุน และกิจกรรมเพื่อ
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รองรับขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้าย และก าหนดเกณฑ์การปันส่วนตน้ทุน เพื่อใชเ้ป็นหลกัในการปัน
ส่วนตน้ทุนใหแ้ต่ละผลผลิตท่ีเก่ียวขอ้ง 

ระบบจะประมวลผลตน้ทุนจากขอ้มูลท่ีท ารายการมาจากระบบงานท่ีท าก่อนหนา้ 
ไดแ้ก่ ระบบจดัซ้ือจดัจา้ง ระบบเบิกจ่ายเงิน ระบบการรับและน าส่งเงิน และระบบสินทรัพยถ์าวร โดย
ส่วนราชการต้องบนัทึกรหัสศูนยต์้นทุนและกิจกรรม (ถ้ามี) ไปพร้อมๆกันการบนัทึกข้อมูลตาม
ระบบงานท่ีท าก่อนหนา้ 

ก่อนเร่ิมต้นท าระบบต้นทุน ส่วนราชการต้องบันทึกข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการ
ค านวณตน้ทุนเขา้ระบบก่อน ดงัน้ี 

- ข้อมูลศูนย์ต้นทุน (Cost Center) โดยจะต้องระบุว่าศูนย์ต้นทุนใดเป็นศูนย์
ตน้ทุนสนับสนุน และศูนยต์น้ทุนใดเป็นศูนยต์น้ทุนหลกั (ศูนยต์น้ทุนหลกั หมายถึง ศูนยต์น้ทุนท่ี
ก่อให้เกิดผลผลิตโดยตรง และศูนย์ตน้ทุนสนับสนุน หมายถึง ศูนยต์้นทุนท่ีไม่ก่อให้เกิดผลผลิต
โดยตรง) 

- ขอ้มูลกิจกรรม (Business Process) ของศูนยต์น้ทุนหลกั แต่ละแห่ง 
- ขอ้มูลผลผลิต (Output) ของส่วนราชการ 
- ผูกความสัมพันธ์ศูนย์ต้นทุนหลักกับกิจกรรม และกิจกรรมกับผลผลิต ใน

ลกัษณะ One to many และ Many to many 
- ก าหนดล าดบัการปันส่วนตน้ทุน มี 3 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนท่ี 1 การปันส่วนตน้ทุนของศูนยต์น้ทุนสนบัสนุนเขา้ ศูนยต์น้ทุนหลกั 
ขั้นตอนท่ี 2  การปันส่วนตน้ทุนของศูนยต์น้ทุนหลกัเขา้กิจกรรม 
ขั้นตอนท่ี 3  การปันส่วนตน้ทุนของกิจกรรมเขา้ผลผลิต 
- ก าหนดประเภทค่าใช้จ่ายว่า ค่าใช้จ่ายใดเป็นค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct Cost) 

และค่าใชจ่้ายใดเป็นค่าใชจ่้ายทางออ้ม (Indirect Cost) 
- ก าหนดเกณฑก์ารปันส่วนตน้ทุนส าหรับค่าใชจ่้ายทางออ้มแต่ละประเภท 
เม่ือปิดรอบการท าบญัชีตน้ทุน ส่วนราชการจะไดต้น้ทุนของศูนยต์น้ทุน ตน้ทุน

ของกิจกรรม และตน้ทุนของผลผลิต เป็นประจ าทุกเดือน และสะสมเป็นตน้ทุนรายปีไดใ้นท่ีสุด 

5) ระบบบริหารบุคคล เป็นระบบท่ีรับขอ้มูลบุคลากรส าหรับขา้ราชการพลเรือนสามญั
โดยรับข้อมูลการเปล่ียนแปลงข้าราชการ  การฝึกอบรม และการปรับโครงสร้างองค์กรจากส่วน
ราชการ และรับขอ้มูลเงินบญัชีถือจ่ายจากกรมบญัชีกลางระบบ GFMIS จะครอบคลุม การบริหาร การ
ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ ท่ีผ่านบญัชีเงินคงคลงั และไม่ผ่านบญัชีเงินคง
คลงับางส่วน เฉพาะยอดเงินท่ีสามารถระบุ ติดตาม และบนัทึกรายการในระบบในปัจจุบนัได้ ซ่ึง
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ปัจจุบนัสามารถใชง้านไดเ้ฉพาะส่วนของการบริหารบุคคล ส่วนงานค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคคล และการ
ฝึกอบรม อยูใ่นขั้นตอนการออกแบบโปรแกรม 

