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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานใน
ระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานครและน าผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน
ในระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยใช้วิธีการ
วิจัยเชิงผสมผสาน ( Mixed Methods) คือ การใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative 
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ในการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณโดยการ
ตอบแบบสอบถาม ได้ก าหนดประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
นักวิชาการเงินและบัญชีที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี สังกัด ส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร  
จ านวน 17 แห่ง ๆ ละ 3 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 51 คน  และในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการ
สัมภาษณ์ ได้ก าหนดประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หัวหน้างานการเงินและบัญชี สังกัด ส านักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานคร  จ านวน 17 แห่ง ๆ ละ 1 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 17 คน 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้าที่อยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ 
บุคลากรขาดความรู้ในการแยกประเภทเงินรายได้แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ เนื่องจาก  โดยส่วน
ใหญ่ข้าราชการบรรจุใหม่จะขาดความรู้เรื่องการแยกประเภทเงินรายได้แผ่นดินและเงินนอก
งบประมาณ  การขาดความรู้ในการแยกประเภทนี้ ท าให้การจัดเก็บและน าส่งเงินผิดพลาด             
มีผลกระทบให้การบันทึกข้อมูลรายการจัดเก็บและน าส่งไม่ครบถ้วน ส่งผลในระบบรับและน าส่ง คือ
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ท าให้ดุลบัญชีไม่ถูกต้อง ต้องขอแก้ไขข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนภายในเดือนถัดไป หรือก่อนปิดงวด
บัญชี ท าให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องเร่งด าเนินการแก้ไข เพราะมีความ
เกี่ยวเนื่องกับหลายหน่วยงานทั้งส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา ธนาคารกรุงไทยที่ส่งข้อมูล
การรับเงินเข้าระบบ GFMIS กองคลัง กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร และกรุงเทพมหานคร ปัจจัย
ต่อมาได้แก่ บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่ง ต้องอาศัย
ความรู้ความเข้าใจในระบบ  GFMIS ซึ่งเป็นงานเฉพาะ อีกทั้งปริมาณงานในส านักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานครและสาขานั้นมีปริมาณมาก ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ในการท างาน เมื่อมี
การโยกย้ายแต่ไม่มีคนมาแทนท าให้ปริมาณงานเพ่ิมข้ึน  หลังจากมีคนมาแทนแต่เป็นข้าราชการบรรจุ
ใหม่ต้องใช้เวลาในการสอนงานเป็นเวลานาน ซึ่งจ านวนบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน เพื่อจัดส่งเอกสาร
ให้ทันภายใน 3 วันท าการ ควรจะมีการวางแผนอัตราก าลังของเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีในการ
ปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่ง   ของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา ให้เพียงพอกับ
ปริมาณงานของแต่ละสาขา เพื่อให้ได้คุณภาพการท างานที่ดีของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ปัจจัยที่สาม
ได้แก่ โครงสร้างในการอนุมัติตามสายการบังคับบัญชา  ในการลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม Excel 
loader ที่ต้องผ่านหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าส่วนราชการ ท าให้เกิดความล่าช้าเนื่องจากหลาย
ขั้นตอน โดยผู้บังคับบัญชาบางรายไม่เข้าใจระบบงาน ขาดความช านาญในการตรวจสอบ ใช้เวลา
หลายวันในการลงนามอนุมัติ และถ้าผู้บังคับบัญชาไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
แบบฟอร์ม Excel Loader ที่ใช้บันทึกรายการจัดเก็บและน าส่งจะค้างเป็นเวลาหลายวัน ส่งผลให้เกิด
ความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  
 
ค าส าคัญ : GFMIS, ระบบรับและน าส่ง, ปัจจัย, ความล่าช้า, ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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ABSTRACT 

The purpose of this study were to determine the factors causing 
delays in operational procedures for receipts at the Government Fiscal Management 
Information System, Bangkok Metropolitan Land Office, Thailand and to make 
suggestions based on the research results in order to solve the problem of 
compliance. This research utilized mixed methods combining both quantitative and 
qualitative research methods. Questionnaires were used in the quantitative research 
method and the sample includes 51 financial and accounting officers from 17 
branches of Bangkok Metropolitan Land Office. Additionally, interviews were 
conducted on 17 Chief Financial Officers of all branches of Bangkok Metropolitan 
Land Office. 

The study found that the delays were affected at a high level by lack 
of knowledge in classifying land revenue and non-budgetary funds, causing errors in 
storage and deposit. Recorded date were stored and delivered incomplete, resulting 
in receipt and delivery of invalid balances. Errors should be fixed within a month or 
by the close of the fiscal year, making operational delays a problem needing urgent 
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revision. Bangkok agencies and branch offices are involved. The Krungthai Bank sends 
money to the Treasury’s Department of Lands, the Comptroller General's 
Department, Revenue Department, and the Bangkok Metropolitan Administration. 
Moreover, other factors causing delays include insufficient personnel, operational 
systems, and for receipt process. GFMIS requires understanding of specific 
applications. The amount of land in Bangkok and branch offices requires knowledge 
and experience. When staff is transferred, workloads increase. After replacements, re-
staffing means long instructional periods. Delivery within three working days should 
be a goal of financial and accounting officers. The Bangkok Land Office and its 
branches are sufficiently numerous, but top productivity is not achieved. Finally, the 
chain of command approval structure is another delaying factor. Signing a form 
requires a supervisor and head of government. Some supervisors do not understand 
the system, and due to inexperience, it may take several days to sign an 
authorization. If the supervisor is absent or unavailable, an Excel Loader form is used 
to record, store, and deliver outstanding information after several days. This results in 
delays in the operational system and delivery.  

Keywords : GFMIS, Receipt process, Factors, Delays, Operational procedures  
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ค้นคว้าอิสระ โดยเฉพาะอาจารย์ ดร.ศิกานต์ อิสสระชัยยศ กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระที่คอยแนะน า ชี้แนะให้ค าปรึกษาตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณ
ทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  

ขอขอบพระคุณหัวหน้างานการเงินและบัญชีทั้ง 17 สาขา  ที่สละเวลาในการสัมภาษณ์  
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษา  รวมไปถึงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทุกท่านที่ให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาครั้งนี้  

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในโครงการ  และเพ่ือน ๆ พ่ีๆ น้อง ๆ ชาว EPA 26 
ในมิตรภาพ ความรู้ ความเข้าใจ และค าแนะน าดี ๆ ตลอดจนพี่ ๆ เจ้าหน้าที่โครงการ  EPA ทุกท่านใน
ความช่วยเหลือต่าง  ๆ ที่ขาดเสียมิได้  ขอขอบคุณพ่ีปาจรีย์ ศักดิ์วาลี้สกุล  ผู้ที่แนะน าแนวคิดทั้งในการ
ท างานและในการศึกษา  ที่ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะดี  ๆ และก าลังใจในการศึกษา  ท้ายที่สุด
ขอขอบพระคุณมารดาและครอบครัวที่คอยสนับสนุนและเป็นก าลังใจ  

หากผลการศึกษานี้มีข้อบกพร่องประการใด  ผู้ศึกษาขอน้อมรับไว้เพื่อปรับปรุง  แก้ไขใน
การศึกษาครั้งต่อไป  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 

ตามท่ีรัฐบาลได้ก าหนดให้ทุกหน่วยงานภาครัฐใช้ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 เพ่ือยกระดับการปฏิบัติงานจากเดิมท่ีท าด้วยมือ มาใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ช่วยในการปฏิบัติงาน ทั้งในด้านงบประมาณ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการจัดท าบัญชีการเงิน บัญชี
บริหารและด้านบุคลากร ซึ่งรูปแบบของข้อมูลเป็นลักษณะบันทึกข้อมูลครั้งเดียวเพ่ือให้ได้สารสนเทศ
ในการปรับปรุงและติดตามการใช้งบประมาณท่ีเน้นการวัดประสิทธิภาพและวัดประสิทธิผลแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ และให้มีฐานข้อมูลกลางด้านการเงินการคลังภาครัฐแบบหลากหลายมิติ ตามโครงสร้าง
กระทรวง ทบวง กรม และพ้ืนที่จังหวัด และน าเสนอข้อมูลได้แบบทันทีทันใด  

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (Government Fiscal 
Management Information System : GFMIS) เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพโดยน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมา
ประยุกต์ใช้เพื่อปรับกระบวนการด าเนินการและการจัดการภาครัฐด้านงบประมาณ  การบัญชี  การ
จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับ
นโยบายการปฏิรูประบบราชการที่เน้นประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการด าเนินงานของภาครัฐ
ประกอบด้วย 5 ระบบใหญ่ คือ ระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการเงินและบัญชี  ระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล  และระบบต้นทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานมีมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานเดียวกัน  ลดขั้นตอนและภาระในการจัดท าเอกสาร  โดยมีระบบฐานข้อมูลศูนย์กลางแบบ
หลากหลายมิติ (Matrix) และการปรับปรุงข้อมูลเป็นแบบทันทีทันใด  (Online  Real – Time)1 การ
น าข้อมูลเข้าระบบจีเอฟเอ็มไอเอส (GFMIS) สามารถด าเนินการได้ 3 วิธี คือ บันทึกข้อมูลผ่านเครื่อง                  

 

                                           
1
  กระทรวงการคลัง , “ความเป็นมาและความส าคัญของระบบ GFMIS,” ระบบบริหาร

การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ , http://www.gfmis.go.th/gfmis_us1.html (สืบค้นเมื่อ
วันที่ 8  มิถุนายน 2558). 
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จีเอฟเอ็มไอเอส เทอร์มินัล (GFMIS Terminal) ผ่านเอ็กซ์เซลโหลดเดอร์( Excel Loader) หรือโดย
การเชื่อมโยงกับระบบภายนอกระบบจีเอฟเอ็มไอเอส GFMIS (Interface)2 ข้อมูลเข้าระบบ 

ระบบรับและน าส่งเงินตามระบบจีเอฟเอ็มไอเอส (GFMIS) เป็นระบบงานหนึ่งของระบบ
การเงินและบัญชี  ซึ่งประกอบด้วย  การรับและน าส่งเงินผ่านธนาคาร  การจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ 
การบริหารเงินสด  การจัดการด้านสินทรัพย์ถาวร  และการจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงิน  เป็น
ระบบที่รองรับการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บเงิน  และบันทึกข้อมูลการน าส่งเงิน  ทั้งที่เป็นเงิน  รายได้
แผ่นดิน  เงินนอกงบประมาณท่ีฝากคลัง  และเงินเบิกเกินส่งคืน   ในการบันทึกข้อมูลต้องบันทึกข้อมูล
ผ่านเครื่องจีเอฟเอ็มไอเอส เทอร์มินัล  (GFMIS Terminal) และส่วนราชการที่ไม่ได้รับการจัดสรร
เครื่องจีเอฟเอ็มไอเอส เทอร์มินัล  (GFMIS Terminal) ให้ใช้ระบบ เอ็กซ์เซลโหลดเดอร์ ( Excel  
Loader) และน าส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินทราเน็ต Intranet หรืออินเตอร์เน็ต Internet แต่เนื่องจาก
การน าส่งข้อมูลผ่านระบบ เอ็กซ์เซลโหลดเดอร์ ( Excel  Loader) มีข้อจ ากัด และไม่ครอบคลุมการ
ปฏิบัติงานทุกกระบวนงานได้เท่ากับการปฏิบัติงานผ่านเครื่องจีเอฟเอ็มไอเอส เทอร์มินัล (GFMIS 
Terminal) กรมบัญชีกลางจึงได้พัฒนาและปรับปรุงวิธีการบันทึกรายการจาก เอ็กซ์เซลโหลดเดอร์ 
(Excel  Loader) เป็นจีเอฟเอ็มไอเอสเว็ปออนไลน์ (GFMIS Web Online) ซึ่งได้เริ่มปฏิบัติงานระบบ
จัดซื้อ จัดจ้างเป็นระบบงานแรกตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม 2553 และได้พัฒนาระบบรับและน าส่งผ่าน  
GFMIS Web Online ขึ้นอีก 1 ระบบเพ่ือลดขั้นตอนการป้องกันการแก้ไขข้อมูลโดยการ เอ็นคริปชั่น 
(Encryption) แฟ้มข้อมูล ส่วนการน าส่งเงินรายได้แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณฝากคลังแทน
หน่วยงานอื่นจะต้องด าเนินการอนุมัติรายการน าส่งเช่นเดียวกับการบันทึกรายการผ่านเครื่องจี เอฟ
เอ็มไอเอส เทอร์มินัล (GFMIS Terminal) เมื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบแล้วระบบจะแสดงผลการน าเข้า
ข้อมูลได้ทันทีแบบ  Online Real Time รวมทั้งเรียกรายงานการบันทึกรายการได้เช่นเดียวกับการ
บันทึกรายการผ่านเครื่องจีเอฟเอ็มไอเอส เทอร์มินัล (GFMIS Terminal) นอกจากนั้นยังสามารถเรียก
รายงาน (Sap Log) ได้ทันทีเช่นเดียวกับการน าส่งข้อมูลผ่าน เอ็กซ์เซลโหลดเดอร์ ( Excel  Loader) 
และมีรายงานที่แสดงข้อมูลรายการรับเงินและข้อมูลรายการน าส่งเงินเพ่ือให้หน่วยงานสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกรายการรับและน าส่งได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

กรมท่ีดินเป็นหน่วยงานราชการที่มีส านักงานที่ดินกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด 17 สาขา ซึ่งการด าเนินการตามระบบจีเอฟเอ็มไอเอสเว็ป
ออนไลน์ (GFMIS Web Online) ระบบรับและน าส่ง มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง มีเอกสารที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการตามระบบรับและน าส่งเป็นจ านวนมาก เริ่มจากการ

                                           
2 เรื่องเดียวกัน, ความเป็นมาและความส าคัญของระบบ GFMIS.  
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แยกประเภทเงินรายได้แผ่นดินที่กรมที่ดินจัดเก็บ แบ่งออกเป็น รายได้ของกรมที่ดินและรายได้ที่กรม
ที่ดินจัดเก็บแทนส่วนราชการอ่ืน  ส่วนเงินนอกงบประมาณของกรมที่ดิน ประกอบด้วยเงินนอก
งบประมาณท่ีกระทรวงการคลังอนุญาตให้กรมท่ีดินหักจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเพ่ือน ามาใช้จ่าย
สนับสนุนการจัดเก็บรายได้นั้น ๆ และมีเงินนอกงบประมาณที่รับไว้เพ่ือด าเนินการตามภารกิจของ
ส านักงานที่ดินในการรังวัด รวมทั้งเงินนอกงบประมาณท่ีน าฝากคลังเพื่อจัดสรรให้องค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น และน าฝากคลังแทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จากการจัดเก็บรายได้เมื่อสิ้นวัน
และน าส่งในวันถัดไป ปัญหาที่เกิดข้ึนคือ การส่งข้อมูลการบันทึกรายการรับและน าส่งเงินใน
แบบฟอร์มเอ็กซ์เซลโหลดเดอร์(Excel  Loader) ให้กับกองคลัง กรมท่ีดิน ล่าช้าเกินกว่า 3 วัน ท าการ 
เอกสารในการบันทึกรายการรับและน าส่ง รวมทั้งไฟล์แนบแบบฟอร์ม เอ็กซ์เซลโหลดเดอร์ ( Excel  
Loader) ค้างน าส่งเป็นเวลาหลายวัน เมื่อน าส่ง ข้อมูลในระบบรับและน าส่งผ่านจีเอฟเอ็มไอเอสเว็ป
ออนไลน์ (GFMIS Web Online) ครบทั้งเดือนแล้ว มีการตรวจสอบความถูกต้องเป็นรายเดือน  หาก
พบข้อผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูล แยกเป็น กรณีรับเงินและกรณีน าส่งเงิน จะต้องท าการขอ
ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดโดยเร็ว ถ้าส่งข้อมูลช้าการแก้ไขก็ช้าตามไปด้วย  ท าให้การขอปรับปรุงและ
แก้ไขข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนของรายการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ 
ต้องขอแก้ไขภายในเดือนถัดไป ก่อให้เกิดความล่าช้าในการน าส่งให้กรมที่ดินเองและหน่วยงานอ่ืนที่
กรมท่ีดินจัดเก็บแทน ยกตัวอย่างเช่น การจัดเก็บแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/กรุงเทพมหานคร 
เมื่อเกิดปัญหาข้างต้น ท าให้ในการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/
กรุงเทพมหานคร ไม่สามารถเบิกจ่ายได้  ต้องเบิกจ่ายในเดือนถัดไป ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น/กรุงเทพมหานคร ไม่สามารถน าไปผลิตบริการสาธารณะที่จ าเป็น สูญเสียโอกาสในการน าเงิน
รายได้ไปแก้ปัญหาด้านอื่น ๆ ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 

จากปัญหาความล่าช้าข้างต้นพบว่ามีสาเหตุที่เก่ียวข้องหลายประการ อาทิ ปริมาณงาน
ของส านักงานที่ดินแต่ละแห่งมีปริมาณมาก การโยกย้ายสับเปลี่ยนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีโดย
ไม่มีบุคคลมาด ารงต าแหน่งแทน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีขาดความรู้ความเข้าใจในการแยก
ประเภทเงินรายได้แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ กฎหมาย ระเบียบค าสั่ง ข้อบังคับ และวิธีการ
ปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่ง การบันทึกรายการรับเงินและน าส่งเงินจึงไม่ถูกต้อง โครงสร้างองค์กร 
ที่มีรูปแบบตามล าดับขั้นของสายการบังคับบัญชา ท าให้การลงนามใน แบบฟอร์มเอ็กซ์เซลโหลดเดอร์ 
(Excel  Loader) เกิดความล่าช้า และงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ เกี่ยวเนื่องไปจนถึงการ
จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ หมึกพิมพ์ กระดาษและระบบอินเทอร์เน็ต  ท า
ให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบรับ
และน าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และเพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข
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ปัญหาจากการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่ง เพ่ือให้สามารถน าไปพัฒนาระบบงานของส่วนราชการ
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
1.2 ค าถามการวิจัย (Research questions) 

 

1.  ปัจจัยใดส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบรับและ
น าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  

2.  แนวทางใดที่สามารถน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานในระบบรับและ
น าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 
 
1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย (Research objectives) 

 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานใน
ระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 

2.  เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน
ในระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 
 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

1.  ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน ตามส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร และสาขา และเพ่ือวางแนวทางการ
ปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งเงินผ่าน GFMIS Web Online ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

2.  ผลการศึกษาที่ได้ สามารถน าไปใช้ปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการท างานในระบบ
รับและน าส่งเงินของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และสาขา และสามารถใช้เป็นโครงการน าร่อง
ให้กับส านักงานที่ดินหน่วยงานย่อยทั่วประเทศได้ 

3. เป็นประโยชน์แก่วงการวิชาการ ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอน
การปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งเงินผ่าน  GFMIS Web Online ตามส านักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร และสาขา และน าข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบรับและน าส่งเงินผ่าน GFMIS Web Online ต่อไป  
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1.5 นิยามค าศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย 

 

ระบบ GFMIS (Government Fiscal Management Information System) 
หมายถึง ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  น ามาใช้กับระบบ
งบประมาณ ระบบบัญชีการเงิน ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบบริหารงานบุคคลและระบบบัญชีต้นทุน ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายปฏิรูประบบราชการที่เน้นประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการ
ด าเนินงาน ได้ข้อมูลสถานะภาพการคลังของรัฐที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

GFMIS Web Online หมายถึง ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์พัฒนาและปรับปรุงวิธีการบันทึกรายการจาก Excel Loader เป็น Web online 

ระบบรับและน าส่ง หมายถึง ระบบงานย่อยในระบบ GFMIS ที่ส่วนราชการน ามาใช้ใน
การบันทึกข้อมูลการจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลการน าส่งเงินรายได้แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ
ให้กับส่วนราชการเอง และจัดเก็บและน าส่งแทนส่วนราชการอ่ืน 

Excel Loader หมายความว่า แบบฟอร์ม excel ของระบบรับและน าส่งรายได้ มี
ทั้งสิ้น 3 แบบฟอร์ม ซึ่งสามารถรองรับรายการเกี่ยวกับการจัดเก็บและน าส่งรายได้ที่เกิดขึ้นทั้งในส่วน
ของการบันทึกรับรู้รายได้และในส่วนของการบันทึกรายการน าส่งเงินเข้าคลัง 

เงินรายได้แผ่นดิน หมายความว่า เงินทั้งปวงที่ส านักงานที่ดินหน่วยงานย่อยจัดเก็บ  
ประกอบด้วย รายได้ของกรมที่ดิน และรายได้ที่กรมที่ดินจัดเก็บแทนส่วนราชการอ่ืน 

เงินนอกงบประมาณ หมายความว่า เงินทั้งปวงที่ส านักงานที่ดินหน่วยงานย่อยจัดเก็บ 
ประกอบด้วย เงินนอกงบประมาณท่ีกระทรวงการคลังอนุญาตให้กรมท่ีดินหักจากเงินรายได้ที่จัดเก็บ
เพ่ือน ามาใช้จ่ายสนับสนุนการจัดเก็บรายได้นั้น ๆ และมีเงินนอกงบประมาณที่รับไว้เพ่ือด าเนินการ
ตามภารกิจของส านักงานที่ดินในการรังวัด รวมทั้งเงินนอกงบประมาณท่ีน าฝากคลัง เพ่ือจัดสรรให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และน าฝากคลังแทนกรุงเทพมหานครและกรมส่งเสริมการปกครอง      
ท้องถิ่น 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานใน

ระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ประมวลหลักการแนวคิดและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง มีรายละเอียดในการศึกษาดังนี้ 

2.1  ความหมายและระบบการคลัง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเงินรายได้แผ่นดินและเงินนอก
งบประมาณ  

2.2  ความหมายของระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์      
2.3  แนวคิดและทฤษฎีองค์การ 
2.4  การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) 
2.5  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน  
2.6  การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ
รับและน าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร มีความเกี่ยวข้องกับการคลัง ระบบการคลัง 
เนื่องจากกรมที่ดินเป็นหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ในการจัดเก็บรายได้ให้กับกรมที่ดินเองและให้ความ
ร่วมมือกับกรมสรรพากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/กรุงเทพมหานคร  ในการจัดเก็บรายได้แทน ซึ่ง
การจัดเก็บและน าส่งให้กับกรมสรรพากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/กรุงเทพมหานครนั้น ต้อง
จัดเก็บและน าส่งด้วยระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Government Fiscal Management Information System : GFMIS) ปัจจุบันพัฒนามาเป็นระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS Web Online) เพ่ือลดขั้นตอนการ
ป้องกันการแก้ไขข้อมูลโดยการ (Encryption) แฟ้มข้อมูลโดยการบันทึกรายการจัดเก็บและน าส่งใน
แบบฟอร์ม Excel Loader แนบไฟล์ผ่าน GFMIS Web Online ในระบบรับและน าส่ง ซึ่งต่อไปจะ
น าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับความหมายของการคลัง ระบบการคลัง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเงินรายได้
แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Government Fiscal Management Information System : GFMIS) ระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS Web Online) การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New 
Public Management: NPM) 
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2.1  ความหมายของการคลัง 
 