1.2  การเข้าใช้งานในระบบ GFMIS มี 3 วิธี คือ (กระทรวงการคลงั, ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั, 2550 : ออนไลน์) 

1.2.1 บันทึกโดยตรงเข้าระบบ  SAP (Terminal GFMIS) ท่ี ติดตั้ งให้ ส่วนราชการ โดย
คุณสมบติัของ Terminal GFMIS มีดงัน้ี 

1)  เพื่อการวางแผนจดัการทรัพยากรของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย หลาย
ระบบงานท่ีส าคัญต่อการด าเนินงาน เช่ือมต่อกันในฐานข้อมูลเดียวกัน มีเคร่ืองมือส าหรับการ
ปฏิบติังานและการรายงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

2)  บนัทึกรายการเป็นแบบ Online และ Real Time สามารถตรวจสอบติดตามสถานะ
ของขอ้มูล และวเิคราะห์รายงานไดโ้ดยไม่ตอ้งรอใหปิ้ดบญัชีก่อน 

3)  การตรวจสอบ หรือวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถท าไดท้ั้งบนหนา้จอหรือจากการพิมพ์
มีความยดืหยุน่ในการปรับระบบใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของแต่ละสภาพธุรกิจ 

4)  ขั้นตอนการท างานของทุกระบบเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

1.2.2 ใช้แบบฟอร์ม Excel จากระบบ Excel Loader และระบบ Web online คือ ส าหรับส่วน
ราชการเบิกจ่ายท่ีไม่ได้รับจดัสรรเคร่ือง Terminal GFMIS จะต้องท าการ Download Template จาก
ระบบ Excel Loader จากส่วนกลาง (http://www.gfmis.go.th) เพื่อน าเอามาใช้ภายในหน่วยงานของ
ตน โดยหลงัจากท าการ Download Template ออกมาแล้วหน่วยงานน าแบบฟอร์มท่ีไดรั้บมาท าการ
บนัทึก เพื่อใชเ้ป็นเอกสารน าเขา้ขอ้มูลไปยงัระบบ GFMIS ผา่นเคร่ือง Terminal GFMIS ณ ส านกังาน
คลงัจงัหวดั หรือส่วนราชการผูเ้บิกตน้สังกดั โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1) เตรียม File ดว้ยเคร่ือง PC ท่ีลง Program Pack Excel 
2) ผูอ้นุมติั Encrypt File โดยใช ้ID ประเภท E 

  3) ผู ้Loadใช้ ID ประเภท L Load File ท่ี Encrypt แล้วเข้าระบบผ่านเคร่ืองท่ีได้รับ
จดัสรร (Terminal GFMIS) หรือเคร่ืองของคลงัจงัหวดั 
  4) ผูดู้รายงานใช ้ID ประเภท R ผา่นเคร่ืองท่ีมีเครือข่าย Internet 

1.2.3  การถ่ายโอน (Interface) ข้อมูลจากระบบอื่น คือการน าขอ้มูลท่ีมีอยู่แล้วในระบบอ่ืน 
บนัทึกเขา้ไปยงัเคร่ือง Terminal  
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1.3. ประโยชน์ของระบบ GFMIS (กระทรวงการคลงั, ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั, 2550: ออนไลน์) 

1.  ลดความซ ้ าซอ้นในการบนัทึกขอ้มูล และลดขั้นตอน ภาระในการจดัท าเอกสาร 
2.  ติดตามสถานการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบไดทุ้กขั้นตอน 
3.  มีเคร่ืองมือในการจดัสรร ติดตาม บริหารงบประมาณภายในหน่วยงาน 
4.  ไดรั้บความสะดวกรวดเร็วในการเบิกจ่ายงบประมาณ ลดภาระการจ่ายเงิน 
5.  มีระบบเพื่อรองรับการบริหารตน้ทุนโดยเฉพาะตน้ทุนกิจกรรม เพื่อประเมินผลส าเร็จของ