ริชาร์ด เอ มัสเกรฟ และเพกก้ี บี มัสเกรฟ 1 เห็นว่า การคลังในความหมายอย่างแคบมี
เนื้อหาสาระเก่ียวข้องกับมาตรการต่าง ๆ ทางด้านรายได้และรายจ่ายของงบประมาณของรัฐบาล 
(the revenue and expenditure measures of public budget)  

กระทรวงการคลัง 2 ได้ให้ความหมายไว้ว่า การคลัง คือ การจัดการเงินของรัฐ การ
จัดการเงินสาธารณะ 

จากความหมายของการคลังดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การคลัง คือ การจัดการเงินของ
รัฐ ทางด้านรายได้และรายจ่ายของรัฐบาล 

 
2.1.1  ความหมายของระบบการคลัง 
         ระบบการคลังหมายถึงองค์ประกอบของสถาบันการคลังต่าง ๆ ที่รวมกันเป็น

โครงสร้างทางการคลังที่เก่ียวข้องกับการก าหนดกิจกรรมทางการคลังเพื่อให้เกิดผลดีต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยที่สถาบันการคลังเหล่านี้มีการท างานเก่ียวเนื่องกันและสัมพันธ์กับสถาบัน
อ่ืน ๆ ระบบการคลังเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารราชการแผ่นดิน ดังนั้นการท างานของสถาบันการ
คลังต่าง ๆ จึงต้องเก่ียวเนื่องและเก่ียวข้องกับสถาบันอ่ืน ๆ ที่อยู่ในระบบบริหารราชการแผ่นดิน3 

2.1.1.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของระบบการคลัง4 
   ระบบการคลังจะด าเนินไปได้ดีหรือไม่ข้ึนอยู่กับองค์ประกอบในแง่ท่ีมีงาน

ต่าง ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้ของสถาบันการคลัง โดยจะมีอิทธิพลต่อการก าหนดกิจกรรมทางการคลัง ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 งานหรือหน้าที่ด้วยกัน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

                                           
1
 Musgrave, Richard A. and Peggy B., Public Finance in Theory and Practice, 

(New York: Mc Graw-Hill Book Company, 1989), อ้างถึงใน ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์, การบริหาร
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(1) งานจัดหารายได้ 
 ระบบการคลังมีหน้าที่ส าคัญในการจัดหารายได้ให้แก่รัฐบาลทั้งในรูปการ

จัดเก็บภาษีอากร เช่น ภาษีเงินได้ ภาษีทรัพย์สิน อากรขาเข้า เป็นต้น รวมถึงส่วนที่มิใช่ภาษี ซึ่งเป็น
รายได้อ่ืน ๆ เช่น จากการขายสิ่งของและบริการ รัฐพาณิชย์ ค่าธรรมเนียม เป็นต้น เพื่อน ามาใช้จ่าย
ของรัฐบาล การด าเนินการจัดเก็บรายได้โดยเฉพาะภาษีนั้น รัฐบาลจะต้องค านึงถึงผลกระทบที่จะ
เกิดข้ึนอันเกิดจากภาษีอากรที่รัฐบาลก าหนด เพราะจะมีผลเท่ากับภาคธุรกิจเอกชนมีทรัพยากรลด
น้อยลง การจัดเก็บรายได้ของรัฐควรจะจัดเก็บให้ได้มากที่สุดหรือมีประสิทธิภาพ เก็บได้อย่างเต็มเม็ด
เต็มหน่วย โดยสูญเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด รัฐก็จะมีรายได้เข้ามาด าเนินการตามวัตถุประสงค์ได้มาก
ยิ่งขึ้น 

การจัดหารายได้ของรัฐบาลกลางนั้นโดยทั่วไปก็เป็นภารกิจของ
หน่วยงานหรือส่วนราชการภายใต้สังกัดของกระทรวงการคลัง ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากรและ
กรมสรรพสามิต ส่วนรายได้จากแหล่งอื่น เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เป็นต้น หน่วยงานที่รับผิดชอบก็
จะจัดเก็บให้กับรัฐ เช่น กรมต ารวจ กรมทรัพยากรธรณี เป็นต้น แต่มีจ านวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับ
รายได้จากภาษีอากร 

(2)  งานจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
  เมื่อรัฐบาลจัดเก็บรายได้มาแล้วเท่ากับว่า รัฐบาลมีงบประมาณที่จะ

น าไปจัดหาทรัพยากรอื่น ๆ ทางการบริหาร ทั้งนี้สามารถปฏิบัติงานต่าง ๆ ลุล่วงไปตามนโยบายของ
รัฐที่ได้แจ้งให้ประชาชนและรัฐสภา ซึ่งการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้เนื่องจาก
หน่วยงานต่าง ๆ มักมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณจ านวนมากเพ่ือด าเนินการตามโครงการและ
กิจกรรมอันอยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของหน่วยงาน นั้น ๆ แต่ว่ายอดงบประมาณที่หน่วยงานต่าง ๆ 
ขอมามักจะเกินยอดเงินงบประมาณท่ีสามารถหาได้ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจึงไม่สามารถ
สนับสนุนได้ทุกความต้องการการใช้จ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ ดังนั้นการก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณโดยค านึงถึงล าดับความส าคัญและความสอดคล้องของแต่ละ
โครงการ ถ้าหากมีความจ าเป็นสูงและสอดคล้องกับสถานการณ์มาก ย่อมจะมีโอกาสได้รับการจัดสรร
งบประมาณมาก 

 ส าหรับรัฐบาลกลาง งานทางด้านนี้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของส านัก
งบประมาณท่ีดูแลงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด โดยมีกองคลังของกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ ท า
หน้าที่พิจารณาและรวบรวมค าของบประมาณต่อไป  

(3)  งานด้านการเบิกจ่ายและบริหารเงินสด 



9 
 

 

 ในช่วงที่รัฐบาลจัดเก็บรายได้และจัดสรรรายจ่ายให้กับหน่วยงานต่าง 
ๆ นั้นมีความเก่ียวข้องกับเงินสด ซึ่งจะต้องมีระบบบริหารเงินสดไม่ให้เกิดการขาดแคลนเงินสดหรือ
เงินสดขาดมืออันท าให้หน่วยงานต่าง ๆ ไม่สามารถเบิกจ่ายตามข้อผูกพันได้  ก็จะไม่มีเงินสดหรือมีไม่
เพียงพอที่จะท าให้หน่วยงานด าเนินการต่อไป และจ่ายเงินให้กับธุรกิจเอกชน ระบบการคลังจึงต้อง
พยายามรักษาเงินสดคงคลังไว้จ านวนหนึ่งที่พอเหมาะ ไม่ให้มีมากเกินไปหรือน้อยเกินไป การมีเงินสด
คงคลังจ านวนมากเกินไปท าให้เสียโอกาสในการหารายได้จากดอกเบี้ยและถ้าไปกู้ยืมเงินมาก็จะเสียค่า
ดอกเบี้ยโดยใช้เหตุ ถ้าหากมีเงินสดคงคลังน้อยเกินไปกะท าให้การด าเนินงานเกิดติดขัด และไม่ส่งผลดี
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวม 

ในกรณีที่รัฐบาลมีความจ าเป็นที่จะใช้เงินสดแต่เนื่องจากการจัดเก็บ
รายได้ไม่พอเพียง ท าให้มีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย เกิดการขาดดุลทางด้านงบประมาณ รัฐบาลก็มี
ความจ าเป็นต้องกู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลดังกล่าว การบริหารเงินกู้หรือหนี้สาธารณะ ก็เป็นภารกิจ
ส าคัญประการหนึ่งของระบบการคลังที่จะต้องดูแลและบริหารงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็น
ผลดีต่อประเทศ 

ส าหรับรัฐบาลกลาง มีหน่วยงานราชการที่ท าหน้าที่ดูแลบริหารเงินสด 
การเบิกจ่ายและบริหารเงินกู้ของรัฐบาลกลาง คือ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยมีหน่วยงาน
ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ คลังจังหวัด ดูแลรับผิดชอบงานด้านนี้ในต่างจังหวัด  

(4)  งานด้านการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
 เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญของระบบการคลัง เพราะจะเก่ียวข้อง

กับการก าหนดทิศทางและจัดล าดับความส าคัญของนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งจะมี
ความสัมพันธ์กับรายได้และรายจ่ายของรัฐบาล โดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศจะต้องสอดคล้องกับนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงต้องมีการ
ก าหนดแนวทางการจัดสรรรายจ่ายรัฐบาลให้แต่ละด้านเป็นไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกัน และ
เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงข้อจ ากัดด้านทรัพยากรและด้านอ่ืน ๆ นอกจากการ
ใช้จ่ายงบประมาณแล้วยังต้องค านึงถึงการใช้จ่ายเงินจากแหล่งเงินด้านอ่ืน ๆ ด้วย 

(5)  งานด้านการตรวจสอบ 
ภายหลังจากท่ีมีการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อผูกพันที่หน่วยงานต่าง ๆ 

ต้องการแล้ว การใช้จ่ายดังกล่าวก็ควรจะมีการตรวจสอบว่าเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ตรงตาม
วัตถุประสงค์หรือสอดคล้องกับโครงการที่ก าหนดหรือไม่ การตรวจสอบในที่นี้เป็นการตรวจสอบ
ภายในระบบการคลัง ซึ่งอาจจะมีกลไกของการตรวจสอบภายนอกระบบการคลังที่ส าคัญได้แก่ 
รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน และพรรคการเมือง โดยเฉพาะประเทศท่ีปกครองโดยระบอบ
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ประชาธิปไตย การตรวจสอบภายนอกจากบุคคล กลุ่มบุคคล องค์การหรือสถาบันต่าง ๆ ถือว่าเป็น
ปัจจัยส าคัญมิอาจขาดได้ 

ในการตรวจสอบของระบบการคลังนั้นอาจจะตรวจสอบได้ 3 ลักษณะ
ด้วยกัน ได้แก่ 

5.1  ตรวจสอบความถูกต้อง   เป็นการตรวจสอบความถูกต้องตาม
ระเบียบแบบแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพราะในแต่ละประเทศจะก าหนดกฎระเบียบด้านการใช้จ่ายไว้ 
เช่น วิธีการลงบัญชี การจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ เป็นต้น การตรวจสอบด้านนี้มุ่งการค้นหาการทุจริต
ของเจ้าพนักงานรัฐ 

5.2  ตรวจสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพนั้นเป็นเรื่องเก่ียวกับผลงาน
กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยที่ควรจะได้ผลงานมากที่สุดและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ซึ่งประสิทธิภาพ
อาจจะวัดในลักษณะร้อยละก็ได้ การตรวจสอบด้านนี้จึงพิจารณาว่าการใช้จ่ายงบประมาณควรจะน้อย
ที่สุด แต่ให้ได้ผลงานตามโครงการที่ก าหนดมากท่ีสุด 

5.3  ตรวจสอบประสิทธิผล ในการบริหารงานของรัฐบาล กิจกรรมที่รัฐ
จัดท านั้นเป็นภารกิจที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ จ าเป็นต้องด าเนินการให้เกิดผลงานตามต้องการ แม้จะเสีย
ค่าใช้จ่ายจ านวนมากก็ตาม การด าเนินงานที่มุ่งผลของงานเป็นส าคัญนั่นคือ ประสิทธิผลนั่นเอง ดังนั้น
การตรวจสอบด้านประสิทธิผลคือพิจารณาว่าผลของงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่
ก าหนดไว้หรือไม่ 

การตรวจสอบภายในระบบการคลังก็จะมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาท า
หน้าที่ด้านนี้เช่นเดียวกับงานด้านอ่ืน ๆ ของระบบการคลัง ในกรณีของประเทศไทยก็จัดตั้งส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ท าหน้าที่ตรวจสอบงานด้านนี้ 
การตรวจสอบของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจะครอบคลุมการใช้จ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่เฉพาะ
แต่เงินงบประมาณแผ่นดินเท่านั้น ยังรวมถึงการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากแหล่งอื่น ๆ ด้วย เช่น 
เงินบริจาค เงินช่วยเหลือ เป็นต้น 

จากที่กล่าวมาเก่ียวกับระบบการคลังนั้นท าให้สามารถเข้าใจได้ในแง่ที่ว่าการด าเนินการ
ทางการคลังของรัฐนั้นจะต้องด าเนินการอย่างรอบคอบ เพราะปัจจัยต่าง ๆ ของระบบการคลังส่ง
ผลกระทบต่อกันและส่งผลกระทบต่อระบบบริหารโดยส่วนรวม การพิจารณาปัจจัย หรือประเด็นใด
เพียงอย่างเดียวคงไม่พอ เพราะจะส่งผลกระทบต่อประเทศโดยส่วนรวม การด าเนินการของรัฐจึงต้อง
มีความรอบคอบแต่ไม่เชื่องช้า จะท าให้เกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

2.1.2  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเงินรายได้แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ 
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การที่จะด าเนินการจัดเก็บและน าส่งให้กับส่วนราชการเจ้าของรายได้ให้ถูกต้อง
ได้นั้น ต้องมีความรู้ในการแยกประเภทรายได้ว่า เป็นเงินรายได้แผ่นดินหรือเงินนอกงบประมาณ มี
รายละเอียด ดังนี้ 

ส านักก ากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ 5 ให้ความหมายไว้ว่าเงินรายได้
แผ่นดิน หมายถึง เงินที่ส่วนราชการจัดเก็บหรือรับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 
หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
บัญญัติไม่ให้ส่วนราชการนั้นๆ  น าไปใช้จ่ายหรือหักไว้เพ่ือการใดๆ 

2.1.2.1  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
(1)  การน าส่งคลังตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและน าส่ง       

ข้อ  65. เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการทั้งที่เป็นเงิน
สด  และหรือเช็คให้น าส่งหรือน าฝากคลังภายในก าหนด  ดังนี้ 

1.  เช็ค  ให้น าส่งหรือน าฝากในวันที่ได้รับเช็ค  หรืออย่างช้าภายในวัน
ท าการถัดไป 

2.  เงินรายได้แผ่นดิน  ให้น าส่งอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง แต่ถ้าส่วน
ราชการใดมีเงินรายได้แผ่นดินเก็บรักษาในวันใดเกิน 10,000 บาท ก็ให้น าเงินส่งโดยด่วน แต่อย่างช้า
ต้องไม่เกิน 3 วันท าการถัดไป  

รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ที่หน่วยงานได้รับและจะต้องน าส่งคลัง  หน่วยงานไม่สามารถ
น าเงินรายได้ดังกล่าวมาใช้จ่ายในการด าเนินงานได้  หน่วยงานจะรับรู้รายได้แผ่นดินเมื่อเกิดรายการ 

2.1.2.2  ประเภทของเงินรายได้แผ่นดิน  
รายได้แผ่นดินประกอบด้วย  
1.  รายได้แผ่นดินประเภทภาษีอากร  
2.  รายได้แผ่นดินที่ไม่ใช่ภาษีอากร  

(1)  รายได้แผ่นดินประเภทภาษีอากร  
      รายได้แผ่นดินประเภทภาษีอากร  หมายถึง เงินภาษีอากรที่ส่วนราชการ

จัดเก็บหรือ ได้รับตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ โดยกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณบัญญัติไม่ให้ส่วนราชการนั้นๆ  น าไปใช้จ่าย หรือหักไว้และจะต้องน าเงินที่ได้รับนั้น
ส่งคลัง 

                                           
5 ส านักก ากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง, แนวปฏิบัติการตรวจสอบ

ภายในภาคราชการ: การตรวจสอบระบบรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน, (กรุงเทพฯ: 2551), 1-56. 
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รายได้แผ่นดินประเภทภาษีอากร  จัดแบ่งได้เป็นประเภทต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

1.  รายได้ภาษีทางตรง  คือ  รายได้แผ่นดินที่เกิดข้ึนจากภาษีเงินได้
ประเภทที่มีผู้มีหน้าที่เสียภาษี  ไม่สามารถผลักภาระภาษีไปให้แก่ผู้อ่ืนได้  หรือผลักภาระภาษีไปให้แก่
ผู้อื่นได้ยาก  เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม  และภาษี
ทางตรงประเภทอ่ืน  เช่น ภาษีเงินได้ที่เรียกเก็บจากสินทรัพย์  ซึ่งนับเป็นรายได้ภาษีทางตรงตามการ
จัดประเภทรายได้แผ่นดิน ของกรมบัญชีกลาง 

2. รายได้ภาษีการขายทั่วไป  คือ  รายได้แผ่นดินที่เกิดขึ้นจากภาษีที่
จัดเก็บจากการขายสินค้าหรือให้บริการ  และการน าเข้าส่งออก  เช่น  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ  อากรแสตมป์  เป็นต้น ซึ่งนับเป็นรายได้ภาษีการขายทั่วไปตามการจัดประเภทรายได้แผ่นดิน
ของกรมบัญชีกลาง 

3. รายได้ภาษีการขายเฉพาะ  คือ  รายได้แผ่นดินที่เกิดข้ึนจากภาษีท่ี
จัดเก็บจากการผลิตและขายสินค้า  และการให้บริการบางประเภทเป็นการเฉพาะ  รวมทั้งค่าเช่าที่รัฐ
จัดเก็บจากกิจการที่เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ  ได้แก่  ภาษีโภคภัณฑ์ภายใน  ภาษีบริการเฉพาะ  
และภาษีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งนับเป็นรายได้ภาษีการขายเฉพาะตามการจัดประเภทรายได้แผ่นดิน
ของกรมบัญชีกลาง 

4. รายได้ภาษีสินค้าเข้าออก  คือ  รายได้ภาษีอากรที่จัดเก็บจากสินค้า
หรือบริการที่น าเข้ามาในประเทศ  เนื่องจากเป็นการน าเข้ามาโดยบุคคลที่มีถิ่นพ านักภายนอกประเทศ
ให้แก่บุคคลที่มีถิ่นพ านัก ภายในประเทศ และรายได้จากภาษีอากรที่จัดเก็บจากสินค้าที่ได้ถูกขนส่ง
ออกนอกประเทศ  หรือบริการที่ส่งออกไปให้แก่บุคคลที่มีถ่ินพ านักภายนอกประเทศโดยบุคคลที่มีถิ่น
พ านักภายในประเทศ  ซึ่งนับเป็นรายได้ภาษีสินค้าเข้าออกตามการจัดประเภทรายได้แผ่นดินของ
กรมบัญชีกลาง 

5. รายได้ภาษีลักษณะการอนุญาต  คือ  รายได้จากค่าใบอนุญาตให้
ด าเนินการ  และประกอบกิจการบางประเภท  ตัวอย่างเช่น  ค่าใบอนุญาตประมูลสุรา  ค่าใบอนุญาต
ด้านป่าไม้  ค่าใบอนุญาตวิทยุคมนาคม  เป็นต้น  ซึ่งนับเป็นรายได้ค่าภาษีลักษณะการอนุญาตตามการ
จัดประเภทรายได้แผ่นดินของกรมบัญชีกลาง 

6. รายได้ภาษีลักษณะอ่ืน  คือ  รายได้ที่หน่วยงานใช้อ านาจรัฐจัดเก็บใน
ลักษณะภาษีและต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  รัฐไม่ต้องจัดบริการหรือด าเนินการใด ๆ เป็นการ
ตอบแทนแก่ผู้ช าระเงินโดยตรง  ซึ่งไม่เข้าลักษณะภาษีประเภทต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ข้างต้น  และ
นับเป็นรายได้ภาษีลักษณะอ่ืน ตามการจัดประเภทรายได้แผ่นดินของกรมบัญชีกลาง  
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(2)  รายได้แผ่นดินที่ไม่ใช่ภาษีอากร 
      รายได้แผ่นดินที่ไม่ใช่ภาษีอากร  หมายถึง  รายได้อ่ืนที่นอกเหนือจาก

รายได้ประเภทภาษีอากรซึ่งหน่วยงานได้รับและจะต้องน าส่งคลัง 
      รายได้แผ่นดินที่ไม่ใช่ภาษีอากร  ประกอบด้วย 
      1. รายได้แผ่นดินจากการขายสินทรัพย์และบริการ  คือ  รายได้ที่เกิด

จากการขายสินทรัพย์และการให้บริการที่หน่วยงานไม่สามารถเก็บไว้ใช้ได้  ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน  ตัวอย่างเช่น รายได้จากการขายที่ดินและอาคารที่ราชพัสดุ  รายได้จากการจ าหน่ายเงิน
ลงทุนและหลักทรัพย์ของรัฐบาล  รายได้จากการขายของกลาง  รายได้ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  เช่น  
ค่าธรรมเนียมที่ดินและค่าจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์  รายได้จากการให้เช่าที่ราชพัสดุ  เป็นต้น  ซึ่ง
นับเป็นรายได้จากการขายทรัพย์สินและบริการตามการจัดประเภทรายได้แผ่นดินของกรมบัญชีกลาง 

      2. รายได้แผ่นดินจากรัฐพาณิชย์  คือ  รายได้ที่เป็นผลตอบแทนให้แก่
เจ้าของจากเงินลงทุนที่หน่วยงานถือไว้ในองค์กรหรือบริษัทต่าง ๆ และต้องน าส่งเงินรายได้ท่ีได้รับ
ให้แก่รัฐบาลเป็นรายได้แผ่นดิน  เช่น  เงินปันผล  ซึ่งนับเป็นรายได้จากรัฐพาณิชย์ตามการจัดประเภท
รายได้แผ่นดินของกรมบัญชีกลาง 

      3. รายได้แผ่นดินอื่น  คือ  รายได้ที่หน่วยงานได้รับและต้องน าส่งเงิน
รายได้ที่ได้รับให้แก่รัฐบาล  นอกเหนือจากประเภทต่าง ๆ ตามที่ระบุข้างต้น  ซึ่งนับเป็นรายได้อ่ืนตาม
การจัดประเภทรายได้แผ่นดินของกรมบัญชีกลาง ตัวอย่างเช่น  ค่าธรรมเนียมและค่าปรับเกี่ยวกับ
กระบวนยุติธรรม  ค่าปรับ ภาษีอากร  เงินชดใช้ค่าเสียหายจากการละเมิด  เป็นต้น  