ผลผลิตและผลลพัธ์ 
6.  สามารถเรียกดูข้อมูล  รายงานในระบบต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้องได้ถูกต้องและทันที เพื่อการ

ตรวจสอบ 
 

2.   แนวคิดเกีย่วกบัการประเมินผล  

ในการเร่ิมด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ก่อนเร่ิมจะตอ้งมีการวางแผนโครงการ โดยก าหนด
วตัถุประสงค์และเป้าหมาย ผลลพัธ์ท่ี คาดหวงัของโครงการไว ้และเม่ือไดเ้ร่ิมท าโครงการในระยะ
หน่ึงแล้ว การประเมินผล เป็นส่ิงท่ีท าให้ทราบว่าการปฏิบัติงานตามโครงการไปนั้ น บรรลุ
วตัถุประสงค ์และไดผ้ลลพัธ์เป็นไปตามท่ีคาดหวงัหรือไม่ เพียงใด มีการเบ่ียงเบนไปจากส่ิงท่ีวางแผน
ไวห้รือไม่ เพื่อท าการรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ หาวิธีปรับปรุงแกไ้ขให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั
การปฏิบติั  

2.1  ความหมายของการประเมินผล 
แอลคิน (อ้างในสุวิมล ติรกานันท์, 2543 : 2) ให้ความหมายของการประเมินผลไวว้่า เป็น

กระบวนการก าหนดขอบเขตการตัดสินใจการเลือกข้อมูลท่ีเหมาะสม การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ตลอดจนการเขียนรายงานสรุป เพื่อใหผู้มี้อ  านาจในการตดัสินใจไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติั 

สมคิด พรมจุย้ (2542 : 28) เสนอไวว้า่ การประเมินผลเป็นกระบวนการท่ีก่อให้เกิดสารสนเทศ 
เพื่อช่วยในการบริหาร ซ่ึงผูบ้ริหารสามารถใช้ในการตดัสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการ
ตรวจสอบความกา้วหน้าของโครงการ หรือแผนงาน ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธ์ิของโครงการ
หรือแผนงานนั้น ๆ วา่มีมากนอ้ยเพียงใด 

สตฟัเฟิลบีม (อา้งในธ ารง บวัศรี, 2531 : 288) กล่าวว่า การประเมินเป็นกระบวนการของการ
บรรยาย การเก็บขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลข่าวสาร เพื่อน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจเลือก
ทางเลือกท่ีเหมาะสม ซ่ึงในการประเมินเพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีส าคญัมุ่งประเมิน 4 ด้าน คือ การ
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ประเมินด้านสภาวะแวดล้อม การประเมินปัจจัยเบ้ืองต้น การประเมินกระบวนการ และการ
ประเมินผลผลิต  

 ในการศึกษาน้ี การประเมินผลหมายถึง กระบวนการของการเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล
ข่าวสาร การตรวจสอบ  ตัดสินคุณค่า และการวดัอย่างเป็นระบบ ซ่ึงเป็นไปตามความหมายของ 
สตฟัเฟิลบีม 

2.2  รูปแบบการประเมิน 
แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม และคณะ (อ้างในสมคิด พรมจุ้ย, 2542 : 49) ได้เสนอแนวคิด

เก่ียวกบัรูปแบบการประเมินเรียกว่า ซิปโมเดล (CIPP Model)  เป็นการประเมินท่ีเป็นกระบวนการ
ต่อเน่ือง โดยมีจุดมุ่งเน้นท่ีส าคญัคือ ใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการ เพื่อหาข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา วตัถุประสงค์ของการประเมิน คือการให้สารสนเทศเพื่อการ
ตดัสินใจ ดงันั้นจึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีรายละเอียดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจ โดยแบ่งการ
ประเมินผลออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

2.2.1  การประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C)  เป็นการ
ประเมินให้ไดข้อ้มูลส าคญั เพื่อช่วยในการก าหนดวตัถุประสงค์ของโครงการ ความเป็นไปไดข้อง
โครงการ เป็นการตรวจสอบวา่โครงการท่ีจะท าสนองปัญหาหรือความตอ้งการจ าเป็นท่ีแทจ้ริงหรือไม่ 
วตัถุประสงค์ของโครงการชดัเจน เหมาะสม สอดคลอ้งกบันโยบายขององค์กร หรือ นโยบายหน่วย
เหนือหรือไม่ เป็นโครงการท่ีมีความเป็นไปไดใ้นแง่ของโอกาสท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุนจากองค์กร
ต่าง ๆ หรือไม่ เป็นตน้ การประเมินดา้นสภาวะแวดล้อมจะช่วยในการตดัสินเก่ียวกบัเร่ืองโครงการ
ควรจะท าในสภาพแวดลอ้มใด ตอ้งการจะบรรลุเป้าหมายอะไร หรือตอ้งการบรรลุวตัถุประสงคเ์ฉพาะ
อะไร  เป็นตน้ โดยการประเมินผลดา้นสภาวะแวดลอ้มของระบบ GFMIS ของส่วนราชการในจงัหวดั
แพร่นั้น เป็นการประเมินวา่ส่วนราชการทราบวตัถุประสงคข์องระบบ GFMIS หรือไม่ มีความเขา้ใจ
ถึงวตัถุประสงค์ของระบบ GFMIS มากน้อยเพียงใด รวมทั้ ง ระบบ GFMIS สามารถช่วยให้ส่วน
ราชการในจงัหวดัแพร่ด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพียงใด เป็นตน้ 

จากการศึกษาของ ชมภูนุช หุ่นนาค (2553) และ กลัยา โพธ์ิพะยอม จนัทนา กองกนัภยั และ
ทศันีย ์ยกศิริ (2552) ไดมี้นกัวิชาการหลายท่านท่ีใชว้ิธีการประเมินผลของแดเนียล แอล สตฟัเฟิลบีม 
และคณะ ในการประเมินผลโครงการต่างๆ โดย แบ่งองค์ประกอบในการประเมินด้านบริบทหรือ
สภาวะแวดล้อม ดงัน้ี ความเหมาะสมของระบบ ความพร้อมของสภาพพื้นท่ี ด้านสังคม และด้าน
เศรษฐกิจ 
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 การประเมินผลสภาวะแวดลอ้มในระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
ของส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ ผูศึ้กษาไดเ้ลือกองค์ประกอบไว ้3 ดา้น คือ ดา้นความเหมาะสมของ
ระบบ ดา้นเศรษฐกิจ และ ดา้นสังคม เน่ืองจากสามารถประเมินถึงความสอดคลอ้ง และความเป็นไป
ไดข้องโครงการไดอ้ยา่งครอบคลุม 

2.2.2  การประเมินปัจจัยเบือ้งต้นหรือปัจจัยป้อน (Input Evaluation : I) เป็นการประเมินเพื่อ
พิจารณาถึง ความเป็นไปไดข้องโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรท่ีจะใชใ้น
การด าเนินโครงการ เช่น งบประมาณ บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ เวลา รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนการ
ด าเนินงาน  เป็นตน้  

การประเมินผลแบบน้ีจะท าโดยใช้ เอกสารหรืองานศึกษาท่ีมีผูท้  าไวแ้ลว้ หรือใชว้ิธีการศึกษา
น าร่องเชิงทดลอง (Pilot Experimental Project) ตลอดจนอาจให้ผูเ้ช่ียวชาญ มาท างานให้ อย่างไรก็
ตาม การประเมินผลน้ีจะตอ้งส ารวจส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิมก่อนวา่มีอะไรบา้ง และตดัสินใจวา่จะใชว้ธีิการใด ใช้
แผนการด าเนินงานแบบไหน และตอ้งใช้ทรัพยากรจากภายนอก หรือไม่ โดยการประเมินผลปัจจยั
เบ้ืองตน้ของระบบ GFMIS ของส่วนราชการในจงัหวดัแพร่นั้น เป็นการประเมินว่า ส่วนราชการมี
บุคลากรเพียงพอหรือไม่ บุคลากรมีความเข้าใจในการท างานในระบบ GFMIS มากน้อยเพียงใด 
งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ในการใชง้านในระบบ GFMIS เพียงพอหรือไม่ เป็นตน้ 