2.1.2.3  เงินนอกงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ6 หมายถึง  เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

ส่วนราชการนอกจากเงินงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้แผ่นดิน เงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่าย
ปีเก่าส่งคืน 

เงินฝาก  หมายถึง เงินที่กระทรวงการคลังรับฝากไว้และจ่ายคืนตามค า
ขอของผู้ฝาก ตามข้อบังคับและระเบียบของกระทรวงการคลัง  ซึ่งระเบียบเงินนอกงบประมาณ  
ประเภทเงินฝาก  ของส่วนราชการต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการใช้จ่ายเงินนอก
งบประมาณไว้ดังนี้ 

                                           
6 พระราชบัญญัติเงินคงคลัง  พ.ศ.  2491, มาตรา 3,  ราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ เล่ม 65 

ตอนที่ 9 (12 กุมภาพันธ์ 2491): 1.  
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1. การจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน  ให้พึงใช้จ่ายเช่นเดียวกับเงินงบประมาณ  
และเพ่ือการปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น ๆ 

2. การเบิกจ่ายต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
3. หากส่วนราชการไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบ  ให้ขอท าความตกลง

กับกระทรวงการคลัง 
จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า  เงินรายได้แผ่นดินที่ส านักงานท่ีดินหน่วยงานย่อยจัดเก็บ 

ประกอบด้วย รายได้ของกรมที่ดิน และรายได้ที่กรมที่ดินจัดเก็บแทนส่วนราชการอ่ืน  มีดังนี้ รายได้
ของกรมที่ดิน คือ ค่าธรรมเนียมที่ดิน และรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอ่ืน ส่วนรายได้ที่กรมที่ดินจัดเก็บแทนส่วน
ราชการอ่ืน คือ ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล  ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าอากร
แสตมป์ เจ้าของรายได้คือกรมสรรพากร 

เงินนอกงบประมาณ เงินนอกงบประมาณของกรมที่ดิน 7 ประกอบด้วยเงินนอก
งบประมาณท่ีกระทรวงการคลังอนุญาตให้กรมท่ีดินหักจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเพ่ือน ามาใช้จ่าย
สนับสนุนการจัดเก็บรายได้นั้น ๆ และมีเงินนอกงบประมาณที่รับไว้เพ่ือด าเนินการตามภารกิจของ
ส านักงานที่ดินในการรังวัด รวมทั้งเงินนอกงบประมาณท่ีน าฝากคลังเพื่อจัดสรรให้องค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น และน าฝากคลังแทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  มีดังนี้ เงินนอกงบประมาณของ
กรมท่ีดิน เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์ เงินค่าใชจ้่ายในการจัดเก็บภาษีอากรให้แก่ราชการ  
ส่วนท้องถิ่น  เงินค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารราชการ  เงินมัดจ ารังวัด  เงินนอกงบประมาณท่ีน าฝาก
คลังเพ่ือจัดสรรให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น และน าฝากคลังแทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  มี
ดังนี้ รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายได้ส่วนท้องถิ่น (ส่วนกลาง) รายได้ส่วนท้องถิ่น (ส่วน
ภูมิภาค) 

 
2.2 ความหมายของระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(Government Fiscal Management Information System : GFMIS) 

                                           
7 กองคลัง กรมท่ีดิน, คู่มือระบบการควบคุมการเงิน ส านักงานที่ดินหน่วยงานย่อย, 

(กรุงเทพฯ: กองการพิมพ์ กรมที่ดิน, 2553), 3-10. 
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กระทรวงการคลัง 8 ให้ความหมายไว้ว่า เป็นโครงการเปลี่ยนระบบการเงินการคลัง
ภาครัฐให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยน าเอาภาครัฐด้านการงบประมาณ การบัญชี การ
จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายงบประมาณ และการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับ 
นโยบายปฏิรูประบบราชการที่เน้นประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการด าเนินงาน ท าให้การใช้
ทรัพยากรภายในองค์กรเป็นไปอย่างคุ้มค่า พร้อมกับการได้ข้อมูลสถานภาพการคลังของรัฐที่ถูกต้อง
รวดเร็วและทันการณ์ เพ่ือการบริหารนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ 

ส านักก ากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์กลุ่ม
งานก ากับและพัฒนาระบบงาน 9 ให้ความหมายไว้ว่า เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานการคลังภาครัฐ และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการคลัง ซึ่งเป็น
นโยบายทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศได้อย่างทันท่วงที 

พรรณี ศักดิ์ทัศนา 10 ให้ความหมายไว้ว่า ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ
และใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายของหน่วยงานภาครัฐนั้นๆได้ท าให้ผู้บริหารทุกระดับ
สามารถปรับทิศทางในการบริหารงานงบประมาณได้อย่างทันท่วงทีและเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ
ระบบ GFMIS เป็นระบบงานที่สนับสนุน  (Back Office) ของรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยงานส าคัญๆ  
ได้แก่ งานด้านงบประมาณงานด้านพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้างงานด้านการเงินและบัญชีและงานด้าน
บุคคลทั้งนี้  GFMIS ได้ถูกออกแบบมาเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานกลางที่เก่ียวข้องสามารถ
ท างานร่วมกันได้บนระบบงานและฐานข้อมูลเดียวกัน  (Centralization) โดยเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน
จากทุกส่วนภูมิภาคในประเทศไทยผ่านระบบเครือข่ายภายในอย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
ปลอดภัยสูงระบบปฏิบัติการ (Operation Systems) ของระบบ GFMIS จะประกอบไปด้วย  5 ระบบ

                                           
8 กระทรวงการคลัง, “ หลักการและขอบเขตของการด าเนินงาน,” ระบบบริหารการเงินการ

คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์, http://www.gfmis.go.th/gfmis_us2.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 8 
มิถุนายน 2558). 

9 ส านักก ากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มงาน
ก ากับและพัฒนาระบบงาน กรมบัญชีกลาง, คู่มือการปฏิบัติงานระบบรับและน าส่งผ่าน  GFMIS Web 
Online, (กรุงเทพฯ: 2553), 1. 

10 พรรณี ศักดิ์ทัศนา, “ GFMIS คืออะไร,” วารสารศูนย์บริการวิชาการ  ปีที่ 16, ฉบับที่ 1 
(2551): 20-23. 
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หลักคือระบบงบประมาณ  (Fund Management) ระบบพัสดุ Purchasing Order System) ระบบ
การเงินและการบัญชี  (Financial Management) ระบบบัญชีต้นทุน  (Controlling System) และ
ระบบบุคคล (Human Resource Management) 

จากความหมายข้างต้น สามารถสรุปความหมายของระบบ  GFMIS (Government 
Fiscal Management Information System) ได้ว่า ระบบ  GFMIS (Government Fiscal 
Management Information System) หมายถึง ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ น ามาใช้กับระบบงบประมาณ ระบบบัญชีการเงิน ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบ
บริหารงานบุคคลและระบบบัญชีต้นทุน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายปฏิรูประบบราชการที่
เน้นประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการด าเนินงาน ได้ข้อมูลสถานะภาพการคลังของรัฐที่ถูกต้อง 
รวดเร็ว ทันต่อการบริหารนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ   

2.2.1 ความเป็นมาและความส าคัญของระบบ GFMIS11  
 การด าเนินงานด้านการปฏิรูประบบราชการไทยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับเปลี่ยน

แนวทางการด าเนินงานของภาครัฐให้มีความโปร่งใสในการตัดสินใจ รวมทั้งมีวิธีท างานที่รวดเร็วและ
คล่องตัวเพิ่มมากข้ึน เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม ตลอดจนตอบสนองการบริหารประเทศท่ี
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยมุ่งเน้นกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่ระดับล่างและท้องถิ่น ใน
ภาพรวมของการบริหารประเทศ รัฐบาลได้มีนโยบายพัฒนาการบริหารงานให้ก้าวสู่แนวทางของ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government) เพ่ือให้รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา
กลยุทธ์และเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการปฏิรูประบบราชการไทย รวมถึงเป็นกลไกศูนย์กลางใน
การพัฒนาระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ในอนาคต 

ส าหรับการบริหารงานด้านการคลัง  รัฐบาลมีนโยบายด าเนินการปรับปรุงการ
บริหารงานด้านการคลังของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  โดยมุ่งเน้นที่เป้าหมาย
และผลลัพธ์ของการด าเนินงาน เพื่อให้สามารถแปลงนโยบายและวิสัยทัศน์ของรัฐไปสู่การปฏิบัติจริง 
รวมถึงสามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพ่ือความโปร่งใสในการด าเนินงานจากแนวนโยบาย
ดังกล่าว รัฐบาลจึงได้เร่งปฏิรูประบบการบริหารและการปฏิบัติงานทางด้านการเงินการคลังให้มุ่งสู่
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ได้ริเริ่มให้มี ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ ระบบ GFMIS 

                                           
11 กระทรวงการคลัง, “หลักการและขอบเขตของการด าเนินงาน,” ระบบบริหารการเงินการ

คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์, http://www.gfmis.go.th/gfmis_us2.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 8 
มิถุนายน 2558). 
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(Government Fiscal Management Information System) เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ  จากแนวคิดดังกล่าว วันที่ 22 กรกฎาคม 2546 คณะรัฐมนตรีจึงได้
มีมติเห็นชอบให้มีการออกแบบระบบการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดสร้างเป็น National 
System เพ่ือเป็นลิขสิทธิ์ของรัฐบาล ซึ่งทุกส่วนราชการทั่วประเทศได้เริ่มน าระบบการบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ( GFMIS) มาปฏิบัติงานแบบ Online Real Time ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2547 โดยเริ่มเบิกจ่ายตรงในระบบ GFMIS เพียงระบบเดียว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548  

2.2.1.1  หลักการและขอบเขตของการด าเนินงาน 
ระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 

ระบบ GFMIS เป็นการด าเนินงานปรับปรุงระบบการจัดการด้านการเงินการคลังของภาครัฐให้มีความ
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อปรับกระบวนการ
ด าเนินงานและการจัดการภาครัฐด้านการงบประมาณ การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย และ
การบริหารทรัพยากร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายปฏิรูปราชการที่เน้นประสิทธิภาพและ
ความคล่องตัวในการด าเนินงาน รวมทั้งมุ่งหวังให้เกิดการใช้ทรัพยากรภายในองค์กรอย่างคุ้มค่า 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลสถานภาพการคลังภาครัฐที่ถูกต้องรวดเร็ว สามารถตอบสนองนโยบายการ
บริหารเศรษฐกิจของประเทศ 

2.2.1.2  ขอบเขตของระบบ GFMIS จะประกอบด้วยงาน 2 ด้านหลัก ได้แก่ 
(1)  ระบบด้านปฏิบัติการ  หรือ Operation System ซึ่งรองรับโดย 

Software SAP R/3 ประกอบด้วย งานด้านระบบการบริหารงบประมาณ การรับ -จ่ายและติดตาม
การใช้งบประมาณ บัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง บัญชีทรัพย์สินถาวร บัญชีต้นทุน บัญชีบริหาร การจัดซื้อ
จัดจ้าง การบริหารเงินสดและเงินคงคลัง ตลอดจนข้อมูลบุคคล 

(2) ระบบข้อมูลด้านการบริหาร  หรือ Business Warehouse ซึ่งรองรับ
โดย Software SAP BW ประกอบด้วยข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ ได้แก่ ข้อมูลเพื่อการ
บริหารด้านการเงินการคลังแบบ Online Real Time ส าหรับนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดีกรม ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารด้านการเงิน 

ทั้งนี้ ในด้านภาพรวม ระบบ GFMIS จะแบ่งออกเป็น 5 ระบบงาน ดังนี้ 
1. ระบบบริหารงบประมาณ  เป็นการรับข้อมูลการอนุมัติงบประมาณ

จากระบบ BIS ของส านักงบประมาณแต่การเปลี่ยนแปลงหรือการจัดสรรเงินจะท าในระบบ GFMIS 
โดยข้อมูลดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเบิกจ่ายเงิน ระบบ
บัญชี เป็นต้น 
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2. ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง  เป็นการบันทึกการจัดซื้อ จัดจ้าง  โดยระบบจะ
เชื่อมโยงกับระบบงบประมาณ เพ่ือตรวจสอบวงเงินงบประมาณ และเชื่อมโยงกับระบบสินทรัพย์ถาวร 
กรณีท่ีเป็นการจัดซื้อสินทรัพย์ถาวร มูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป 

3. ระบบการเงินและบัญชี ประกอบด้วย 5 ระบบย่อย คือ ระบบการ
เบิกจ่ายเงิน ระบบการรับและน าส่งเงิน ระบบบริหารเงินสด ระบบบัญชีแยกประเภท และระบบ
สินทรัพย์ถาวร 

4. ระบบบัญชีต้นทุน เป็นระบบที่จะให้ข้อมูลเพื่อการบริหาร โดย
หน่วยงานต้องก าหนดโครงสร้างภายในหน่วยงานเป็นศูนย์ต้นทุน ศูนย์ก าไร งานหลัก งานสนับสนุน 
และกิจกรรม เพื่อรองรับข้อมูลในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่าย และก าหนดเกณฑ์การปันส่วนต้นทุน เพ่ือใช้
เป็นหลักในการปันส่วนต้นทุนให้แต่ละผลผลิตที่เก่ียวข้อง 

5.  ระบบบริหารบุคคล   เป็นระบบที่รับข้อมูลบุคลากรส าหรับ
ข้าราชการ  พลเรือนสามัญ โดยรับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงข้าราชการ การฝึกอบรม และการปรับ
โครงสร้างองค์การจากส่วนราชการ และรับข้อมูลเงินบัญชีถือจ่ายจากกรมบัญชีกลาง 

2.2.1.3  วัตถุประสงค์หลักของระบบ GFMIS 
วัตถุประสงค์หลักของระบบ GFMIS คือ เพื่อออกแบบและจัดสร้าง

ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งในด้าน 
- รายรับรายจ่าย 
- เงินคงคลัง 
- บัญชีการเงินตามเกณฑ์คงค้าง 
- บัญชีทรัพย์สินถาวร 
- บัญชีต้นทุน 
- บัญชีบริหาร 
รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท า การอนุมัติ การเบิกจ่าย การปรับปรุง 

และการติดตามการใช้งบประมาณ ที่เน้นการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแบบ Output – 
Outcome เพ่ือให้เกิดฐานข้อมูลกลางด้านการเงินการคลังภาครัฐแบบ Matrix และ Online Real 
Time ตามโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม และพ้ืนที่จังหวัด โดยให้ทุกส่วนราชการเริ่มใช้งานระบบ
การเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบ GFMIS ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 
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2.2.2  ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS 
Web Online 

ตามท่ีรัฐบาลได้ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน
บัญชีและพัสดุใน ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( Government 
Fiscal Management Information System: GFMIS) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา 
โดยจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal ให้ส่วนราชการระดับกรมและส่วนราชการที่มีขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่
ในส่วนภูมิภาค เนื่องจากรัฐบาลต้องรับภาระค่าลิขสิทธิ์ (License) จึงท าให้ไม่สามารถจัดสรรให้หน่วย
เบิกจ่ายของทุกส่วนราชการทุกแห่งได้ ท าให้เกิดความไม่คล่องตัวในการปฏิบัติงาน ต่อมา
กรมบัญชีกลางและส านักงานปลัดกระทรวงการคลังได้ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงวิธีการบันทึก
รายการจาก  Excel Loader เป็น Web online เพ่ือให้การปฏิบัติงานผ่านระบบ  GFMIS มีความ
สะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้น รวมทั้งลดภาระของส่วนราชการต้นสังกัดที่มีเครื่อง  GFMIS Terminal ต้อง
บันทึกรายการต่าง ๆ แทนหน่วยงานในสังกัด 

ระบบการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS Web Online 
ได้มีการก าหนดวิธีการท างานในส่วนของระบบการเงินและบัญชีดังนี้ 

1.  ระบบรับและน าส่ง 
2.  ระบบเบิกจ่ายเงิน 
3.  ระบบบัญชีแยกประเภท 
4.  ระบบสินทรัพย์ถาวร 

2.2.2.1 ระบบรับและน าส่ง12 
กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบการรับและน าส่งผ่าน  GFMIS Web 

Online ขึ้นอีก 1 ระบบเพ่ือลดขั้นตอนการ  Encryption แฟ้มข้อมูลเว้นแต่เป็นการน าส่งเงินรายได้
แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณฝากคลังแทนหน่วยงานอื่นจะต้องด าเนินการอนุมัติรายการน าส่ง
เช่นเดียวกับการบันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMIS Terminal และเม่ือบันทึกข้อมูลเข้าระบบแล้ว
ระบบจะแสดงผลการน าเข้าข้อมูลได้ทันทีแบบ  Online Real Time รวมทั้งเรียกรายงานการบันทึก
รายการได้เช่นเดียวกับการบันทึกรายการผ่านเครื่อง  GFMIS Terminal นอกจากนั้นแล้วยังสามารถ
เรียกรายงาน  (Sap Log) ได้ทันทีเช่นเดียวกับการน าส่งข้อมูลผ่าน  Excel Loader และมีรายงานที่

                                           
12 ส านักก ากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์กลุ่ม

งานก ากับและพัฒนาระบบงาน  กรมบัญชีกลาง , คู่มือการปฏิบัติงานระบบรับและน าส่งผ่าน  GFMIS 
Web Online, 1-107. 
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แสดงข้อมูลรายการรับเงินและข้อมูลรายการน าส่งเงินเพ่ือให้หน่วยงานสามารถตรวจสอบข้อมูลการ
บันทึกรายการรับและน าส่งถูกต้องครบถ้วน 

(1)  กระบวนงานในระบบรับและน าส่งเงิน13 
หน่วยงานสามารถจัดท าข้อมูลในระบบรับและน าส่งเงิน ในกระบวนงาน

ดังต่อไปนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 1 ระบบการรับและน าส่งเงิน กระบวนการรับเงิน14  
1.  การรับเงิน  เมื่อหน่วยงานได้รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินให้แก่

ผู้น าเงินมาช าระเรียบร้อยแล้ว จึงน าข้อมูลการจัดเก็บมาสรุปเพื่อบันทึกในแบบเอกสารการจัดเก็บ
รายได้ (Excel loader) และน าเข้าระบบ GFMIS Web Online 

 

                                           
13 ส านักก ากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์กลุ่ม

งานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน. กระบวนงานในระบบรับและน าส่งเงิน, (2551). 
14 กองคลัง กรมท่ีดิน, ระบบการรับและน าส่งเงิน กระบวนการรับเงิน , (กรุงเทพฯ: กองคลัง 

กรมท่ีดิน, 2554). 
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ขั้นตอนการปฏิบัติในกระบวนงานการรับเงิน  
1.  จัดเก็บเงิน  ออกใบเสร็จรับเงินตามปกติ  สิ้นวันสรุปข้อมูล

การรับเงิน 
2.  บันทึกข้อมูลในแบบเอกสารใบจัดเก็บรายได้ (แบบ นส.01 

ใบจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานหรือ  แบบ นส.03 ใบจัดเก็บรายได้แทนกันแล้วแต่กรณี) 
3.  น าส่งข้อมูลเข้าระบบ15 

2.  การน าส่งเงิน  เมื่อหน่วยงานน าเงินไปส่งที่ สาขาธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) เรียบร้อยแล้ว จึงน าข้อมูลจากใบรับเงินที่ได้จากธนาคารฯ มาจัดท าแบบการน าส่งเงิน 
(Excel loader) และน าเข้าระบบ GFMIS Web Online 

โดยหน่วยงานภาครัฐที่มีความประสงค์จะน าเงินที่ได้รับส่งคลังหรือ
น าฝากคลังจะต้องน าส่งที่ธนาคารกรุงไทยจ ากัด (มหาชน) เพ่ือเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่
กรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัดเปิดไว้ เพื่อรับเงินโดยหน่วยงานจะต้องจัดท าใบน าฝากเงิน 
(Pay-in Slip) ตามรูปแบบที่ก าหนด ซึ่งเมื่อธนาคารได้รับเงินแล้วจะออกแบบใบรับเงิน ( Deposit 
Slip) ใหแ้ก่หน่วยงานใช้เปน็หลักฐานประกอบการบันทึกข้อมูลการน าส่งเงินที่หน่วยงานต่อไป 

ขั้นตอนการปฏิบัติในกระบวนงานการน าส่งเงิน   
1.  น าส่งเงินที่ธนาคารกรุงไทยฯ โดยใช้ใบน าฝาก (Pay – In) ตาม

ศูนย์ต้นทุนของหน่วยงานที่น าส่งเงิน ประกอบด้วย  2 ส่วน คือ ส่วนบนและส่วนล่างโดยจะมีรูปแบบที่
เหมือนกัน  ส่วนบนเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยฯ  จะเก็บไว้พรอ้มกับเงินที่หน่วยงานน าส่ง ส าหรับ   
ส่วนล่างหน่วยงานใช้เป็นหลักฐานในการน าส่งพร้อมใบรับเงินจากธนาคาร ( Deposit Slip)  
นอกจากนี้ยังใช้เป็นข้อมูลประกอบการบันทึกรายการน าส่งเงินเข้าสู่ระบบ GFMIS และใช้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายการที่บันทึก 

2.  บันทึกข้อมูลในแบบเอกสารใบน าส่งรายได้(แบบ  นส.02-1) 
กรณีเป็นเอกสารผ่านรายการ  (รายได้แผ่นดินของตนเอง) หรือบันทึกข้อมูลในแบบเอกสารใบน าส่ง
รายได้ (แบบ นส.02-2) กรณีเป็นเอกสารพักรายการ  (รายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอ่ืน)  โดยใช้    
ใบรับเงิน (Deposit  Receipt)  จากธนาคารกรุงไทย จ ากัด  เป็นเอกสารที่ธนาคารกรุงไทยฯ ออกให้
เพ่ือเป็นหลักฐานในการรับเงินจากหน่วยงานซึ่งจะแสดงข้อมูลเพื่อให้ทราบว่ าหนว่ยงานน าส่งเงิน
ประเภทใดที่ธนาคารประกอบการบันทึกข้อมูล 

                                           
15 ส านักก ากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง, แนวปฏิบัติการตรวจสอบ

ภายในภาคราชการ: การตรวจสอบระบบรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน, 1-56. 