จากการศึกษาของ ชมภูนุช หุ่นนาค (2553) และ กลัยา โพธ์ิพะยอม จนัทนา กองกนัภยั และ
ทัศนีย์ ยกศิริ (2552) ได้สรุปองค์ประกอบในการประเมินปัจจัยเบ้ืองต้น ได้ 3 องค์ประกอบ คือ 
บุคลากร งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ ซ่ึงผูศึ้กษาจะท าการประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้ของระบบการ
บริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ 3 องค์ประกอบ
เช่นเดียวกนั 

2.2.3  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เป็นการประเมินระหว่างการ
ด าเนินงานโครงการ เพื่อหาขอ้บกพร่องของการด าเนินโครงการ ท่ีจะใช้เป็นขอ้มูลในการพฒันา 
แกไ้ข ปรับปรุง ให้การด าเนินการช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเป็นการตรวจสอบกิจกรรม 
เวลา ทรัพยากรท่ีใชใ้นโครงการ ภาวะผูน้ า การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ โดยมีการบนัทึก
ไวเ้ป็นหลักฐานทุกขั้นตอน การประเมินกระบวนการน้ี จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการค้นหา
จุดเด่น หรือจุดแข็ง (Strengths) และจุดด้อย (Weakness) ของนโยบาย แผนงาน โครงการ มกัจะไม่
สามารถศึกษาไดภ้ายหลงัจากส้ินสุดโครงการแลว้  

การประเมินกระบวนการจะมีบทบาทส าคญัในเร่ืองการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเป็นระยะๆ เพื่อการ
ตรวจสอบการด าเนินของโครงการโดยทัว่ไป การประเมินกระบวนการมีจุดมุ่งหมาย คือ 
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3.1)  เพื่อการหาขอ้บกพร่องของโครงการ ในระหว่างท่ีมีการปฏิบติัการ หรือการด าเนินงาน
ตามแผนนั้น 

3.2)  เพื่อหาขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีจะน ามาใชใ้นการตดัสินใจเก่ียวกบัการด าเนินงานของโครงการ 
3.3)  เพื่อการเก็บขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการด าเนินงานของโครงการ 

โดยการประเมินผลกระบวนการของระบบ GFMIS ของส่วนราชการในจงัหวดัแพร่นั้น เป็นการ
ประเมินว่า ส่วนราชการมีการวางแผนในการใช้ระบบมากน้อยเพียงใด มีการก าหนดขั้นตอนการ
ท างาน มอบหมายและสั่งการ ติดตามประเมินผลในการด าเนินงานมากนอ้ยเพียงใด เป็นตน้ 

จากการศึกษาของ ชมภูนุช หุ่นนาค (2553) และ กลัยา โพธ์ิพะยอม จนัทนา กองกนัภยั และ
ทศันีย์ ยกศิริ (2552) ได้สรุปองค์ประกอบในการประเมินกระบวนการ ดังน้ี การวางแผน การจดั
องคก์ร การอ านวยการ การควบคุม การสั่งการ และการประสานงาน  

จากองคป์ระกอบขา้งตน้ ผูศึ้กษาไดเ้ลือกองคป์ระกอบในการประเมินกระบวนการของระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ ได้แก่ การ
วางแผน การจดัองคก์ร การสั่งการ และการควบคุม เน่ืองจากเป็นองคป์ระกอบหลกัๆท่ีผูศึ้กษาขา้งตน้
เลือกน ามาประเมิน โดยจะท าการประเมินผูต้อบแบบสอบถามทุกต าแหน่งงานในส่วนราชการ 

ส าหรับการประเมินกระบวนการระบบงานยอ่ย 5 ระบบ ในระบบ GFMIS จะประเมินเฉพาะ
ต าแหน่งผูป้ฏิบติังานในระบบ GFMIS เท่านั้น 