22 
 

 

3.  น าส่งข้อมูลเข้าระบบ16  
หลังจากบันทึกข้อมูลในแบบเอกสารใบจัดเก็บรายได้ และใบน าส่งรายได้แล้ว ต้องมีการ

ลงลายลายมือชื่อในแบบเอกสารตามหลักเกณฑ์การก าหนดสิทธิการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ดังนี้ 
2.2.2.2  หลักเกณฑ์การก าหนดสิทธิการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและน าเงินส่งคลัง 
พ.ศ. 255117 ข้อ 11  ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกจัดท าค าสั่งหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
ก าหนดบุคคลที่จะได้รับมอบหมาย ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและก าหนดแนวทางการควบคุมการ
ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานผู้เบิก เพ่ือเป็นหลักปฏิบัติในการเข้าใช้งานในระบบ ส าหรับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบและผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้ง 

ในส่วนนี้เป็นระเบียบที่ใช้ใน การขออนุมัติลงลายมือชื่อตามสายการบังคับบัญชา  
ของส่วนราชการ โดยส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานครและสาขา ถือเป็นส านักงานท่ีดินหน่วยงานย่อย 
น ามาใช้โดยอนุโลม  หลังจากลงลายมือชื่อแล้ว เพื่อที่จะลดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน จึงควรมี
แนวคิดและทฤษฎีองค์การ เพื่อที่จะน ามาใช้ในการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งของส านักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
2.3  แนวคิดและทฤษฎีองค์การ  
 

แมกซ์ เวเบอร์18 ได้เสนอองค์การในรูปแบบอุดมคติ (Ideal Type) หรือท่ีรู้จักกันในนาม
ระบบราชการ หรือองค์การขนาดใหญ่ที่เป็นทางการ  (Bureaucracy) มีแบบแผนที่เต็มไปด้วยปัญหา
ต่าง ๆ มากมาย ยกตัวอย่างเช่น กฎ ระเบียบ ท าให้งานล่าช้า เฉื่อย ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เวเบอร์
เองมองว่าโครงสร้างองค์การนี้เป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ช่วยในการแบ่งงานกันท า สั่งการและประสาน
กิจกรรมต่าง ๆ ในองค์การ การออกแบบโครงสร้างองค์การที่ดี จะลดความมีเหตุผลที่จ ากัดในการ
ท างาน ในท้ายที่สุดจะน าไปสู่การช่วยปรับปรุงการท างาน ได้ผลการท างานบรรลุตามเป้าหมายที่

                                           
16 เรื่องเดียวกัน. 1-56. 
17 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551, ข้อ 11, 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 50 ง (1 กุมภาพันธ์ 2551): 4-5. 
18 Weber Max, The Theory of Social and Economic Organization, (New York: 

Oxford University Press, 1947), อ้างถึงใน อัมพร ธ ารงลักษณ์, องค์การ: ทฤษฎี โครงสร้างและ
การออกแบบ, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), 296.   
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ต้องการ และเป็นการท างานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเวเบอร์ถือว่าเป็นตัวแบบโครงสร้างองค์การที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดในการจัดองค์การที่ผู้บริหารสามารถควบคุมระบบความสัมพันธ์ของสมาชิกใน
องค์การด้วยการก าหนดอ านาจหน้าที่และความสัมพันธ์อย่างชัดเจน รวมทั้งการควบคุมระบบงานให้
อยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้ มีลักษณะส าคัญดังนี้ 

1.  มีการแบ่งงานกันท าตามหน้าที่ 
2.  มีการระบุอ านาจหน้าที่ส าหรับต าแหน่งต่าง ๆ อย่างชัดแจ้ง ตามล าดับขั้นของสาย

การบังคับบัญชา  
3.  มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้ง  
4.  ความสัมพันธ์ของบุคคลในองค์การต้องไม่มีเรื่องส่วนตัวมาเก่ียวข้อง 
5.  การคัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง และการเลื่อนข้ันเงินเดือนเป็นไปตามหลักคุณธรรม โดย

ค านึงถึงความสามารถและทักษะในการท างานเป็นส าคัญ 
6.  มีระบบประกันต าแหน่งในองค์การส าหรับการว่าจ้างบุคลากรเข้าท างาน 
7.  แยกชีวิตส่วนตัวออกจากเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงานโดยเด็ดขาด 
เฮนรี มินทซ์เบิร์ก 19 ได้เสนอว่าองค์การโดยมากมักประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก 

คือ  
1.  ส่วนของกลยุทธ์ (Strategic Apex) ได้แก่ ฝ่ายบริหารระดับสูงสุดขององค์การ ซึ่ง

โดยทั่วไปหมายถึงผู้บริหารสูงสุดขององค์การรับผิดชอบองค์การโดยรวมทั้งหมดมีหน้าที่ในการสั่งการ
บังคับบัญชาโดยตรง การสร้างความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ และการพัฒนากล
ยุทธ์ขององค์การ 

2.  ส่วนปฏิบัติการ (Operating Core) รับผิดชอบปฏิบัติงานหลักท่ีส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายขององค์การโดยตรง  

3.  ส่วนผู้บริหารระดับกลาง (Middle Line) ได้แก่ ผู้บริหารระดับกลาง รับผิดชอบคอย
ประสานผู้บริหารสูงสุดกับฝ่ายปฏิบัติงานระดับล่างขององค์การให้สอดคล้องกัน ระหว่างนโยบายกับ
ฝ่ายปฏิบัตินั่นเอง 

4.  ส่วนเทคนิค (Technostructure) ได้แก่ นักวิเคราะห์ระบบงานมีหน้าที่รับผิดชอบ
งานที่เก่ียวกับมาตรฐานการท างานในองค์การ พยายามค้นหาระเบียบวิธีการท างานให้แก่ฝ่าย

                                           
19 Mintzberg, Henry, Joseph Lampel, James Brian Quinn and Surmantra 

Ghoshal, The Strategy Process: Concepts, Contexts, Cases, (United Kingdom: Pearson 
Education Limited,  2003), อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 207.   
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ปฏิบัติงานในองค์การ หน้าที่ส าคัญคือปรับปรุงระบบการท างาน ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น โดยวิเคราะห์ระบบงาน 3 ด้านคือ การวิเคราะห์ระบบงาน คือมาตรฐานกระบวนการท างาน ซึ่ง
จะช่วยให้การท างานของผู้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การวิเคราะห์แผนงาน และการวิเคราะห์
ระบบงานบุคคล ซึ่งจะท าให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีมาตรฐานคุณภาพทักษะในการท างานที่เหมาะสม
ได้มาตรฐาน 

5.  ส่วนสนับสนุน (Support Staff) มีหน้าที่หลักในการคอยให้ค าปรึกษาหารือแนะน า
ให้แก่ฝ่ายปฏิบัติการ เท่ากับช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมายขององค์การทางอ้อม 

6.  ส่วนอุดมการณ์ 
อัมพร ธ ารงลักษณ์ 20 ทั้งนี้สามส่วนแรกมีความสัมพันธ์ที่เห็นได้ชัดทางสายการบังคับ

บัญชา ส่วนกลุ่มเทคนิคและส่วนสนับสนุน เป็นกลุ่มคนที่อยู่นอกสายการบังคับบัญชา ที่สามารถส่งผล
กระทบต่อส่วนงานปฏิบัติระดับล่างเท่านั้น ส่วนอุดมการณ์ เป็นเสมือนรัศมีที่รายล้อมรอบระบบ
องค์การทั้งหมด 

อังรี ฟายอล 21 ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในการท างานในฐานะนักบริหาร ที่ได้ลงมือ
ปฏิบัติเองและสรุป เป็นหลักการบริหารสากล (General Principles of Management) มีทั้งหมด 
14 ข้อ ได้แก่ 

1.  หลักการแบ่งงานกันท า ( Division of Work) ประสิทธิภาพการท างานของคนงาน
จะดีมากข้ึนถ้าได้มีการแบ่งงานกันท าตามความช านาญเฉพาะด้าน 

2.  หลักของอ านาจหน้าที่  (Authority) นักบริหารต้องมีความสามารถในการออกค าสั่ง 
อันเป็นสิทธิที่นักบริหารจะได้จากการด ารงต าแหน่งในองค์การ และจะเกิดความรับผิดชอบเท่ากับ
อ านาจหน้าที่ที่ได้รับเพื่อความมีประสิทธิภาพในการท างาน  

3.  หลักของระเบียบวินัย (Discipline) ลูกน้องที่ดีต้องเชื่อฟังและเคารพกฎระเบียบที่มี
อยู่ในองค์การ ซึ่งจะต้องมีการเจรจาท าความเข้าใจต่อกฎต่าง ๆ ในระหว่างลูกน้อง และนายจ้างแล้ว
เป็นอย่างดี นอกจากนี้กฎระเบียบต่าง ๆ จะดีก็เนื่องด้วยการที่ผู้น าองค์การที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น 

4.  หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน
จะต้องรับฟังค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาได้เพียงคนเดียวเท่านั้น (one man one boss) เพื่อไม่ให้เกิด
ความสับสนในการสั่งการ 

                                           
20 อัมพร ธ ารงลักษณ์, องค์การ: ทฤษฎี โครงสร้างและการออกแบบ, 212.   
21 Pugh, Derek. Writers on Organizations, (Beverly Hills, California: Sage, 2003), 

อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 49.   
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5.  หลักเอกภาพในการสั่งการ (Unity of Direction) กลุ่มต่าง ๆ ในองค์การไม่ว่าจะอยู่
ในที่ส่วนใดขององค์การจะต้องมีวัตถุประสงค์สูงสุดร่วมกันเพื่อองค์การ (common goals) และใช้
นโยบาย หรือแผนงานเดียวกัน 

6. หลักผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นรองผลประโยชน์ส่วนรวม (Subordination of 
individual interest to general interest) ทุกคนในองค์การต้องเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัว
บางอย่าง และเห็นผลประโยชน์ขององค์การโดยรวมทั้งหมดเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว 

7. หลักการจ่ายค่าตอบแทนที่ยุติธรรม (Remuneration) ทุกคนที่ท างานให้กับองค์การ
ต้องได้รับค่าตอบแทนแรงงานในราคาท่ียุติธรรม 

8.  หลักการรวมอ านาจ (Centralization) หมายถึงอัตราการเปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในองค์การ นักบริหารต้องใช้ดุลยพินิจตัดสินใจถึง
ความเหมาะสม เมื่อไรจะให้มีการรวมหรือกระจายอ านาจการตัดสินใจนั้น ฟายอล เสนอว่า นักบริหาร
ควรพยายามรวมอ านาจการตัดสินใจให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด 

9. หลักสายการบังคับบัญชา (Scalar Chain) จากการที่มีการแบ่งอ านาจหน้าที่ลดหลั่น
กันลงมาจากข้างบนลงมาข้างล่างแสดงถึงล าดับขั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy) และลักษณะการ
ติดต่อสื่อสารจึงควรเป็นตามข้ันการบังคับบัญชาด้วย อย่างไรก็ตาม หากการติดต่อในแนวดิ่งนั้นเกิด
ความล่าช้า ฟายอล เสนอว่า ควรใช้ Gangplank นั่นคือ การติดต่อในทางแนวรามแทนการติดต่อตาม
สายขั้นการบังคับบัญชา แต่ควรจะใช้ Gangplank ได้ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องรับรู้และยินยอมให้มี
การติดต่อดังกล่าวได้ 

10.  หลักของความมีระเบียบ (Order) นักบริหารต้องมีหน้าที่จัดระเบียบ สิ่งของ วัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่เป็นที่เป็นทาง และมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อให้สะดวกและง่ายแก่การใช้
สอย นอกจากนี้ยังต้องจัดบุคคลเข้าท างานในต าแหน่งที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของบุคคลนั้น ๆ ด้วย 

11.  หลักความเสมอภาค (Equity) นักบริหารต้องมีความเมตตาและให้ความยุติธรรม
แก่ทุกคนที่อยู่ใต้การบังคับบัญชา นอกจากนี้ต้องปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน 

12.  หลักความม่ันคง (Stability of Tenure) นักบริหารต้องประกันบุคคลในองค์การ
ไม่ให้มีการย้ายออกจากงานสูงเพราะนั่นหมายถึงองค์การได้สูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีค่าท่ีได้ลงทุน
ไป นอกจากนี้ ยังต้องมีหน้าที่วางแผนก าลังคนเพื่อให้ได้คนมาทดแทนต าแหน่งที่ว่างลงได้ตลอดเวลา 

13.  หลักความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative) นักบริหารควรเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้
แสดงความคิดริเริ่มและท างานตามความคิดของเขา เพื่อให้สมารถใช้ความพยายามในการท างานได้
เต็มที ่
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14.  หลักของความสามัคคี (Esprit de Corps) หน้าที่นักบริหารประการสุดท้ายคือ 
การเสริมสร้างกลุ่มท างานที่มีความสมานสามัคคีกันในองค์การ 

จากแนวคิดและทฤษฏีองค์การ แสดงให้เห็นถึงหลักการที่จะน ามาใช้ในการลดความ
ล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในระบบรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณของ
ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างมาก 

 
2.4  การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM) 
 

2.4.1  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)22 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นองค์กรกลางการบริหารงาน

บุคคล (ทรัพยากรมนุษย์) ของภาครัฐเพ่ือท าหน้าที่ด าเนินการจัดสอบคัดเลือกผู้เข้ารับราชการพล
เรือน และจัดการศึกษาให้นักเรียนหลวงฝ่ายพลเรือนที่ส่งไปศึกษายังต่างประเทศ และพ.ศ. 2475 ได้
มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบข้าราชการพลเรือนให้เข้ารูปตามระบอบการปกครองใหม่ โดยตราเป็น
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2476 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2477 ซึ่งเป็น
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ซึ่ง
เรียกโดยย่อว่า "ก.พ."  มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวม มีอ านาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 มาตรา 8  

2.4.1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน ส านักงาน ก.พ. ได้

ส่งเสริมสนับสนุน และผลักดันให้ส่วนราชการเห็นความส าคัญของการพัฒนาข้าราชการตามกรอบ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน ที่มุ่งเน้นพัฒนาข้าราชการ โดยยึดหลักสมรรถนะ  
(Competency) และพัฒนาขีดความสามารถ ( Capability) เพ่ือให้ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ทรง
ความรู้ (Knowledge Worker) สามารถปฏิบัติงานภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระบบ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนางานใน
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ นักบริหารทุกระดับ มีศักยภาพในการเป็นผู้น าการบริหารราชการยุค

                                           
22 ส านักงานก.พ., “ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน 2552 – 2556 ,” 

http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=category&layo
ut=blog&id=110&Itemid=197&limitstart=5 (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559). 
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ใหม่ เพื่อให้ภาคราชการมีขีดความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสูงเทียบเท่าเกณฑ์
สากล 

การพัฒนาข้าราชการในปัจจุบันมุ่งเน้นการพัฒนาข้าราชการโดยยึดหลัก
สมรรถนะ ( Competency) และการพัฒนาขีดความสามารถ ( Capability) เพ่ือให้ข้าราชการเป็น
ผู้ปฏิบัติงานที่ทรงความรู้ ( Knowledge Worker) สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ โดยการพัฒนาที่เน้นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ส านักงาน ก.พ. มีบทบาทเป็นผู้เสนอแนะ ก ากับดูแล และให้ค าปรึกษาแก่ส่วน
ราชการในการด าเนินงานฝึกอบรม พัฒนา จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือนขึ้น 
ขณะเดียวกัน ก็ได้จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม พัฒนา ที่มีรูปแบบหลากหลาย อาทิ การจัดหลักสูตร
ในห้องเรียน การจัดหลักสูตรฝึกอบรมทางไกล การฝึกอบรมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 

จากการที่บริบทของภาคราชการมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาส่งผลต่อ
การที่ราชการจ าเป็นต้องมีความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการก าหนดและบริหารนโยบาย ระบบ
การพัฒนาข้าราชการจึงเป็นกลไกที่ส าคัญที่จะสนับสนุนให้ส่วนราชการมีบุคลากรคุณภาพสูงมีความ
พร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ราชการ ต่อมาเมื่อมีการปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ. 2545 ซึ่งได้
มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมองค์กร และเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการในการ
ปฏิบัติงาน ให้ส่วนราชการถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาข้าราชการ  ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2551 มี
เจตนารมณ์ส าคัญที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อระบบบริหารข้าราชการ   จากเดิมท่ีเน้นพัฒนา
ข้าราชการ ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน   มาเป็นการให้ข้าราชการเป็นผู้รู้รอบ รู้ลึก และเป็น
แรงผลักดันต่อความส าเร็จขององค์การ รวมทั้งให้ข้าราชการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นที่ประชาชนและ
สัมฤทธิผล  นอกจาก นี้ ข้าราชการต้องปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงาน  ส านักงาน ก.พ. 
จึงเห็นความจ าเป็นที่จะต้องเตรียมก าลังคนภาครัฐให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง สอดคล้อง ตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว 

2.4.2  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร)23 

                                           
23 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), “ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 

พ.ศ. 2546-2550,” http://www.opdc.go.th/uploads/files/46_50.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 
มีนาคม 2559).  
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก .พ.ร) เป็นหน่วยงานหลักท่ี
ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 ให้ด าเนินการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการจึงได้น าแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่มาประยุกต์ใช้เป็นหลัก
คิด หลักปฏิบัติ โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้วางเป้าประสงค์หลักของการ
พัฒนาระบบราชการไทยไว้ 4 ประการ คือ 1) พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น 2) ปรับ
บทบาทภารกิจและขนาดให้มีความเหมาะสม 3) ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการท างาน
ให้อยู่ในระดับสูงและเทียบเท่าเกณฑ์สากล และ 4) ตอบสนองต่อการบริหารปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาระบบราชการไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546-2550 ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ที่
ส าคัญดังนี้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานและวิธีการท างาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรื้อปรับระบบการเงินและ
การงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างระบบริหารบุคคลและค่าตอบแทนใหม่ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างระบบราชการให้
ทันสมัยยุทธศาสตร์ที่ 7 การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

2.4.2.1  เหตุผลของการปฏิรูประบบราชการ 
1.  กระแสโลกาภิวัตน์ มีแนวโน้มที่จะมีการเปิดเสรีในด้านต่างๆท าให้

เศรษฐกิจเกิดการไร้พรมแดนและมีการแข่งขันในเวทีโลกรุนแรงขึ้น สังคมเข้าสู่ยุคแห่งการเรียนรู้ 
กระแสสังคมเข้าสู่ยุคประชาธิปไตย การบริหารจัดการแนวใหม่ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล จึงส่งผลให้
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องเพ่ิมศักยภาพและความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของระบบที่เปลี่ยนแปลงไป 

2.  ระบบราชการไทยมีปัญหาที่ส าคัญ คือ ความเสื่อมถอยของระบบ
ราชการ และการขาดธรรมาภิบาล ดังนั้นแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่คือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ท่ียึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะส่งผล
ท าให้ภาครัฐท างานอย่างมีประสิทธิภาพโดยการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการของภาครัฐดังนี้  

2.1  ปรับวิธีการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเน้นผลงาน 
2.2  ปรับการบริหารงานให้เป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2.3  ปรับบทบาทภารกิจและกลยุทธ์โดยให้เอกชนและชุมชนมี

ส่วนร่วมการปฏิรูปราชการเป็นการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารการจัดการของภาครัฐซึ่งอาศัย
แนวคิดการปฏิรูปราชการที่ว่า 
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2.3.1  ระบบเดิมล้าสมัยและขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาประเทศ และไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม  

2.3.2  เนื่องจากเกิดภาวะวิกฤติ ท าให้ราชการต้องลดขนาด
ลงและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือประหยัดงบประมาณและใช้งบประมาณให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด หลักส าคัญของแผนการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐเป็นการปฏิรูปในลักษณะองค์รวม
เพ่ือเปลี่ยนแปลงระบบบริหารภาครัฐไปสู่ระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่เน้นการท างาน
โดยวัดผลสัมฤทธิ์/มีการวัดผลที่เป็นรูปธรรมโปร่งใสมีการบริหารงานที่รวดเร็ว และคล่องตัวสามารถ
ตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลสูงสุด สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน สังคม และประเทศชาติได้อย่าง
ทั่วถึงและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศในเวทีโลกได้ การปฏิรูประบบราชการไทยในปัจจุบัน 
ปรากฏเด่นชัดที่สุดในสมัย พ .ต.ท ทักษิณ ชินวัตร จุดเริ่มต้นที่ปรากฏเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนของ
การปฏิรูประบบราชการในครั้งนี้เกิดข้ึนภายหลังจากท่ีได้มีการประกาศใช้กฎหมายส าคัญ 2 ฉบับ
ด้วยกัน คือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติ
ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ในวันที่ 3 ตุลาคม พ .ศ. 2545 ซึ่งแนวคิดการปฏิรูประบบ
ราชการที่เป็นแนวคิดพ้ืนฐานที่ส าคัญของการปฏิรูปในครั้งนี้ คือ แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
(New Public Management: NPM)24 

ประโยชน์  ส่งกลิ่น 25 ได้ศึกษาการปฏิรูปการจัดการภาครัฐ กรณีศึกษาการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ในประเทศไทยและสิงคโปร์ พบว่า รูปแบบของการปฏิรูปในประเทศไทยและสิงคโปร์
มีความคล้ายคลึงกันอย่างมากใน 3 แง่ คือ 1. รัฐบาลของทั้งสองประเทศไม่เพียงแต่มุ้งเน้นที่สิ่งน าเข้า
และกระบวนการเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธิ์อีกด้วย โดยภาครัฐได้มีการก าหนดผลสัมฤทธิ์และ
ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน รวมทั้งการน าเอาระบบงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มาใช้อย่างกว้างขวาง   
2. รัฐบาลของทั้งสองประเทศไม่เพียงแต่มุ่งเน้นในสิ่งที่รัฐบาลต้องการจะท าเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นใน
การให้ความส าคัญกับความต้องการของประชาชนอีกด้วย โดยภาครัฐได้หันมาให้ความส าคัญกับการ

                                           
24 วชิรวัชร งามละม่อม, “การบริหารภาครัฐแนวใหม่ New Public Management: NPM,” 

www.trdm.co.th (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559). 
25 ประโยชน์  ส่งกลิ่น, “การปฏิรูปการจัดการภาครัฐ : กรณีศึกษาการจัดการภาครัฐแนวใหม่

ในประเทศไทยและสิงคโปร์,” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551). (1)-(2). 

http://www.trdm.co.th/
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ให้บริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนมากขึ้นและ         
3. รัฐบาลของทั้งสองประเทศไม่เพียงแต่มุ่งเน้นในการจัดหาและแจกจ่ายสินค้าและบริการด้วยตนเอง
เท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นให้มีการถ่ายโอนหน้าที่ดังกล่าวไปสู่ภาคเอกชนอีกด้วย โดยภาครัฐได้ปรับเปลี่ยน
บทบาทของตนจากการเป็นผู้ผลิตและผู้ให้บริการโดยตรงไปสู่บทบาทของผู้อ านวยการมากข้ึน 

สุระศักดิ์ ชะมารัมย์ 26 ได้ศึกษาการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ กระแสหลักของการ
เปลี่ยนแปลงในการบริหารงานภาครัฐพบว่า การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  (NPM) จัดเป็น
กระบวนทัศน์ที่เป็นทางเลือกที่ต้องการปรับเปลี่ยนแนวทางหรือวิธีการด าเนินงานในการจัดท าบริการ
สาธารณะของภาครัฐให้มีความสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุดในเวลานี้  โดยให้ความส าคัญกับ
การมุ่งผลสัมฤทธิ์มากกว่าสิ่งน าเข้าและกระบวนการการเปิดให้มีการแข่งขันและลดการผูกขาดการใช้
ระบบสัญญาการมีบทบาทเป็นผู้กระตุ้นแทนการด าเนินการเองการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
การปรับปรุงการจัดการทรัพยากรมนุษย์  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การเป็นผู้ประกอบการ  การ
คาดการณ์ล่วงหน้าการยึดคุณค่าพ้ืนฐานแบบปัจเจกบุคคล  นิยมการใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์การปรับปรุง
ระบบงบประมาณ การใช้กลไกตลาดการสนองความต้องการของประชาชน  การใช้รูปแบบการจัดการ
จากภาคเอกชนการแบ่งแยกหน่วยงานและการจัดองค์การที่ยืดหยุ่นการกระจายอ านาจการตัดสินใจ
การด าเนินงานโดยผู้จัดการมืออาชีพการมีมาตรฐานและตัวชี้วัดการปฏิบัติงานที่ชัดเจนการวางตัวเป็น
กลางทางการเมืองรวมตลอดท้ังการทบทวนบทบาทของภาครัฐใหม่ 

จะเห็นได้ว่าการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (NPM) เข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างมากกับ
ระบบราชการ ที่มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดการบริหารงานที่รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด ที่เห็นเด่นชัดคือการน าเอาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) 
มาใช้ในหน่วยงานของกรมที่ดิน ที่จะกล่าวถึงโครงสร้าง ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ในล าดับถัดไป 

 
2.5 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
 

                                           
26 สุระศักดิ์ ชะมารัมย์, “การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ กระแสหลักของการเปลี่ยนแปลง

ในการบริหารงานภาครัฐ,” (ปริญญา มหา บัณฑิต, คณะรัฐ ประศาสน ศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555). 1-11. 
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1. ราชการบริหารส่วนกลาง  ประกอบไปด้วย หน่วยงานระดับส านัก 8 ส านัก (รวม
ส านักงานที่ดินกรุงเทพฯ/สาขา/ส่วนแยก) หน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่า 9 หน่วยงาน และ
หน่วยงานภายในอีก 4 หน่วยงาน 

2. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ประกอบไปด้วย ส านักงานที่ดินทั่วประเทศ รวม 867 
แห่ง  

2.5.1  ภารกิจหลักของกรมที่ดิน 
ส านักงานที่ดินมีภาระหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พระราชบัญญัติอาคาร

ชุด พ .ศ.2522 และพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 เช่น การออกหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดิน และอาคารชุด การรังวัด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การอนุญาตจัดสรร หรือการท า
ธุรกรรมอ่ืน ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน กฎกระทรวงก าหนด
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2544 และกฎกระทรวง ออกตามความใน
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 252227 

2.5.2  อ านาจหน้าที่ของกรมที่ดิน 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 ได้

ก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้ ดังนี้ 
1. ด าเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 

กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชน กฎหมายว่าด้วยการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ด าเนินการด้านกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายว่าด้วย
อาคารชุด กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชน กฎหมายว่าด้วยการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

3. จัดท าและประสานแผนงานของกรมให้เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวง รวมทั้งก ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของหน่วยงานใน
สังกัดและด าเนินการเกี่ยวกับงานสถิติและประมวลผล 

4. พัฒนาระบบ รูปแบบและวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานที่ดิน 

                                           
27 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ กรมที่ดิน, คู่มือส าหรับเจ้าหน้าที่และประชาชน , (กรุงเทพฯ : 

กองการพิมพ์ กรมที่ดิน, 2546), 1. 
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5. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม 
หรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย28 

2.5.3  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี29 

งานการเงินและบัญชีมีหน่วยงานรับผิดชอบคือ กองคลัง ภารกิจด าเนินการ คือ
ภารกิจด้านการเงินการคลัง การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยการตรวจสอบ
ใบส าคัญและเบิกจ่ายเงิน ตลอดจนรับจ่ายเงินและบันทึกข้อมูลทางบัญชีให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ
การเงินการคลังและตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน
ค าสั่ง ระเบียบ กฎหมายของทางราชการ  มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือบริหารจัดการด้านการเงินและการ
คลังตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( GFMIS) ให้มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน 2. สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการ เพ่ือให้สามารถใช้จ่ายเงินในการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ   มีกระบวนงาน  
คือ 1. บริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2. ตรวจสอบใบส าคัญและเบิกจ่ายเงินในระบบ 
GFMIS 3. รับจ่ายเงินและน าส่งคลังในระบบ GFMIS ทุกประเภท 4. รับจ่ายเงินตามสัญญายืมเงิน
ราชการ 5. บันทึกข้อมูลทางบัญชี  6. ประสานราชการระหว่างหน่วยงาน  ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ    
1. ข้อมูลรายงานการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน 2. การใช้จ่ายเงินของกรมที่ดินบรรลุเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ การติดตามประเมินผล 1. ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินทุกเดือนและแก้ไขข้อผิดพลาด
ที่ตรวจพบทันที 2. ประเมินผลและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเสนอผู้บริหารทุกเดือน 

จะเห็นได้ว่าความถูกต้องของการรับจ่ายเงินและน าส่งคลังในระบบ  GFMIS ทุกประเภท 
ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินทุกเดือน เมื่อพบข้อผิดพลาดต้องแก้ไขข้อผิดพลาดที่ตรวจพบ
ทันที และรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ทราบทุกเดือน โดยอยู่ใน แผนปฏิบัติการกรมที่ดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

 
2.6 การทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

                                           
28 กรมที่ดิน. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน , (กรุงเทพฯ: กองการพิมพ์  กรมท่ีดิน, 

2557), 1-10.  
29 กองแผนงาน กรมท่ีดิน, แผนปฏิบัติการกรมที่ดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557, 

(กรุงเทพฯ: กองการพิมพ์ กรมที่ดิน, 2557), 58. 
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จิรารัตน์ สุนทรอาคเนย์ 30 ได้ศึกษาเสียงสะท้อนจากผู้ปฏิบัติงานระบบ  GFMIS จ าแนก
เป็นรายด้าน คือ 1. ด้านระบบงาน ระบบ GFMIS เป็นการท างานรูปแบบใหม่ที่เน้นการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ แตกต่างจากระบบเดิมท่ีท าด้วยมือ ท าให้ผู้ปฏิบัติไม่คุ้นเคย รู้สึกยุ่งยากซับซ้อนขั้นตอน
มาก 2. ด้านเครือข่ายและอุปกรณ์ ระบบเครือข่ายมักจะประสบปัญหาขัดข้อง ไม่สามารถป้อนข้อมูล
ได้ การน าส่งข้อมูลแต่ละครั้งจะต้องเดินทางไปยังส านักงานคลังจังหวัดรอการใช้เครื่องเรียงตามล าดับ
ก่อนหลังด้วยเวลาที่จ ากัด เนื่องจากเครื่อง  GFMIS Terminal มีจ านวนไม่เพียงพอที่จะรองรับการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ได้ 3. ด้านการบริการตอบข้อหารือ ( Help Desk) พบว่าไม่สามารถ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ท่ีหน่วยบริการตอบข้อหารือได้ หรือ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตอบปัญหาได้ในทันทีหรือ
ตอบไม่ชัดเจน 4. การฝึกอบรม ควรให้มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานด้วยระบบ 
GFMIS อย่างต่อเนื่อง  

จิตรา  อิงคกุล 31 ได้ศึกษาการน าระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วย ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) มาใช้ในส่วน
ราชการ : กรณีศึกษากรมการแพทย์พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการน าระบบ GFMIS มาใช้ในกรมการ
แพทย์สูงสุดคือด้านผู้บริหาร/นโยบาย คือผู้บริหารให้ความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ 
GFMIS รองลงมาเป็นปัจจัยด้านบุคลากร คือ บุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือและเต็มใจที่จะ
ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ด้านสถานที/่โปรแกรมท่ีติดตั้ง/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คือ เครื่อง  
Terminal มีความจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน และด้านการปฏิบัติงาน คือ ผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับค าแนะน า/ปรึกษาเป็นอย่างดีจากกองคลังกรมการแพทย์/กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงาน
กลางที่ก ากับดูแล ส าหรับปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของหน่วยเบิกจ่าย
ในสังกัดกรมการแพทย์ที่อยู่ในอันดับสูงสุดคือหน่วยเบิกจ่ายขาดเครื่อง Terminal อันดับรองลงมาคือ
การเรียกดูข้อมูล/รายงานที่บันทึกด้วยโปรแกรม Excel Loader จาก Internet ไม่สามารถด าเนินการ
ได้ทันที บุคลากรขาดการอบรมอย่างต่อเนื่อง และอันดับสุดท้ายผู้บริหารไม่เข้าใจระบบ GFMIS 

                                           
30 จิรารัตน์ สุนทรอาคเนย์, “เสียงสะท้อนจากผู้ปฏิบัติงานระบบ GFMIS,” วารสารกรม

ประชาสัมพันธ์ ปีที่ 11, ฉบับที่ 122 (2549): 25-26. 
31 จิตรา  อิงคกุล, “การน าระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

มาใช้ในส่วนราชการ: กรณีศึกษากรมการแพทย์,” (ภาคนิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการบริหาร
จัดการสาธารณะส าหรับนักบริหาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550). (1)-(2). 
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อารี  กุหลาบ 32 ได้ศึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมทางหลวง
ในส่วนกลาง โดยใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) พบว่า ผล
ของการน านโยบายการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ โดยใช้ระบบ GFMIS ตามท่ีกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลังได้ก าหนดให้หน่วยงานราชการทุกแห่งน ามาใช้ เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน ท าให้
กรมทางหลวงในส่วนกลางสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน
การเงินและบัญชีได้เป็นอย่างดีเป็นผลมาจากการพัฒนา 1. ความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือช่วยอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับบริการทางการเงินและบัญชีที่สะดวก รวดเร็ว
และทันเวลา 2. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน คือ ปัญหาเรื่องของอุปกรณ์และจ านวนบุคลากรที่
ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และขั้นตอนการด าเนินงานในระบบ GFMIS 
ซึ่งหน่วยงานได้แก้ปัญหาดังกล่าวโดยการประสานขอความร่วมมือไปยังกรมบัญชีกลาง เพื่อขอ
ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหา 

ชมภูนุช หุ่นนาค 33 ได้ศึกษาการประเมินผลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) จังหวัดนนทบุรี พบว่า ปัญหาอุปสรรคต่างที่เกิดขึ้นคือความไม่พร้อม
ของหน่วยงานตั้งแต่แรก โดยไม่มีการเปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยงานได้ศึกษาสภาพปัญหา ความพร้อม 
หรือข้อมูลต่าง ๆ ก่อนน าระบบมาใช้ เจ้าหน้าที่ท่ีใช้ระบบขาดความเชี่ยวชาญ มีการหมุนเวียน
ปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลา มีข้อจ ากัดเรื่องความรู้ความสามารถในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
และงบประมาณที่รัฐจัดสรรไว้เพื่อใช้ด าเนินงานในระบบ GFMIS ไม่ครอบคลุมทุกอย่าง ซึ่งเป็นการ
เพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายให้กับแต่ละหน่วยงาน ส่วนวัสดุอุปกรณ์ก็ขาดประสิทธิภาพ ตัวระบบเองก็มีการ
ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา รวมถึงขาดการสนับสนุนและการสั่งการที่ดีของผู้บริหาร 

                                           
32 อารี  กุหลาบ, “การศึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  กรมทางหลวงใน

ส่วนกลางโดยใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์   (GFMIS),” (ปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขานโยบายสาธารณะ คณะรัฐประศาสน์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2553), 1-4. 

33 ชมภูนุช หุ่นนาค, “ การประเมินผลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) จังหวัดนนทบุรี,” วารสารวิทยาบริการ ปีที่ 21, ฉบับที่ 2 (2553): 45-63. 
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ฝนทอง  พวงประทุม 34 ได้ศึกษาปัญหาการท าบัญชีในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐ GFMIS Web Online ของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีในสถานศึกษาในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑลรวมจังหวัดนครปฐม สมุทรสงครามและสมุทรสาคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา พบว่า ปัญหาที่ส าคัญในด้านผู้ปฏิบัติ  คือ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีจะต้องรับผิดชอบ
งานหลาย ๆ อย่างในระบบ GFMIS Web Online รวมถึง การบันทึกรายการบัญชี และรหัสต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องและมีตัวเลขเป็นจ านวนมากท าให้การปฏิบัติงานเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายเนื่องจากยังขาด
ความรู้ความเข้าใจประสบการณ์ทางด้านบัญชีตามหลักบัญชีคู่ตามเกณฑ์คงค้างในระบบ GFMIS Web 
Online ด้านระบบการเงินและบัญชี คือ การบันทึกและการปรับปรุงรายการ บัญชี ด้านอุปกรณ์และ
เทคโนโลยี คือ ความพร้อมและความเร็วของระบบอินเทอร์เน็ตในการบันทึก ประมวลผลและออก
รายงานทางการเงิน 

วิภัสรา รถทอง 35 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชีผ่านระบบ GFMIS ของส่วนราชการจังหวัดระนอง พบว่า  (1) ความส าเร็จในการด าเนินการตาม
เกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีของส่วนราชการที่กรมบัญชีกลางก าหนดส าหรับปีงบประมาณพ .ศ. 
2553-2555 มีหน่วยงานที่สามารถด าเนินการตามเกณฑ์ได้เพ่ิมมากข้ึนและผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มี
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท างานของระบบเบิกจ่ายเงินระดับมากที่สุด  (2) ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จประกอบด้วยด้านบุคคลระบบสารสนเทศและการจัดการองค์การโดยปัจจัยด้านบุคคลและ
การจัดการองค์การมีความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีผ่านระบบ  
GFMIS ของส่วนราชการจังหวัดระนองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 (3) ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีผ่านระบบ  GFMIS ของส่วนราชการจังหวัดระนองให้มี
ประสิทธิภาพมาก 3 ด้านได้แก่ด้านบุคคลหน่วยงานควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ความสามารถด้าน
ระบบ GFMIS เป็นการเฉพาะในการปฏิบัติงานและมีการฝึกปฏิบัติงานจริงผ่านระบบอย่างต่อเนื่อง
ด้านระบบสารสนเทศหน่วยงานควรพัฒนาระบบเครือข่ายจัดหาคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและอุปกรณ์  

                                           
34

  ฝนทอง  พวงประทุม, “ปัญหาการท าบัญชีในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ GFMIS 
Web Online ของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีในสถานศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมจังหวัด
นครปฐม สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร สังกัด ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ,” (ปริญญา
มหาบัณฑิต, วิชาเอกการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2554). ค. 

35
  วิภัสรา รถทอง, “ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีผ่าน

ระบบ GFMIS ของส่วนราชการจังหวัดระนอง ,” (ปริญญามหาบัณฑิต, สาขา วิชาวิทยาการจัดการ  
แขนงวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555). ง. 
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(Token Key) ให้เพียงพอและด้านการจัดการองค์การหน่วยงานจัดหาเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
อย่างน้อย  2 คนให้สามารถท างานแทนกันได้และผู้บริหารของหน่วยงานควรให้ความส าคัญและ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานผ่านระบบ GFMIS 

ชณัญญา ศรีทอง 36 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานในระบบ  GFMIS กรณีศึกษา
กระทรวงสาธารณสุขพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานในระบบ  GFMIS ด้านโครงสร้างองค์กร
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่าปัจจัยความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของบุคลากรและปัจจัยการก าหนดอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานในระบบ  GFMIS มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานในระดับมากปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ด้านบุคลากรจ าแนกตามปัจจัย
คุณลักษณะส่วนบุคคลพบว่าปัจจัยทักษะในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นมีผลต่อการปฏิบัติงานในระดับ
มากปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานในระบบ  GFMIS ด้านงบประมาณจ าแนกตามปัจจัยคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลพบว่าปัจจัยการจัดสรรงบประมาณทั่วถึงและเหมาะสมและปัจจัยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากผู้บังคับบัญชามีผลต่อการปฏิบัติงานในระดับมาก ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานใน
ระบบ GFMIS ด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้จ าแนกตามปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลพบว่ามี
ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานในระดับมากท้ังในเรื่องความช านาญในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
อ่ืนประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์อีกทั้งการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพียงพอและเหมาะสม
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานในระบบ  GFMIS ด้านอาคารสถานที่ท าเลที่ตั้งจ าแนกตามปัจจัย
คุณลักษณะส่วนบุคคลพบว่าปัจจัยสถานที่ปฏิบัติงานมีแสงไฟสว่างเพียงพอและอากาศถ่ายเทสะดวก
และสถานที่ปฏิบัติงานเป็นสัดส่วนเพียงพอและเหมาะสมมีผลต่อการปฏิบัติงานในระดับมาก 

 จ าลอง ต๊ะกาบโพธิ์ 37 ได้ศึกษาประสิทธิผลของการใช้ระบบการบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) พบว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน  GFMIS เห็น
ความส าคัญของระบบ GFMIS ที่มีผลต่อประสิทธิผลของการ ปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัด
อุตรดิตถ์ส่งผลให้การด าเนินงานของส่วนราชการดีข้ึนจึงเป็นข้อสนับสนุนที่ส่วนราชการควรให้
ความส าคัญกับการน าระบบดังกล่าวมาใช้ในการด าเนินการต่อไปและผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

                                           
36

 ชณัญญา ศรีทอง,  “ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS กรณีศึกษากระทรวง
สาธารณสุข ,” ( วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต, สาขา บัญชี  ภาควิชาบัญชี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556), 3 

37 จ าลอง ต๊ะกาบโพธิ์, “ประสิทธิผลของการใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS),” (วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2557), 4. 
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ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน  GFMIS ท าให้ทราบว่าด้านการใช้ระบบด้านเว็บไซด์อุปกรณ์และ
บุคลากรเป็นจุดอ่อนเนื่องจากระบบการสื่อสารด้านเว็บไซด์พบข้อขัดข้องขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
ยุ่งยากซ้ าซ้อนส่วนราชการส่วนใหญ่มีอุปกรณ์ไม่ทันสมัยไม่เพียงพอด้อยประสิทธิภาพและบุคลากรมี
การโยกย้ายสับเปลี่ยนส่งผลให้การด าเนินงานของส่วนราชการไม่เป็นไปตามเป้าหมายดังนั้นหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องควรมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการสื่อสารด้านเว็บไซด์ตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่เสริมสร้างความรู้ความช านาญและความเข้าใจร่วมกัน
ให้กับบุคลากรของส่วนราชการเพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบการท างานและการ
พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานของส่วนราชการเพ่ิมมากข้ึน 

จากการทบทวนวรรณกรรม ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน
ระบบ GFMIS มีปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ โครงสร้างองค์การ ผู้บริหาร นโยบาย อาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ 
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การเปลี่ยนแปลงของขั้นตอนการด าเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
บุคลากร ที่ขาดความรู้ ขาดการฝึกอบรม การโยกย้ายสับเปลี่ยน การที่บุคลากรไม่สามารถท างานแทน
กันได้ จากข้อมูลเหล่านี้ท าให้ผู้วิจัยน ามาประมวลเป็นกรอบแนวคิดของงานวิจัย โดยใช้ แนวคิดและ
ทฤษฎีองค์การมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะน าเสนอในบทต่อไป 
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บทที่ 3 
กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย 

 
3.1  กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
 

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ต ารา แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร จึงได้น ามาประมวลเป็นกรอบแนวคิดของงานวิจัย ดังนี้  

 
ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. โครงสร้างในการขออนุมัติตามสายการ
บังคับบัญชา 

ความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานใน
ระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร 

2. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

 

4. กฎ ระเบียบต่าง ๆ 

 

3. บุคลากรขาดความรู้ในการแยกประเภท    
เงินรายได้แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ 

 

5. ความไม่เพียงพอของงบประมาณ วัสดุและ
อุปกรณ์ 
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3.1.1  ตัวแปรอิสระ 
1. โครงสร้างในการขออนุมัติตามสายการบังคับบัญชา ในการลงลายมือชื่อใน

แบบฟอร์ม Excel Loader ตามระบบราชการ 1 (Bureaucracy) มีการระบุอ านาจหน้าที่ส าหรับ
ต าแหน่งต่าง ๆ อย่างชัดแจ้ง ตามล าดับขั้นของสายการบังคับบัญชาซึ่งมีความซับซ้อน โดยที่ต้องผ่าน
หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าส่วนราชการ ถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ก็ต้องรอจนกว่าจะลงลายมือชื่อครบทุกคน ไม่ได้มีการมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติหน้าที่
แทน ท าให้ในการจัดส่งเอกสารให้กับกองคลัง กรมท่ีดิน เป็นไปด้วยความล่าช้า เกินกว่า 3 วันท าการ 

2. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจากการโยกย้ายสับเปลี่ยนเจ้า
พนักงานการเงินและบัญชีโดยไม่มีบุคคลมาด ารงต าแหน่งแทนท าให้เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องมีการวางแผนก าลังคนเพ่ือให้ได้คนมาทดแทนต าแหน่งที่ว่างลงได้ตลอดเวลา 2 มิ
เช่นนั้นจะท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร 

3. บุคลากรขาดความรู้ในการแยกประเภทเงินรายได้แผ่นดินและเงินนอก
งบประมาณ 3 จากการเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีบรรจุใหม่ขาดความรู้ความเข้าใจในการแยกประเภทเงิน
รายได้แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ ท าให้การบันทึกข้อมูลการจัดเก็บและน าส่งผิดพลาด ส่งผลให้
การบันทึกบัญชีในระบบผิดพลาดไปด้วย และต้องท าการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน
ภายในเดือนถัดไป ฉะนั้นการขาดความรู้และทักษะในการท างาน 4 จะท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอน

                                           
1
  Weber Max, The Theory of Social and Economic Organization, (New York: 

Oxford University Press, 1947), อ้างถึงใน อัมพร ธ ารงลักษณ์, องค์การ: ทฤษฎี โครงสร้างและ
การออกแบบ, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), 296.   