2.2.4   การประเมินผลผลติ (Product Evaluation : P) เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลผลิต
ท่ีเกิดข้ึนกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ หรือความตอ้งการ เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้รวมทั้งการพิจารณา
ในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปล่ียนโครงการและการประเมินผล เร่ืองผลกระทบ 
(Impact) และผลลัพธ์ (Outcomes) ของนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ โดยอาศัยข้อมูลจากการ
ประเมินผลสภาวะแวดลอ้ม ปัจจยัเบ้ืองตน้และกระบวนการร่วมดว้ย โดยการประเมินผลผลผลิตของ
ระบบ GFMIS ของส่วนราชการในจงัหวดัแพร่นั้น เป็นการประเมินว่า เม่ือน าระบบมาใช้ในส่วน
ราชการแลว้ ผลท่ีไดจ้ากการน ามาใช้บรรลุเป้าหมาย หรือวตัถุประสงค์ของระบบ GFMIS มากน้อย
เพียงใด เป็นตน้ 
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2.3 กรอบแนวคิด 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการประเมินผลระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
ส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ 
 
เอกสารและการศึกษาทีเ่กีย่วข้อง  

ชมภูนุช หุ่นนาค (2553) ได้ศึกษาถึงการประเมินผลระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) จงัหวดันนทบุรี โดยน ารูปแบบการประเมิน ซิปโมเดล ของ 
สตัฟเฟิลบีม มาใช้ประเมิน และ เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงผลการ
ประเมินพบว่า ส่วนราชการในจงัหวดันนทบุรี ยงัมีปัญหาอุปสรรคในการน าระบบ GFMIS มาใช ้
ได้แก่ 1) สภาวะแวดลอ้ม ความไม่พร้อมของหน่วยงานตั้งแต่แรก ซ่ึงไม่มีการเปิดโอกาสให้แต่ละ
หน่วยงานได้ศึกษาสภาพปัญหาความพร้อม หรือขอ้มูลต่างๆก่อนน าระบบมาใช้ 2) ปัจจยัเบ้ืองตน้ 
เจา้หน้าท่ีท่ีใช้ระบบขาดความเช่ียวชาญ มีการหมุนเวียนปรับเปล่ียนเจา้หน้าท่ีอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งมี
ขอ้จ ากดัเร่ืองความรู้ความสามารถในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และงบประมาณท่ีรัฐจดัสรรไวเ้พื่อใช้

การประเมินผลระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบ

อเิลก็ทรอนิกส์ของส่วนราชการในจังหวดัแพร่ 

สภาวะแวดล้อม 

- ความเหมาะสมของ      
  ระบบ 

- ดา้นเศรษฐกิจ 
- ดา้นสังคม 
 

 

 

ปัจจัยเบือ้งต้น 

- บุคลากร  
- งบประมาณ 
- วสัดุอุปกรณ์ 

 

 

กระบวนการ 

ส าหรับทุกต าแหน่ง 

- การวางแผน  
- การจดัองคก์ร  
- การสั่งการ  
- การควบคุม 

ส าหรับผู้ปฏบิัตงิาน 

ระบบงานยอ่ย 5 

ระบบ 
 

ผลผลติ 

ผลลพัธ์ในการ

ใชร้ะบบ 
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ด าเนินงานในระบบ  GFMIS ไม่ครอบคลุมทุกอย่าง ซ่ึงเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับแต่ละ
หน่วยงาน ส่วนวสัดุอุปกรณ์ก็ขาดประสิทธิภาพ 3) กระบวนการ ระบบมีการปรับเปล่ียนอยูต่ลอดเวลา 
ขาดการสนบัสนุนและการสั่งการท่ีดีของผูบ้ริหาร 4) ผลผลิต ระบบมีความถูกตอ้งแม่นย  า ท าให้ทราบ
ขอ้มูลไดห้ลายมิติ โดยผูศึ้กษาไดพ้บแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงระบบ คือรัฐควรมีการศึกษา
ถึงความคุม้ทุนระบบการเงินการคลงั มีการก าหนดแผนการฝึกอบรมและการพฒันาบุคลากรระยะยาว
ต่อเน่ือง และควรมีมาตรการใหม่ๆท่ีสามารถควบคุม ดูแลการตรวจสอบภายในของหน่วยราชการ
อยา่งจริงจงั และมีระบบระเบียบมากข้ึน  