2 Pugh, Derek. Writers on Organizations, (Beverly Hills, California: Sage, 2003), 
อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 49. 

3 ส านักก ากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง, แนวปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในภาคราชการ: การตรวจสอบระบบรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน, 1-56. 

4 Mintzberg, Henry, Joseph Lampel, James Brian Quinn and Surmantra 
Ghoshal, The Strategy Process: Concepts, Contexts, Cases, (United Kingdom: Pearson 
Education Limited,  2003), อ้างถึงใน อัมพร ธ ารงลักษณ์, องค์การ: ทฤษฎี โครงสร้างและการ
ออกแบบ, 207. 
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การปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร                                  
       4. กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติในระบบรับและน าส่ง มีการเขียนไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้ง5 ยกตัวอย่างเช่น ในการแยกประเภทแบบเอกสารใบจัดเก็บรายได้ กรณีการ
รับเงิน เป็นแบบ นส.01 ใบจัดเก็บรายได้ของหน่วยงาน แบบ นส.03 ใบจัดเก็บรายได้แทนกัน กรณี
การน าส่งเงิน เป็นแบบ นส.02-1 เป็นเอกสารผ่านรายการรายได้แผ่นดินของตนเอง แบบ นส.02-2 
เป็นเอกสารพักรายการ รายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอ่ืน เป็นต้น รวมทั้งการลงลายมือชื่อในการขอ
อนุมัติที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและน าเงินส่งคลัง พ.ศ.
2551 6 จากแบบเอกสารที่ใช้ในการจัดท าในแต่ละวันแยกหลายแบบตามประเภทของเงิน การลง
ลายมือชื่อในการขออนุมัติ ที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ เหล่านี้ ท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 

5. ความไม่เพียงพอของงบประมาณ วัสดุและอุปกรณ์ เมื่อไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณหรือได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อปริมาณที่ต้องการใช้ในแต่ละปีงบประมาณ ใน
การจัดซื้อจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ 7 ยกตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ หมึกพิมพ์ และกระดาษ 
อันเนื่องมาจากในการจัดซื้อจัดจ้างต้องท าท่ีส่วนกลางเท่านั้น ส านักงานท่ีดินหน่วยงานย่อยไม่สามารถ
ท าการจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายเงินเองได้ รวมทั้งต้องท าหนังสือเพ่ือขออนุมัติจัดซื้อส่งให้ส่วนกลาง
ด าเนินการต่อ กว่าส่วนกลางจะด าเนินการแล้วเสร็จ ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน ท าให้ไม่สะดวกในการ
จัดพิมพ์เอกสาร ที่ต้องด าเนินการจัดท าทุกวันและจัดส่งเอกสารให้กองคลัง กรมท่ีดิน ภายใน 3 วันท า
การ ก่อให้เกิดความล่าช้าในการจัดท าเอกสารในระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร 

3.1.2  ตัวแปรตาม 
ความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดิน

กรุงเทพมหานครเกิดจากโครงสร้างในการขออนุมัติตามสายการบังคับบัญชา บุคลากรไม่เพียงพอต่อ

                                           
5 Weber Max, The Theory of Social and Economic Organization, (New York: 

Oxford University Press, 1947), อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 296. 
6 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551, ข้อ 11, 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 50 ง (1 กุมภาพันธ์ 2551): 1-23. 
7 Pugh, Derek. Writers on Organizations, (Beverly Hills, California: Sage, 2003), 

อ้างถึงใน อัมพร ธ ารงลักษณ์, องค์การ: ทฤษฎี โครงสร้างและการออกแบบ, 49. 



41 
 

 

การปฏิบัติงาน บุคลากรขาดความรู้ในการแยกประเภทเงินรายได้แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ กฎ 
ระเบียบต่าง ๆ ความไม่เพียงพอของงบประมาณ วัสดุและอุปกรณ์  

 
3.2  ระเบียบวิธีการวิจัย 
 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน ( Mixed Methods) คือ 
การใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจัยที่มุ่งหาข้อเท็จจริง เน้นการ
ใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้องของข้อค้นพบ และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เป็นการวิจัยที่ต้องลงไปศึกษากลุ่มบุคคลเพื่อสัมภาษณ์และเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  (Semi-Structured Interview) ส าหรับ
วิธีด าเนินการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย 

3.2.1  สถานที่ในการเก็บข้อมูล 
3.2.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.2.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.2.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.2.1 สถานที่ในการเก็บข้อมูล 

ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานครทั้ง 17 สาขา 
1. ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 
2. ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  สาขาบางเขน 
3. ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  สาขาดอนเมือง 
4. ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  สาขาบางกอกน้อย 
5. ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  สาขาประเวศ 
6. ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  สาขาห้วยขวาง 
7. ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  สาขาจตุจักร 
8. ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  สาขาลาดพร้าว 
9. ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  สาขาบางกะปิ 
10. ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  สาขาบึงกุ่ม 
11. ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  สาขาธนบุรี 
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12. ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  สาขามีนบุรี 
13. ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  สาขาพระโขนง 
14. ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  สาขาหนองจอก 
15. ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  สาขาบางขุนเทียน 
16. ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  สาขาลาดกระบัง 
17. ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  สาขาหนองแขม 

3.2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย 

2.1  ใช้วิธีการเลือกแบบโควต้า (Quota Sampling) ในการตอบแบบสอบถาม 
เป็นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการก าหนดสัดส่วนของจ านวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มตามคุณลักษณะ
ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน 8 การศึกษาในครั้งนี้ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชีที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี สังกัด ส านักงานท่ีดิน
กรุงเทพมหานคร  จ านวน 17 แห่ง ๆ ละ 3 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 51 คน 

2.2  ใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive sampling)  ในการ
สัมภาษณ์ มจีุดมุ่งหมายหลักของการเลือกตัวอย่าง เพ่ือให้ได้ตัวอย่างที่เหมาะสมกับกรอบแนวคิด และ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยผู้ให้ข้อมูลได้รับการพิจารณา จากการตัดสินใจของผู้วิจัย ว่ามีข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการศึกษาครั้งนี้ 9 การศึกษาในครั้งนี้ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  หัวหน้างานการเงิน
และบัญชี สังกัด ส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร  จ านวน 17 แห่ง ๆ ละ 1 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 17 
คน 

3.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 

3.2.3.1 แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอนประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่หน่วยงานต้นสังกัด 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จ านวนครั้งใน
การเข้ารับการฝึกอบรมในระบบรับและน าส่ง 

                                           
8 สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. หลักและทฤษฎีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ . (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

ประสิทธิ์ภัณฑ์แอนด์พรินติ้ง, 2549), 240 
9 พิชญ์สินี ชมพูค า และพิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์, การวิจัยเชิงคุณภาพ (เชียงใหม่: ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552), 10 
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ตอนที ่2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้า
ในขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร 

ตอนที ่3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
3.2.3.2  การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  (Semi-Structured Interview)  มี

โครงสร้างข้อค าถามและการก าหนดประเด็นค าถามไว้ล่วงหน้า มีความยืดหยุ่นของข้อประเด็นค าถาม 
เพ่ือการเก็บข้อมูลในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งเนื้อหาสาระท่ีครอบคลุมประเด็นศึกษาอย่างครบถ้วน 

3.2.3.3  เครื่องบันทึกเสียงพร้อมอุปกรณ์การบันทึก 
3.2.3.4  การทดสอบเครื่องมือ 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการสอบถาม
กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้ได้เครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพ โดยทดสอบความตรง ( Validity) และความเชื่อม่ัน 
(Reliability) ดังนี้ 

(1)  การทดสอบความตรง ( Validity) โดยน าแบบสอบถามที่
สร้างข้ึนไปให้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่ศึกษาวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบและแก้ไขให้
เครื่องมือสามารถวัดได้ถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาของสิ่งที่ต้องการวัด ตามที่ก าหนดไว้ 

(2) การทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยน า
แบบสอบถามไปทดสอบกับประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มที่จะท าการศึกษา คือ กลุ่มเจ้า
พนักงานการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชีที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี สังกัด 
ส านักงานที่ดินจังหวัด สาขาต่าง ๆ จากข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 30 ราย ที่ให้คะแนน
ต่างจาก 0,1 เช่น แบบวัดมาตราส่วน Scale 5 4 3 2 1 สูตรการค านวณ คือ สัมประสิทธิ์แอลฟา 

(alpha coefficient: α) ของ Cronbach 
3.2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.2.4.1 ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ โดยมีหมายเลขแบบสอบถาม 
(Identification Number) ทุกชุด และบันทึกว่าแบบสอบถามหมายเลขนั้นส่งไปให้หน่วยงานใดเพ่ือ
ความสะดวกในการติดตามแบบสอบถามนั้นกลับคืนมา 

3.2.4.2  สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และลงพื้นที่สัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเองในพ้ืนที่ใกล้เคียงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน 

3.2.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้จ าแนกการวิเคราะห์ออกเป็น 2 

แบบ คือ 
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3.2.5.1  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการน าแบบสอบถามที่ได้รับมาวิเคราะห์หาค่าทาง
สถิติด้วยโปรแกรมทางสถิติ 

(1)  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ ผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
หน่วยงานโดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

(2)  การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความ
เข้าใจในการกระบวนการท างานในระบบรับและน าส่ง ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการ

ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในระบบรับและน าส่ง โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย (Mean = ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D) 

3.2.5.2  การประยุกต์วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัยด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และการจดบันทึก  
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บทที่ 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
การค้นคว้าอิสระเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิง
ผสมผสาน (Mixed Methods) คือ การใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) ใช้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี สังกัดส านักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 17 แห่ง ๆ ละ 3 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 51 คน  และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  (Semi-Structured Interview) 
ในการสัมภาษณ์หัวหน้างานการเงินและบัญชี สังกัด ส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร  จ านวน 17 
แห่ง ๆ ละ 1 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 17 คน การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้จ าแนกการ
วิเคราะห์ออกเป็น 2 แบบ คือ 

 
4.1  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการน าแบบสอบถามท่ีได้รับมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติด้วยโปรแกรม
ทางสถิต ิ
 

4.1.1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ ผู้ตอบแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหน่วยงาน
โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

4.1.2  การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความ

เข้าใจในการกระบวนการท างานในระบบรับและน าส่ง โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย (Mean = ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D) โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่าของลิเคอร์ท (Likert) 
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

   ค่าระดับ    การแปลผล  

 4.21 – 5.00  มีผลท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานใน 
     ระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  
     อยู่ในระดับมากที่สุด  
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 3.41 – 4.20  มีผลท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานใน 
     ระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  
     อยู่ในระดับมาก  

 2.61 – 3.40  มีผลท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานใน 
     ระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  
     อยู่ในระดับปานกลาง 

 1.81 – 2.60  มีผลท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานใน 
     ระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  
     อยู่ในระดับน้อย 

 1.00 – 1.80  มีผลท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานใน 
     ระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  
     อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล จะใช้เกณฑ์ในการแบ่งระดับการหาช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น 
โดยจะใช้วิธีการค านวณหาช่วงกว้างระหว่างชั้นตามหลักการค่าเฉลี่ย1 ดังนี้ 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น =  

     =  

    = 0.8 

และด าเนินการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชีในระบบรับและน าส่ง  

 
4.2  การประยุกต์วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัยด าเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
โดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และการจดบันทึก 

                                           
1
 บุญชม  ศรีสะอาด, วิธีการทางสถิติส าหรับการวิจัย, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพฯ: สุวิริยสาส์น, 

2542), 82.  
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ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้รับคืน ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์
จ านวน 51 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  

 
4.3  ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 

4.3.1  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นผู้ที่

ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ตาม
ตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 51) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ  

1.  เพศ 

     หญิง 

     ชาย 

2.  อายุ 

     ต่ ากว่า 30 ปี 

     30 - 40 ปี 

     41 - 50 ปี 

     51 ปีขึ้นไป 

3.  ระดับการศึกษา 

     ต่ ากว่าปริญญาตรี 

     ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

     สูงกว่าระดับปริญญาตรี 

     อื่น ๆ  

 

 

51 

 0 

 

12 

30 

 5 

 4 

 

13 

34 

 4 

 0 

 

 

100 

 0 

 

23.5 

58.8 

 9.8 

 7.8 

 

25.5 

66.7 

 7.8 

  0 
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ข้อมูลทั่วไป      จ านวน          ร้อยละ 

4.  ต าแหน่ง 

ข้าราชการ 

พนักงานราชการ   

ลูกจ้างประจ า 

ลูกจ้างชั่วคราว 

5.  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชี 

     ต่ ากว่า 1 ปี 

     1 - 10 ปี 

     11 - 20 ปี 

     20 ปีขึ้นไป 

6.  จ านวนครั้งในการเข้ารับการ
ฝึกอบรมในระบบรับและน าส่ง 

     ไม่เคย 

     เคยอบรมตั้งแต่ 1 - 2 ครั้ง 

     เคยอบรมตั้งแต่ 3 ครั้งข้ึนไป 

 

 0 

 0 

51 

 0 

 

 

23 

18 

 4 

 6 

 

 

36 

12 

 3 

 

 0 

 0 

100 

 0 

 

 

45.1 

35.3 

 7.8 

11.8 

 

 

70.6 

23.5 

 5.9 

จากตารางที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิงทั้งหมด จ านวน 51 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง 30 – 40 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8 ส่วน
ใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 เป็นข้าราชการ
ทั้งหมด จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชี ต่ ากว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.1 และส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมในระบบรับและน าส่ง 
จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 70.6 
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4.3.2 ตอนที่ 2 ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ในระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 

 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอน
การปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย  

(Mean = ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D) ตามตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2  ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบรับ    
และน าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (n = 51) 

 

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้า
ในขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบรับและ
น าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 

 

 

S
S.D. 

ค่
ค่าระดับ 

1. การขออนุมัติตามล าดับขั้นของสายการ
บังคับบัญชา ในการลงลายมือชื่อใน
แบบฟอร์ม Excel loader ที่ต้องผ่าน
หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าส่วน
ราชการ 

2.  การก าหนดตัวบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางการ
ควบคุมการปฏิบัติงาน 

3.  การก าหนดอ านาจหน้าที่การปฏิบัติงาน
ในระบบรับและน าส่ง 

4.  การวางแผนอัตราก าลังของเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชีในการปฏิบัติงานในระบบ
รับและน าส่ง 

5.  จ านวนบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน เพื่อ
จัดส่งเอกสารให้ทันภายใน 3 วันท าการ 

3.82 

 

 

 

3.29 

 

 

3.31 

 

3.80 

 

3.84 

0.740 

 

 

 

0.701 

 

 

0.678 

 

0.722 

 

0.703 

 

มาก 

 

 

 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

 

มาก 

 

มาก 

6. คุณภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ 3.63 0.747 มาก 
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ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้า
ในขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบรับและ
น าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

S.D. 

 

ค่าระดับ 

ผู้ปฏิบัติงาน 

7.  ความรู้ของข้าราชการบรรจุใหม่ต าแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ในการแยก
ประเภทเงินรายได้แผ่นดินและเงินนอก
งบประมาณในระบบรับและน าส่ง 

8.  ความรู้ความเข้าใจในการแยกประเภทว่า
เงินรายได้แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ 
ใช้แบบเอกสารใดในการบันทึกข้อมูล 

9.  ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท างาน
ในระบบรับและน าส่ง 

10.  ขั้นตอนการจัดท าเอกสารของหน่วยงาน
ที่ส่วนใหญ่ต้องท า 2 ชุด หรือ ท าเพ่ิมใน
ประเภทการจัดเก็บภาษีแทนกรมสรรพากร/
กรุงเทพมหานคร 

11. ความสามารถในการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

12.  การได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้และทักษะในขั้นตอนการปฏิบัติงานใน
ระบบรับและน าส่ง   

13.  ความรู้ความเข้าใจต่อกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่งในการปฏิบัติงานในระบบรับ
และน าส่ง 

14.  ทักษะในการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่ 

 

4.25 

 

 

4.18 

 
 

4.00 

 

3.49 

 

 

3.57 

 

4.04 

 
3.84 

 
 

3.59 

 

0.717 

 

 

0.793 

 
 

0.825 

 

0.784 

 

 

0.944 

 

0.747 

 
0.834 

 
 

0.606 

 

มากที่สุด 

 

 

มาก 

 
 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 
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ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้า
ในขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบรับและ
น าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

S.D. 

 

ค่าระดับ 

ผู้ปฏิบัติงาน 

15.  หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ในการจัดซื้อจัดหา วัสดุและอุปกรณ์ เพียงพอ
ต่อความต้องการในการจัดพิมพ์และน าส่ง
เอกสารให้กองคลัง 
     -  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
     -  เครื่องพิมพ์ 
     -  หมึกพิมพ์ 
     -  กระดาษ 
     -  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 

16.  ความล้าสมัยของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

17.  ชนิดของเครื่องพิมพ์ประเภทต่าง ๆ 

18. ความคมชัดของตัวเลขตัวอักษรจาก
เครื่องพิมพ์ 

19.  หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ทเหมาะสมกับการพิมพ์
แบบเอกสาร 

20.  หมึกพิมพ์ชนิดน้ าเหมาะสมกับการพิมพ์
แบบเอกสาร 

 

3.43 

 

 

 

 

 

3.76 

3.49 

3.59 

 

3.39 

 

3.10 

 

0.755 

 

 

 

 

 

0.862 

0.880 

0.853 

 

0.940 

 

0.900 

 

มาก 

 

 

 

 

 

มาก 

มาก 

มาก 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 2  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานใน

ระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  เกี่ยวกับโครงสร้างในการขออนุมัติตามสาย
การบังคับบัญชา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การขออนุมัติตามล าดับขั้นของสายการบังคับบัญชา 
ในการลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม Excel loader ที่ต้องผ่านหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าส่วน
ราชการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.82 การก าหนดอ านาจหน้าที่การปฏิบัติงานในระบบรับ
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และน าส่ง อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.31 ส่วนการก าหนดตัวบุคคลที่ได้รับมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบและแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดที่ 3.29  

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบรับและ
น าส่งของ ส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร  เกี่ยวกับการท่ีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า จ านวนบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน เพื่อจัดส่งเอกสารให้ทันภายใน 3 วันท า
การ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.84  การวางแผนอัตราก าลังของเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ในการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่ง  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยในล าดับรองลงมา 3.80 ส่วน
คุณภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดที่ 3.63 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบรับและ
น าส่งของ ส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร  เกี่ยวกับการท่ีบุคลากรขาดความรู้ในการแยกประเภทเงิน
รายได้แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความรู้ของข้าราชการบรรจุ
ใหม่ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ในการแยกประเภทเงินรายได้แผ่นดินและเงินนอก
งบประมาณในระบบรับและน าส่ง  อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.25 ความรู้ความเข้าใจใน
การแยกประเภทว่าเงินรายได้แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ ใช้แบบเอกสารใดในการบันทึกข้อมูล  
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยในล าดับรองลงมา 4.18 ทักษะในการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.59 ส่วนความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดที่ 3.57   

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบรับและ
น าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  เกี่ยวกับกฎ ระเบียบต่าง ๆ  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
การได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้และทักษะในขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่ง  
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.04 ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท างานในระบบรับและน าส่ง  
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยในล าดับรองลงมา 4.00 ความรู้ความเข้าใจต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง
ในการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่ง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84 ส่วนขั้นตอนการจัดท า
เอกสารของหน่วยงานที่ส่วนใหญ่ต้องท า 2 ชุด หรือ ท าเพ่ิมในประเภทการจัดเก็บภาษีแทน
กรมสรรพากร/กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดที่ 3.49 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบรับและ
น าส่งของ ส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร  เกี่ยวกับความไม่เพียงพอของงบประมาณ วัสดุและ
อุปกรณ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความล้าสมัยของโปรแกรมคอมพิวเตอร์  อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.76 ความคมชัดของตัวเลขตัวอักษรจากเครื่องพิมพ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยใน
ล าดับรองลงมา 3.59 ชนิดของเครื่องพิมพ์ประเภทต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.49 หน่วยงาน
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ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดหา วัสดุและอุปกรณ์ เพียงพอต่อความต้องการในการ
จัดพิมพ์และน าส่งเอกสารให้กองคลัง  ได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ หมึกพิมพ์ กระดาษ 
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.43 หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ทเหมาะสมกับการพิมพ์แบบ
เอกสาร  อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.39 ส่วนหมึกพิมพ์ชนิดน้ าเหมาะสมกับการพิมพ์แบบ
เอกสาร อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดที่ 3.10 

4.3.3  ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถาม 
ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบท าให้เกิดความ

ล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 
1.  ปริมาณงานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม จ านวนเงิน

ค่าธรรมเนียมมีมากและมีการรับช าระเงินหลายประเภท ทั้งเงินสด แคชเชียร์เช็คและรูดบัตร 
2.   อัตราก าลังของเจ้าหน้าที่การเงินในเขตกรุงเทพมหานครบางสาขามี

จ านวนน้อยกว่าปริมาณงานท่ีต้องท าในแต่ละวัน เมื่อมีค าสั่งย้ายบางสาขาก็ไม่มีต าแหน่งการเงินมา
แทนจึงท าให้การส่งงานต่าง ๆ มีความล่าช้ากว่าปกติ 

3.  เมื่อกรมท่ีดินเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งเจ้า
พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานโดยส่งมาตามส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา ต้อง
สอนงานใหม่เรื่อย ๆ ท าให้การท างานไม่ต่อเนื่อง เสียเวลาในการท างาน 

4.  เอกสารการจัดเก็บและน าส่งแต่ละวันมีปริมาณมาก ส่วนใหญ่จะ
จัดพิมพ์เอกสาร 3 ชุด คือ ตัวจริงส่งกองคลัง ส าเนา  ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขาเก็บ 
และส่วนที่จัดเก็บแทนกรมสรรพากร/กรุงเทพมหานคร ต้องส่งให้กรมสรรพากรทุก 15 วัน หรือเดือน
ละ 2 ครั้ง แต่การลงนามอนุมัติไม่เป็นปัจจุบัน ท าให้เอกสารค้างเป็นเวลาหลายวัน เมื่อผ่านการลง
นามแล้วต้องน ามาประกบตามวัน เพ่ือน าส่งกองคลังและรวบรวมส่งกรมสรรพากร ท าให้การจัดส่ง
เอกสารล่าช้าไปอีก 

5.  หน่วยงานเป็นผู้จัดท าแบบฟอร์ม Excel Loader แต่ต้องส่งข้อมูล
ให้กองคลังน าเข้าข้อมูลในระบบ  GFMIS ซึ่งบางส านักงานอยู่ไกลและไม่สะดวกในการน าส่งไฟล์ 
Excel Loader 

6.  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ/แบบฟอร์มในการจัดเก็บและน าส่ง 
ระยะเวลาในการบังคับใช้ไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ท าให้ต้องแก้ไขและจัดท าใหม่เป็นการท างานซ้ าซ้อน 

7.  ดูเลขอ้างอิงธนาคารผิดพลาดบ่อยครั้ง เนื่องจากใบรับเงินจาก
ธนาคารเป็นส าเนา 

4.3.4  ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการแก้ปัญหา 
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1.  ให้ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา น าเข้าข้อมูลเองในระบบ 
GFMIS และกองคลังตรวจสอบข้อมูลในระบบ GFMIS กับรายงานประจ าเดือน เพ่ือความรวดเร็ว และ
หากเกิดข้อผิดพลาด สามารถแก้ไขได้ทันภายในงวดบัญชี 

2.  กองการเจ้าหน้าที่ควรเพิ่มอัตราก าลังเจ้าหน้าที่การเงิน 
3.  ควรหาวิธีหรือขั้นตอนในระบบรับและน าส่งที่ใช้เวลาในการปฏิบัติงานให้

น้อยลงกว่านี้ 
4.  ควรมีระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ/แบบฟอร์มล่วงหน้า 
5.  น่าจะมีการออกแบบรูปแบบเลขอ้างอิงธนาคารที่ชัดเจน เพื่อลด

ข้อผิดพลาด 
6.  ควรมีการจัดการฝึกอบรมให้กับบุคลากรที่ไม่เคยได้รับการฝึกอบรม 

สับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ครบทุกคน 
4.3.5  สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

4.3.5.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นผู้ที่
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นเพศหญิงทั้งหมด จ านวน 51 คน ส่วนใหญ่มีอายุ 30 – 40 ปี จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ผู้ปฏิบัติงานเป็นข้าราชการทั้งหมด มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ต่ ากว่า 1 ปี และส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมในระบบรับและ
น าส่ง 

4.3.5.2  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานใน
ระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า 

(1)  โครงสร้างในการขออนุมัติตามสายการบังคับบัญชา การขออนุมัติ
ตามล าดับขั้นของสายการบังคับบัญชา ในการลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม Excel loader ที่ต้องผ่าน
หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าส่วนราชการ  อยู่ในระดับมาก การก าหนดอ านาจหน้าที่การ
ปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่ง  อยู่ในระดับปานกลาง และการก าหนดตัวบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง 

(2)  บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จ านวนบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน 
เพ่ือจัดส่งเอกสารให้ทันภายใน 3 วันท าการ อยู่ในระดับมาก การวางแผนอัตราก าลังของเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชีในการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่ง อยู่ในระดับมาก และคุณภาพการท างานของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก 

(3)  บุคลากรขาดความรู้ในการแยกประเภทเงินรายได้แผ่นดินและเงินนอก
งบประมาณ  ความรู้ของข้าราชการบรรจุใหม่ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ในการแยก
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ประเภทเงินรายได้แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณในระบบรับและน าส่ง อยู่ในระดับมากที่สุด ความรู้
ความเข้าใจในการแยกประเภทว่าเงินรายได้แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ ใช้แบบเอกสารใดในการ
บันทึกข้อมูล  อยู่ในระดับมาก ทักษะในการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก 
และความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก 

(4)  กฎ ระเบียบต่าง ๆ  การได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้และ
ทักษะในขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่ง  อยู่ในระดับมาก ความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการท างานในระบบรับและน าส่ง  อยู่ในระดับมาก ความรู้ความเข้าใจต่อกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่งในการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่ง อยู่ในระดับมาก ส่วนขั้นตอนการจัดท าเอกสาร
ของหน่วยงานที่ส่วนใหญ่ต้องท า 2 ชุด หรือ ท าเพ่ิมในประเภทการจัดเก็บภาษีแทนกรมสรรพากร/
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก 

(5)  ความไม่เพียงพอของงบประมาณ วัสดุและอุปกรณ์  ความล้าสมัยของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  อยู่ในระดับมาก ความคมชัดของตัวเลขตัวอักษรจากเครื่องพิมพ์ อยู่ในระดับ
มาก ชนิดของเครื่องพิมพ์ประเภทต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณใน
การจัดซื้อจัดหา วัสดุและอุปกรณ์ เพียงพอต่อความต้องการในการจัดพิมพ์และน าส่งเอกสารให้กอง
คลัง ได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ หมึกพิมพ์ กระดาษ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อยู่ในระดับมาก 
หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ทเหมาะสมกับการพิมพ์แบบเอกสาร  อยู่ในระดับปานกลาง และหมึกพิมพ์ชนิดน้ า
เหมาะสมกับการพิมพ์แบบเอกสาร อยู่ในระดับปานกลาง ลดหลั่นลงมาตามล าดับ 

4.3.6  การอภิปรายผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลตามกรอบ
แนวคิดได้ดังนี้ 

4.3.6.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จะเห็นได้ว่าผู้ที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชี เป็นข้าราชการและเป็นเพศหญิงทั้งหมด ส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง 30 – 40 ปี จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ต่ ากว่า 
1 ปี แสดงให้เห็นถึงการเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงานเป็นข้าราชการบรรจุใหม่และส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมในระบบรับและน าส่ง 

4.3.6.2  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานใน
ระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัย พบว่า 

(1)  โครงสร้างในการขออนุมัติตามสายการบังคับบัญชา ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบรับ
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และน าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก จากปัจจัยการขออนุมัติตามล าดับขั้น
ของสายการบังคับบัญชา ในการลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม Excel loader ที่ต้องผ่านหัวหน้างาน 
หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าส่วนราชการ การก าหนดอ านาจหน้าที่การปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่ง  อยู่ใน
ระดับปานกลาง และการก าหนดตัวบุคคลที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางการ
ควบคุมการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง 

(2)  บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็น
ว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งของ
ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก จากปัจจัยจ านวนบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากปริมาณงานของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานครมีปริมาณมากการจัดส่งเอกสารให้ทันภายใน 
3 วันท าการนั้น ต้องท าการบันทึกข้อมูลรายการจัดเก็บและน าส่งเป็นประจ าทุกวัน ซึ่งไม่มีการ
วางแผนอัตราก าลังของเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีในการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งเป็นการ
เฉพาะ ท าให้คุณภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นที่น่าพอใจก่อให้เกิดความล่าช้าได้ 

(3)  บุคลากรขาดความรู้ในการแยกประเภทเงินรายได้แผ่นดินและเงินนอก
งบประมาณ  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้าใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากที่สุด 
เนื่องจากความรู้ของข้าราชการบรรจุใหม่ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ในการแยกประเภท
เงินรายได้แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณในระบบรับและน าส่ง  เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน อีกทั้งต้องมีความรู้ความเข้าใจในการแยกประเภทว่าเงินรายได้แผ่นดินและเงินนอก
งบประมาณ ใช้แบบเอกสารใดในการบันทึกข้อมูล ต้องใช้ระยะเวลาและประสบการณ์ถึงจะมีทักษะใน
การแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ถ้าไม่เคยใช้เลยหรือใช้น้อยมากก็จะท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานครได้ 

(4)  กฎ ระเบียบต่าง ๆ  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นปัจจัยที่
ส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก จากปัจจัยการได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้และทักษะ
ในขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
ท างานในระบบรับและน าส่ง  ความรู้ความเข้าใจต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งในการปฏิบัติงานใน
ระบบรับและน าส่ง และข้ันตอนการจัดท าเอกสารของหน่วยงานที่ส่วนใหญ่ต้องท า  2 ชุด หรือ ท า
เพ่ิมในประเภทการจัดเก็บภาษีแทนกรมสรรพากร / กรุงเทพมหานคร 
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(5)  ความไม่เพียงพอของงบประมาณ วัสดุและอุปกรณ์  ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบรับและ
น าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร จากปัจจัยความล้าสมัยของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
บันทึกและพิมพ์แบบฟอร์มรายการจัดเก็บและน าส่ง  ความคมชัดของตัวเลขตัวอักษรจากเครื่องพิมพ์ 
ชนิดของเครื่องพิมพ์ประเภทต่าง ๆ หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดหา วัสดุ
และอุปกรณ์ เพียงพอต่อความต้องการในการจัดพิมพ์และน าส่งเอกสารให้กองคลัง  ได้แก่เครื่อง
คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ หมึกพิมพ์ กระดาษ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อยู่ในระดับมาก หมึกพิมพ์อิงค์
เจ็ทเหมาะสมกับการพิมพ์แบบเอกสาร  อยู่ในระดับปานกลาง และหมึกพิมพ์ชนิดน้ าเหมาะสมกับการ
พิมพ์แบบเอกสาร อยู่ในระดับปานกลาง ลดหลั่นลงมาตามล าดับ 

4.3.6.3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถาม 
(1)  ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบท าให้เกิดความ

ล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  จากปริมาณ
งานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่มีปริมาณมากในแต่ละวัน แต่อัตราก าลังของเจ้าหน้าที่การเงิน
ในเขตกรุงเทพมหานครบางสาขามีจ านวนน้อยกว่าปริมาณงานท่ีต้องท า เมื่อมีค าสั่งย้ายบางสาขาก็ไม่
มีต าแหน่งการเงินมาแทนต้องรอจนกว่าจะมีคนมาแทนและคนที่มาแทนนั้นเป็นการเรียกบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการในต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานโดยส่งมาตามส านักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานครและสาขา ท าให้ต้องสอนงานใหม่ ทั้งกฎ ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับต่าง ๆ 
กระบวนการท างานในระบบรับและน าส่ง กว่าจะเข้าใจต้องใช้ระยะเวลานาน อีกทั้งการแก้ไขปัญหา
ต้องอาศัยประสบการณ์ ท าให้เสียเวลาในการท างานการท างานไม่ต่อเนื่อง และหน่วยงานเป็นผู้จัดท า
แบบฟอร์ม Excel Loader แต่ต้องส่งข้อมูลให้กองคลังน าเข้าข้อมูลในระบบ  GFMIS ซึ่งบางส านักงาน
อยู่ไกลและไม่สะดวกในการน าส่งไฟล์ Excel Loader การกรอกเลขอ้างอิงธนาคารในแบบฟอร์ม
ผิดพลาดบ่อยครั้ง เนื่องจากใบรับเงินจากธนาคารเป็นส าเนา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ/
แบบฟอร์มในการจัดเก็บและน าส่ง ระยะเวลาในการบังคับใช้ไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ท าให้ต้องแก้ไข
และจัดท าใหม่เป็นการท างานซ้ าซ้อน เพราะเอกสารการจัดเก็บและน าส่งแต่ละวันมีปริมาณมาก ส่วน
ใหญ่จะจัดพิมพ์เอกสาร 3 ชุด คือ ตัวจริงส่งกองคลัง ส าเนาส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานครและสาขา
เก็บ และส่วนที่จัดเก็บแทนกรมสรรพากร/กรุงเทพมหานคร ต้องส่งให้กรมสรรพากรทุก 15 วัน หรือ
เดือนละ 2 ครั้ง ถ้าต้องจัดท าใหม่เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรมาก อีกทั้งต้องขอให้ลงนามอนุมัติใหม่ 
แต่ถ้าการลงนามอนุมัติไม่เป็นปัจจุบัน ท าให้เอกสารค้างเป็นเวลาหลายวัน เมื่อผ่านการลงนามแล้ว
ต้องน ามาประกบตามวัน เพ่ือน าส่งกองคลังและรวบรวมส่งกรมสรรพากร ท าให้การจัดส่งเอกสาร
ล่าช้าไปอีก 
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(2) ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการแก้ปัญหา ควรหาวิธีหรือขั้นตอนใน
ระบบรับและน าส่งที่ใช้เวลาในการปฏิบัติงานให้น้อยลงกว่านี้ และควรมีการออกแบบรูปแบบเลข
อ้างอิงธนาคารที่ชัดเจน เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการกรอกตัวเลขลงในแบบฟอร์ม Excel Loader  อีก
ทั้งควรมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ/แบบฟอร์ม Excel Loader ล่วงหน้าเพื่อลดความซ้ าซ้อนใน
การท างาน เนื่องจากจัดท าตามแบบฟอร์มเดิมไปแล้ว ต้องบันทึกรายการจัดเก็บและน าส่งใหม่อีกครั้ง
หนึ่ง ควรให้ส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานครและสาขา น าเข้าข้อมูลเองในระบบรับและน าส่ง แนบ
ไฟล์ Excel Loader ผ่าน GFMIS Web Online และกองคลังตรวจสอบข้อมูลในระบบ GFMIS กับ
รายงานประจ าเดือน เพื่อความรวดเร็ว และหากเกิดข้อผิดพลาด สามารถแก้ไขได้ทันภายในงวดบัญชี  
ควรมีการจัดการฝึกอบรมให้กับบุคลากรที่ไม่เคยได้รับการฝึกอบรม สับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ครบทุกคน  
และกองการเจ้าหน้าที่ควรเพิ่มอัตราก าลังเจ้าหน้าที่การเงินตามส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและ
สาขาให้เพียงพอกับปริมาณงาน 

 
4.4  สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 

จากการสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยด าเนินการรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง โดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และการจดบันทึก การศึกษาในครั้งนี้ประชากรที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่หัวหน้างานการเงินและบัญชี สังกัด ส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร  จ านวน 17 แห่ง ๆ 
ละ 1 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 17 คน 

4.4.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ (หัวหน้างานการเงินและบัญชี)  เป็นเพศ
หญิงทั้งหมด จ านวน 17 คน มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 13 คน 
ปริญญาโท จ านวน 4 คน ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน จ านวน 13 คน 
นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ จ านวน 2 คน นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ (รักษาการใน
ต าแหน่งหัวหน้างานการเงินและบัญชี) จ านวน 2 คน มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชี ตั้งแต่ 8 ปี จนถึง 30 ปี เคยเข้ารับการฝึกอบรมในระบบรับและน าส่ง จ านวน 8 คน ไม่เคย 
จ านวน 9 คน 

4.4.2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  

4.4.2.1  การก าหนดโครงสร้างในการอนุมัติตามสายการบังคับบัญชา ที่ต้องผ่าน
หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าส่วนราชการ มีผลต่อการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งอย่างไร 
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จากการสัมภาษณ์หัวหน้างานการเงินและบัญชีที่ปฏิบัติงานในส านักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา พบว่า การก าหนดโครงสร้างในการอนุมัติตามสายการบังคับบัญชา ที่
ต้องผ่านหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าส่วนราชการ ท าให้เกิดความล่าช้าไปบ้างเนื่องจากหลาย
ขั้นตอน ผู้บังคับบัญชาบางรายไม่เข้าใจระบบงาน ตรวจงานไม่เป็น ใช้เวลาหลายวันในการอนุมัติ 
นอกจากนั้นแล้วยังมีผลต่อการจัดท าค าสั่ง เพราะในแบบส่งเงินและรายงานคงเหลือประจ าวัน  ตาม
ระเบียบแล้วจ าเป็นต้องมีลายเซ็นต์ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายก่อน คือหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ หัวหน้าฝ่าย
ทะเบียน หัวหน้าฝ่ายรังวัด และหัวหน้าส่วนราชการ จึงท าให้ต้องรอเซ็นต์งานให้ครบทุกคนก่อนถึงจะ
ท าการส่งเงินได้ หัวหน้างานการเงินท่านหนึ่งกล่าวว่า “ ถึงจะท าให้ข้ันตอนการปฏิบัติงานล่าช้า 
แต่ก็ต้องรอเซ็นต์ให้ครบทุกคน เป็นการกลั่นกรองช่วยในการตรวจสอบลดข้อผิดพลาดให้น้อยลง 
ยกตัวอย่างเช่น การกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ในกรณีที่เป็นเงินฝากธนาคาร และไปกรอกเป็น
เงินสด ถ้าเจอก่อนก็แก้ในเอกสารได้เลย แต่ถ้าส่งกองคลัง และกองคลังโหลดข้อมูลเข้าระบบไป
แล้ว แก้ไขได้อย่างเดียวคือท าการปรับปรุงบัญชีและต้องรีบท าบันทึกส่งให้กองคลังก่อนปิดงวด”  
และบางส่วนที่เห็นว่า ถึงแม้จะท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงาน แต่ท าให้งานเป็นระบบ 
มีการ ตรวจ สอบ ทาน เป็นตัวช่วยในการตรวจสอบให้งานมีความถูกต้องมากขึ้น ลดข้อผิดพลาดจาก
การปฏิบัติงาน แต่จะเกิดความล่าช้าเมื่อผู้บังคับบัญชาไม่อยู่ 

4.4.2.2 หลักเกณฑ์การก าหนดสิทธิการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 มีผลต่อการปฏิบัติงานใน
ระบบรับและน าส่งอย่างไร 

จากการสัมภาษณ์หัวหน้างานการเงินและบัญชีที่ปฏิบัติงานในส านักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา พบว่า  หลักเกณฑ์การก าหนดสิทธิการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551  เป็นการก าหนด
สิทธิการปฏิบัติงานในกระบวนการท างานในระบบรับและน าส่ง เป็นการมอบหมายผู้มีสิทธิถือบัตร 
ก าหนดสิทธิการใช้ รหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่าน เพื่อใช้งานในระบบ เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ฯ ตามระเบียบที่ก าหนด มีความซับซ้อนมากขั้นตอน ท าความเข้าใจได้ยาก หัวหน้างาน
การเงินท่านหนึ่งกล่าวว่า “ไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน แต่ท าให้งานเกิดความผิดพลาดน้อยลง”  
ซึ่งจะต้องจัดท าเป็นค าสั่ง มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร การก าหนดตัวบุคคลที่จะได้รับมอบหมาย 
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ก าหนดแนวทางควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบข้อมูล ช่วย
ก าหนดผู้รับผิดชอบได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านระบบรับและน าส่ง เพราะมีการตรวจสอบ
แต่ละบุคคล ท าให้งานปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบฯ ไม่เกิดผลเสียหายต่อทางราชการ เป็นการ
ควบคุมท่ีดี ปลอดภัย แต่ควรมีระยะเวลาระบุว่า การลงนามในเอกสารควรมีก าหนดระยะเวลาเท่าใด 
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4.4.2 .3 การจัดท าค าสั่งหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดตัวบุคคลที่
ได้รับมอบหมาย มีผลต่อการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งอย่างไร 

จากการสัมภาษณ์หัวหน้างานการเงินและบัญชีที่ปฏิบัติงานในส านักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา พบว่า การจัดท าค าสั่ง คือต้องมีบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานนั้น ท าให้มีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น เป็นการมอบหมายตัวบุคคลเพื่อความ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน มีความปลอดภัยในการใช้งาน ท าให้เจ้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวัง 
รอบคอบและรัดกุมมากยิ่งขึ้น เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงาน ในรายละเอียดว่า บุคคลนั้น ๆ 
ท าอะไรบ้าง ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่จะท าให้การท างานล่าช้า อีกทั้ง
การมอบหมายงานไม่ได้ค านึงถึงปริมาณงาน เมื่อตัวบุคคลลางานหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือ
มีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่แล้วทางส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา ท าค าสั่งใหม่ล่าช้า มีผลท า
ให้การท างานล่าช้าตามไปด้วย 

4.4.2.4  จ านวนบุคลากรต่อการปฏิบัติงานจากการโยกย้ายสับเปลี่ยนเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี มีผลต่อการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งอย่างไร 

จากการสัมภาษณ์หัวหน้างานการเงินและบัญชีที่ปฏิบัติงานในส านักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา พบว่า  การปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่ง ต้องอาศัยความรู้ความ
เข้าใจในระบบ  GFMIS ซึ่งเป็นงานเฉพาะ จะต้องศึกษาไประยะเวลาหนึ่งถึงจะเข้าใจ อีกท้ังปริมาณ
งานในเขตกรุงเทพมหานครนั้นมีปริมาณมาก ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์และใช้เวลาในการ
สอนงานนาน เมื่อสอนจนเป็นแล้วก็โยกย้ายสับเปลี่ยน ท าให้การท างานไม่ต่อเนื่อง ทุกคนที่ย้ายไป
หรือย้ายมา มีความช านาญแตกต่างกัน เหมือนต้องเริ่มเรียนรู้ใหม่ ท าให้งานล่าช้าไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่ง
บุคลากรต้องมีความรู้ความช านาญในการท างาน รู้ในเรื่องระเบียบ ค าสั่ง วิธีการในการท างาน เมื่อมี
การโยกย้ายแต่ไม่มีคนมาแทน เจ้าหน้าที่น้อยลง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เมื่อย้ายไปแล้วก็ไม่
มีคนมาแทน ซึ่งระยะเวลากว่าจะมีคนมาแทน มีระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ท าให้ปริมาณงานเพ่ิมข้ึน 
เกิดความล่าช้า เมื่อมีคนมาแทนแต่เป็นข้าราชการบรรจุใหม่ ต้องสอนงานใหม่ การรับและน าส่งงาน
ในระบบ GFMIS ล่าช้า การท างานเกิดข้อผิดพลาดบ่อย ท าให้งานสะดุด ส่งงานไม่ทัน เพราะ
เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์เนื่องจากเป็นข้าราชการบรรจุใหม่ 

4.4.2.5  ความรู้ของข้าราชการบรรจุใหม่ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ในการแยกประเภทเงินรายได้แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ มีผลต่อการปฏิบัติงานในระบบรับและ
น าส่งอย่างไร 