กัลยา โพธ์ิพะยอม  จันทนา กองกันภัย และทัศนีย์ ยกศิริ (2552) ศึกษาเร่ืองการประเมินการ
ด าเนินโครงการระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS) 
กรณีศึกษาส่วนราชการในจงัหวดัพิจิตร โดยน ารูปแบบการประเมิน ซิปโมเดล ของ สตฟัเฟิลบีม มา
ใช้ประเมิน ผลจากการศึกษาพบว่า 1) สภาวะแวดลอ้ม ผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีของหน่วยงานเห็นว่า
โครงการ GFMIS ช่วยส่งเสริมความเช่ือมัน่ดา้นเศรษฐกิจของจงัหวดั น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทนัสมยัมาประยกุตใ์ช ้ช่วยในการเบิกจ่ายงบประมาณถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายในจงัหวดั 2) ปัจจยั
การเบ้ืองตน้ ผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีของหน่วยงานเห็นว่าส่วนราชการมีความพร้อมในการบริหาร
จดัการทั้งบุคลากร งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ และการจดัการติดตั้งระบบ ให้เป็นไปตามนโยบายและ
วตัถุประสงค์ของโครงการ 3) กระบวนการในการด าเนินการเบ้ืองตน้ ผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีมีการ
วางแผนก าหนดขั้นตอนในการด าเนินงาน มีการก าหนดภารกิจความรับผิดชอบและเป้าหมายการ
ปฏิบติังานของหน่วยงาน และ4) ผลผลิตของโครงการ เน่ืองจากผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงาน
มีความเขา้ใจในระบบงานทุกขั้นตอน จึงท าให้การท างาน หรือผลท่ีได้รับเป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของการท าโครงการ 

 วีรยุทธ ศรีจันทรา (2553) ไดศึ้กษาปัญหาระบบการบริหารงานการเงินการคลงัภาครัฐระบบ
อิเล็กทรอนิกส์:กรณีศึกษา การรับจ่ายเงินมณฑลทหารบกท่ี 31  จงัหวดันครสวรรค ์ เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บ
รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีจ  านวน 65 คน พบวา่การน าระบบ 
GFMIS มาใช ้ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดในการปฏิบติัหนา้ท่ีคือ เคร่ืองมือ วสัดุในการจดัหาไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบติัหน้าท่ี อุปกรณ์ในการปฏิบติัหน้าท่ีไม่มีทุกหน่วย ท าให้ปฏิบติังานได้ยากและล่าช้าตอ้ง
เดินทางไปปฏิบติัหนา้ท่ีตามหน่วยท่ีมีเคร่ืองมือ บุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นระบบการบริหารงานการ
คลังภาครัฐมีจ านวนน้อย และยงัขาดประสบการณ์ในการท างาน ท าให้การท างานไม่ประสบ
ความส าเร็จท่ีตั้งไว ้
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 กัณทิมา จองสุข (2551) ได้ศึกษาการประเมินผลการน าระบบ GFMIS มาใช้ในการบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนครสวรรค์  เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม  จากการศึกษาพบว่า ระบบ GFMIS สามารถแสดงผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากในเร่ืองของดา้นความถูกตอ้งแม่นย  า ความโปร่งใส ประหยดัค่าใชจ่้ายและรวดเร็ว
ทนัเหตุการณ์ บุคลากร ผูป้ฏิบติังาน มีความเขา้ใจระบบงานและวิธีปฏิบติังาน จ านวนบุคลากรมี
เพียงพอส าหรับการปฏิบติังาน และมีการพฒันาศกัยภาพอย่างสม ่าเสมอในระดบัปานกลาง อีกทั้งผู ้
ศึกษาได้มีข้อเสนอแนะคือมหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้ผู ้ปฏิบัติงานมีการพัฒนาศักยภาพอย่าง
สม ่าเสมอ เช่น การฝึกอบรมเพื่อให้ผูป้ฏิบติังานมีความรู้ความเขา้ใจในระบบงานและวิธีปฏิบติังาน 
สามารถปรับปรุงแกไ้ขและใชร้ะบบงานไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ ท าใหเ้กิดความคล่องตวั ใชง้านจาก
ระบบไดส้ะดวก รวดเร็วและง่ายข้ึน 