จากการสัมภาษณ์หัวหน้างานการเงินและบัญชีที่ปฏิบัติงานในส านักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา พบว่า  ส่วนใหญ่ข้าราชการบรรจุใหม่จะไม่มีความรู้เรื่องการแยก
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ประเภทเงินรายได้แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ จะปฏิบัติงานภายใต้หัวหน้างานที่มีประสบการณ์
มาสอนงาน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ ฝึกฝน และปฏิบัติงานจริง เมื่อรับเงินรายได้ในแต่ละวัน
แล้ว ต้องมีการจัดเก็บและน าส่งเงินในวันรุ่งขึ้นทันทีเป็นประจ าทุกวัน การที่ไม่มีความรู้ในการแยก
ประเภทนี้ เมื่อน าส่งเงินแล้วท าให้การบันทึกรายการจัดเก็บและน าส่งเงินผิดพลาดผิดพลาดไปด้วย 
การปฏิบัติงานมีความล่าช้าและยังไม่คล่องตัว เพราะระเบียบและประเภทรายได้ต้องใช้การท่องจ า 
การปฏิบัติบ่อย ๆ และความเข้าใจของประเภทเงินรายได้แต่ละประเภท บางครั้งการแยกไม่ถูกท าให้
การกรอกข้อมูลจ านวนเงินตามรหัสเงินรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง หรือรหัสอ่ืน ๆ ในแบบฟอร์ม
ผิด ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องรีบแก้ไข เพราะมีความเกี่ยวเนื่องกับหลายหน่วยงานทั้งส านักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานครและสาขาเอง ธนาคารกรุงไทยที่ส่งข้อมูลการรับเงินเข้าระบบ GFMIS กองคลัง 
กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากรและกรุงเทพมหานคร หัวหน้างานการเงินท่านหนึ่งกล่าวว่า “ต้อง
ทราบและสามารถแยกแยะได้ว่ารหัสรายได้ไหน หรือ ประเภทไหนเป็นเงินรายได้แผ่นดินและเงิน
นอกงบประมาณ และสามารถจัดเก็บและน าส่งได้ตรงตามประเภทเงินรายได้ที่จัดเก็บ ไม่อย่างนั้น
จะส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บเงินรายได้ของกรมที่ดินเอง และท่ีกรมท่ีดินจัดเก็บแทน การจัดสรร
เงินและการเบิกจ่ายเงินต่อไป”  และมีท่านหนึ่งที่เห็นว่า “ไม่มีผลมากนัก ขึ้นกับตัวบุคคลนั้น หาก
เรียนรู้และเข้าใจไว ก็แทบจะไม่มีผลกระทบ ขึ้นกับผู้สอนหรือหัวหน้างาน ต้องท าให้เกิดความ
เข้าใจว่ารายได้แผ่นดินประกอบด้วยอะไรบ้าง อะไรคือรายได้แผ่นดิน อะไรคือเงินนอก
งบประมาณ” 

4.4. 2.6  ผลกระทบจากการบันทึกข้อมูลรายการจัดเก็บและน าส่งไม่ครบถ้วน 
ส่งผลในระบบรับและน าส่งอย่างไร 

จากการสัมภาษณ์หัวหน้างานการเงินและบัญชีที่ปฏิบัติงานในส านักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา พบว่า ท าให้ดุลบัญชีไม่ถูกต้อง ยอดไม่ตรงกัน ต้องมาตรวจดูรายการ
ใดผิดพลาด และต้องท าหนังสือขอปรับปรุงส่งให้กองคลัง ท าให้งานไม่เป็นปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเป็น
การแยกประเภทเงินสดกับเงินฝากธนาคารผิด เป็นการบันทึกผิดของตัวเจ้าหน้าที่ เมื่อน าเข้าระบบ
แล้วเกิดข้อผิดพลาด ต้องขอแก้ไขข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนภายในเดือนถัดไป หรือก่อนปิดงวดบัญชี 
ท าให้ต้องเสียเวลาในการแก้ไขอย่างมาก ถ้าบันทึกไม่ครบ บันทึกซ้ า บันทึกคลาดเคลื่อน ส่งผลให้     
ใบน าส่งเงินไม่สามารถหักล้างรายการได้ ส่วนราชการก็ไม่สามารถน าเงินไปใช้จ่ายได้ หรือโอนไป
ให้กับหน่วยงานที่จัดเก็บแทนได้ หัวหน้างานการเงินท่านหนึ่งกล่าวว่า “ ถ้าบันทึกรายการจัดเก็บ
และน าส่งไม่ครบถ้วน จะท าให้รายงานในระบบ GFMIS ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถกระทบยอดกับ
รายงานคงเหลือประจ าวันในระบบมือได้” ต้องส่งให้กองคลังปรับปรุงแก้ไขต่อไป 



62 
 

 

4.4.2.7  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการท างานที่ต้อง
ปฏิบัติในระบบรับและน าส่ง มีผลต่อการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งอย่างไร 

 จากการสัมภาษณ์หัวหน้างานการเงินและบัญชีที่ปฏิบัติงานในส านักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา พบว่า  เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานและควรปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด หัวหน้างานการเงินท่านหนึ่งกล่าวว่า “ ไม่มีผล เพราะถ้าปฏิบัติตามระเบียบ ฯลฯ 
ต่าง ๆ และปฏิบัติได้ถูกต้อง จะท าให้ลดข้อผิดพลาดต่าง ๆ จากการปฏิบัติงานได้”  ช่วยในการ
ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ท างานภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งต่าง ๆ และมีกฎ 
ระเบียบมารองรับการท างานของเจ้าหน้าที่ ท าให้งานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ลดช่องว่างในการ
ทุจริตให้น้อยลง และมีท่านหนึ่งที่เห็นว่า  “ การตีความอาจมีความผิดพลาด ท าให้เกิดความเข้าใจ
และถือปฏิบัติไม่ตรงกัน”  ก่อให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานได้ เพราะต้องติดต่อสอบถามเพ่ือให้
ได้แนวทางท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

4.4.2.8  การได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ 
ยกตัวอย่างเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ หมึกพิมพ์ กระดาษและอุปกรณ์บันทึกข้อมูล มีผลต่อ
การปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งอย่างไร 

จากการสัมภาษณ์หัวหน้างานการเงินและบัญชีที่ปฏิบัติงานใน
ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา พบว่า  งานระบบรับและน าส่งจะต้องพิมพ์แบบฟอร์มการ
จัดเก็บและน าส่งเงินออกมาเพ่ือมาตรวจ และเก็บเอกสารเพื่อรอตรวจในปริมาณท่ีมาก หากได้รับ
งบประมาณท่ีจ ากัด การจัดซื้อจัดหาวัสดุก็ไม่เพียงพอ ก็จะท าให้ขาดความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
ยกตัวอย่างเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ มีระยะเวลาในการใช้งานนาน คือไม่เคยเปลี่ยนเลยตั้งแต่เริ่มใช้
ระบบรับและน าส่ง ท าให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ล่าช้า การคีย์ข้อมูลแต่ละตัวใช้เวลาในการคีย์นาน 
หรือเมื่อได้รับจัดสรรมาก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เพราะเม่ือบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ ทางกรมที่ดิน
ต้องรวบรวมและจัดซื้อในคราวเดียวกัน ท าให้กว่าจะได้รับวัสดุและอุปกรณ์ใช้ระยะเวลานาน ต้อง
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปพลาง ๆ ก่อน 

4.4.3  ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ 
4.4.3.1  ท่านมีแนวทางในการแก้ไขเพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานในระบบรับ

และน าส่งอย่างไร 
(1)  ควรให้แต่ละเขตน าเข้าข้อมูลการจัดเก็บและน าส่งเอง โดยผ่านช่องทาง 

GFMIS Web Online เพราะส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานครและสาขาสามารถด าเนินการเองได้ 
(2)  ควรมีการผูกระบบรับและน าส่ง ของ  GFMIS Web Online ไว้กับ

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีดินระยะที่ 1 ในระบบงานการเงิน ในการรับและน าส่งข้อมูล ให้



63 
 

 

สามารถส่งไปให้ทางกองคลังผ่านทางอินเตอร์เน็ตของหน่วยงาน และท าให้สามารถเรียกรายงานจาก
ระบบเองได้ ท าให้ไม่ต้องเสียทรัพยากรบุคคล วัสดุและอุปกรณ์ สามารถเรียกดูข้อมูลได้ทันที เป็นการ
ช่วยลดการพิมพ์เอกสาร ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งไปได้มาก  

4.4.3.2  ท่านคิดว่าการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีในระบบรับและน าส่งควรมี
บุคลากรจ านวนเท่าใด และมีแนวทางใดที่จะแก้ไข การโยกย้ายสับเปลี่ยนเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชีโดยไม่มีบุคคลมาด ารงต าแหน่งแทน  

(1)  ควรมีเจ้าหน้าที่ประจ าที่รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บและน าส่ง
โดยเฉพาะ เมื่อมาท าการบันทึกข้อมูล ก็จัดให้มีเจ้าหน้าที่ท างานแทน และไม่ควรโยกย้ายสับเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่บ่อย เพราะโยกย้ายแล้วไม่คนมาแทน ทางกรมแก้ไขโดยการเรียกบรรจุบุคคลใหม่ ซึ่งไม่มี
ความรู้และประสบการณ์มาท างานในส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา ท าให้เสียเวลาในการ
สอนงานนาน และกระทบกับบุคคลที่ย้ายออก เนื่องจากยังไม่ได้เดินทางต้องรอสอนงานก่อน 
หน่วยงานต้นสังกัดใหม่ ก็ไม่มีบุคคลท างาน ท าให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย 

(2)  แนวทางการแก้ไข คือไม่ควรบรรจุบุคคลใหม่ ควรให้มีการโยกย้าย
สับเปลี่ยนภายในส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา หมุนเวียนกันทั้ง 17 สาขาได้ เพื่อให้ได้
บุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ การท างานต่อเนื่องไม่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงาน 

4.4.3.3  ท่านคิดว่าควรมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ในระบบรับและน าส่ง เกี่ยวกับกระบวนการท างาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งต่าง ๆ หรือไม่ ถ้ามี
ควรจัดฝึกอบรมอย่างไร อาทิเช่น เป็นประจ าทุก 6 เดือน หรือเป็นประจ าทุกปี 

ควรจัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีใน
ระบบรับและน าส่ง เกี่ยวกับกระบวนการท างาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งต่าง ๆ  เป็นประจ าทุกปี 
หมุนเวียนให้ครบทุกคน ทั้งท่ีเคยได้รับการฝึกอบรมแล้วและยังไม่เคยได้รับการฝึกอบรมมาก่อน อีกท้ัง
ควรจัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกรมที่ดินมีการโยกย้ายบ่อย การฝึกอบรมเป็นการปูทางใน
การปฏิบัติงานและเป็นการเริ่มต้นของการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  

4.4.3.4  ท่านมีความเห็นอย่างไรในเรื่องการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในการ
จัดซื้อจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ที่ท าให้การปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งทันต่อเวลา 

การจัดเก็บและน าส่งในระบบรับและน าส่ง ใช้งบประมาณในเรื่องของ
กระดาษและหมึกพิมพ์เป็นส่วนใหญ่ ในส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล มี
อายุการใช้งานนาน การจัดซื้อนาน ๆ ครั้ง จึงควรจัดสรรงบประมาณและจัดซื้อในครั้งเดียวในปริมาณ
ที่มากพอจนถึงปลายปีงบประมาณ เพื่อการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่อง ฉะนั้นจึงควรมีการท าแผนงานการ  
ใช้จ่ายงบประมาณไว้ด้วยในแต่ละปี 
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4.4.3.5  ท่านคิดว่าการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ควรมีการก าหนด
นโยบายหรือแนวทางแก้ไขข้ันตอนการปฏิบัติงานในระบบและน าส่งอย่างไร 

หากมีการบันทึกรายการจัดเก็บหรือน าส่งผิดประเภทหรือบันทึกจ านวน
เงินไม่ถูกต้อง เกิดจากข้อผิดพลาดจากการบันทึกของเจ้าหน้าที่เอง ในขั้นตอนการตรวจควรมีข้อมูลที่
สรุปออกมาก่อนหรือน ามากระทบยอดของการจัดเก็บและน าส่งในวันนั้น ให้มีการแก้ไขท่ีง่ายขึ้นแต่
ต้องเป็นขั้นตอนที่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจในการอนุมัติก่อนเท่านั้น อาจเป็นการท าบันทึกชี้แจง
ให้ผู้อนุมัติทราบ และอนุมัติก่อนจึงท าการแก้ไขได้ ในขณะที่เจ้าหน้าที่การเงินควรถือปฏิบัติตาม
ระเบียบโดยเคร่งครัด และการมอบหมายงานอื่นให้เจ้าหน้าที่การเงิน ควรค านึงถึงปริมาณงานให้
เหมาะสมและผู้บังคับบัญชาควรติดตามสอบถามการท างานอย่างใกล้ชิด 

4.4.3.6  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี มีการสับเปลี่ยนโยกย้ายกัน

บ่อย ท าให้ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและช านาญในการท างาน  ซึ่งปัจจุบันมีเป็นจ านวนมาก 
และบุคลากรที่ท างานในสายงานการเงินก็น้อยลง พอมีการโยกย้ายก็ไม่มีใครมาท างานแทน ต้องเรียก
บรรจุบุคคลใหม่ท าให้การท างานล่าช้ากว่าเดิม 

 
4.5  การอภิปรายผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานใน
ระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลตามกรอบแนวคิดได้ดังนี้ 

4.5.1  โครงสร้างในการอนุมัติตามสายการบังคับบัญชา 
จากปัจจัยการก าหนดโครงสร้างในการอนุมัติตามสายการบังคับบัญชา ที่ต้อง

ผ่านหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าส่วนราชการ มีผลต่อการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่ง คือ ท า
ให้เกิดความล่าช้าเนื่องจากหลายขั้นตอน ผู้บังคับบัญชาบางรายไม่เข้าใจระบบงาน ตรวจงานไม่เป็น 
ใช้เวลาหลายวันในการอนุมัติ และถึงแม้จะท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงาน แต่เป็นการ
กลั่นกรองช่วยในการตรวจสอบลดข้อผิดพลาดให้น้อยลง ท าให้งานเป็นระบบ มีการ ตรวจ สอบ ทาน 
เป็นตัวช่วยในการตรวจสอบให้งานมีความถูกต้องมากขึ้น ลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน แต่จะ
เกิดความล่าช้าเมื่อผู้บังคับบัญชาไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

จากปัจจัยหลักเกณฑ์การก าหนดสิทธิการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งคือ เป็นการก าหนดสิทธิการปฏิบัติงานในกระบวนการท างานใน
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ระบบรับและน าส่ง เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ตามระเบียบที่ก าหนด มีความ
ซับซ้อนมากขั้นตอน ท าความเข้าใจได้ยาก ซึ่งจะต้องจัดท าเป็นค าสั่ง มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 
การก าหนดตัวบุคคลที่จะได้รับมอบหมาย ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ก าหนดแนวทางควบคุมการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลและช่วยก าหนดผู้รับผิดชอบได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

จากปัจจัยการจัดท าค าสั่งหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดตัวบุคคลที่
ได้รับมอบหมาย มีผลต่อการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่ง คือต้องมีบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานนั้น ท าให้มีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น เป็นการมอบหมายตัวบุคคลเพื่อความ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ท าให้เจ้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวัง รอบคอบและรัดกุมมากยิ่งขึ้น เป็น
กรอบและแนวทางในการปฏิบัติงาน ในรายละเอียดว่า บุคคลนั้น ๆ ท าอะไรบ้าง ซึ่งจะช่วยให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่จะท าให้การท างานล่าช้า อีกทั้งการมอบหมายงานไม่ได้ค านึงถึง
ปริมาณงาน เมื่อตัวบุคคลลางานหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือมีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่แล้วทาง
ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา ท าค าสั่งใหม่ล่าช้า มีผลท าให้การท างานล่าช้าตามไปด้วย 

4.5.2  บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 จากปัจจัยจ านวนบุคลากรต่อการปฏิบัติงานจากการโยกย้ายสับเปลี่ยน         

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี มีผลต่อการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่ง  คือ การปฏิบัติงานใน
ระบบรับและน าส่ง ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในระบบ  GFMIS ซึ่งเป็นงานเฉพาะ จะต้องศึกษาไป
ระยะเวลาหนึ่งถึงจะเข้าใจ อีกท้ังปริมาณงานในส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขานั้นมี
ปริมาณมาก ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ เมื่อมีการโยกย้ายแต่ไม่มีคนมาแทนท าให้ปริมาณงาน
เพ่ิมข้ึน  เมื่อมีคนมาแทนแต่เป็นข้าราชการบรรจุใหม่ต้องใช้เวลาในการสอนงานนาน  ท าให้การ
ปฏิบัติงานล่าช้าไม่เป็นปัจจุบัน 

4.5.3  บุคลากรขาดความรู้ในการแยกประเภทเงินรายได้แผ่นดินและเงินนอก
งบประมาณ 

จากปัจจัยความรู้ของข้าราชการบรรจุใหม่ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี ในการแยกประเภทเงินรายได้แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ มีผลต่อการปฏิบัติงานในระบบ
รับและน าส่ง โดยส่วนใหญ่ข้าราชการบรรจุใหม่จะไม่มีความรู้เรื่องการแยกประเภทเงินรายได้แผ่นดิน
และเงินนอกงบประมาณ จะปฏิบัติงานภายใต้หัวหน้างานที่มีประสบการณ์มาสอนงาน ซึ่งต้องใช้
ระยะเวลาในการเรียนรู้ ฝึกฝน และปฏิบัติงานจริง การที่ไม่มีความรู้ในการแยกประเภทนี้ ท าให้การ
จัดเก็บและน าส่งเงินผิดพลาด ผลกระทบจากการบันทึกข้อมูลรายการจัดเก็บและน าส่งไม่ครบถ้วน 
ส่งผลในระบบรับและน าส่ง คือท าให้ดุลบัญชีไม่ถูกต้องต้องขอแก้ไขข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนภายใน
เดือนถัดไป หรือก่อนปิดงวดบัญชี  ท าให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องเร่ง
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ด าเนินการแก้ไข เพราะมีความเกี่ยวเนื่องกับหลายหน่วยงานทั้งส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและ
สาขาเอง ธนาคารกรุงไทยที่ส่งข้อมูลการรับเงินเข้าระบบ GFMIS กองคลังและกรมบัญชีกลาง 
กรมสรรพากร และกรุงเทพมหานคร 

4.5.4 กฎ ระเบียบต่าง ๆ 
จากปัจจัย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการท างานที่ต้อง

ปฏิบัติในระบบรับและน าส่ง มีผลต่อการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่ง คือ  เป็นกรอบและแนวทาง
ในการปฏิบัติงานช่วยในการควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ท างานภายใต้กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่งต่าง ๆ และมีกฎ ระเบียบมารองรับการท างานของเจ้าหน้าที่ ท าให้งานเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ ลดช่องว่างในการทุจริตให้น้อยลง แต่การตีความอาจมีความผิดพลาด ท าให้เกิดความ
เข้าใจและถือปฏิบัติไม่ตรงกัน ก่อให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานได้ เพราะต้องติดต่อสอบถาม
เพ่ือให้ได้แนวทางท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

4.5.5 ความไม่เพียงพอของงบประมาณ วัสดุและอุปกรณ์ 
จากปัจจัยการได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ 

ยกตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ หมึกพิมพ์ กระดาษและอุปกรณ์บันทึกข้อมูล มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่ง  คืองานระบบรับและน าส่งจะต้องพิมพ์แบบฟอร์มการจัดเก็บและ
น าส่งเงินออกมาเพ่ือมาตรวจ และเก็บเอกสารเพื่อรอตรวจในปริมาณท่ีมาก หากได้รับงบประมาณที่
จ ากัด การจัดซื้อจัดหาวัสดุก็ไม่เพียงพอ ก็จะท าให้ขาดความพร้อมในการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ มีระยะเวลาในการใช้งานนาน คือไม่เคยเปลี่ยนเลยตั้งแต่เริ่มใช้ระบบรับและน าส่ง 
ท าให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ล่าช้า การคีย์ข้อมูลแต่ละตัวใช้เวลาในการคีย์นาน หรือเมื่อได้รับจัดสรร
มาก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เพราะเม่ือบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ ทางกรมต้องรวบรวมและจัดซื้อใน
คราวเดียวกัน ท าให้กว่าจะได้รับวัสดุและอุปกรณ์ใช้ระยะเวลานาน ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไป
พลาง ๆ ก่อน  

 
 



67 
 

 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานใน

ระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานครและน าผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน
ในระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยใช้วิธีการ
วิจัยเชิงผสมผสาน ( Mixed Methods) คือ การใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative 
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ในการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณโดยการ
ตอบแบบสอบถาม  ได้ก าหนด ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
นักวิชาการเงินและบัญชีที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี สังกัด ส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร  
จ านวน 17 แห่ง ๆ ละ 3 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 51 คน  และในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ
สัมภาษณ์ ได้ก าหนด ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หัวหน้างานการเงินและบัญชี สังกัด ส านักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานคร  จ านวน 17 แห่ง ๆ ละ 1 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 17 คน  สามารถตอบค าถาม
และสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 
5.1  ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งของ
ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  
 

5.1.1  บุคลากรขาดความรู้ในการแยกประเภทเงินรายได้แผ่นดินและเงินนอก
งบประมาณ โดยส่วนใหญ่ข้าราชการบรรจุใหม่จะขาดความรู้เรื่องการแยกประเภทเงินรายได้แผ่นดิน
และเงินนอกงบประมาณ จะปฏิบัติงานภายใต้หัวหน้างานที่มีประสบการณ์มาสอนงาน เนื่องจาก
ความรู้ของข้าราชการบรรจุใหม่ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ในการแยกประเภทเงินรายได้
แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณในระบบรับและน าส่ง  เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการแยกประเภทว่าเงินรายได้แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ ใช้แบบ
เอกสารใดในการบันทึกข้อมูล  ต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ ฝึกฝน และปฏิบัติงานจริง ถึงจะมี
ประสบการณ์และทักษะในการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนความสามารถในการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ถ้าไม่เคยใช้เลยหรือใช้น้อยมากก็จะท าให้เกิดความ
ล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานครได้  การขาด
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ความรู้ในการแยกประเภทนี้ ท าให้การจัดเก็บและน าส่งเงินผิดพลาด ผลกระทบจากการบันทึกข้อมูล
รายการจัดเก็บและน าส่งไม่ครบถ้วน ส่งผลในระบบรับและน าส่ง คือท าให้ดุลบัญชีไม่ถูกต้อง ต้องขอ
แก้ไขข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนภายในเดือนถัดไป หรือก่อนปิดงวดบัญชี ท าให้การปฏิบัติงานเกิดความ
ล่าช้าซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องเร่งด าเนินการแก้ไข เพราะมีความเกี่ยวเนื่องกับหลายหน่วยงานทั้งส านักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขาเอง ธนาคารกรุงไทยที่ส่งข้อมูลการรับเงินเข้าระบบ GFMIS กองคลัง 
กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร และกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับเฮนรี มินทซ์เบิร์ก 1 ที่เสนอ
องค์ประกอบหลักส่วนเทคนิค (Technostructure) เป็นการวิเคราะห์ระบบงานบุคคล ซึ่งจะท าให้
บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีมาตรฐานคุณภาพทักษะในการท างานที่เหมาะสมได้มาตรฐาน ส่วนชมภูนุช หุ่น
นาค2 ได้ศึกษาการประเมินผลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
จังหวัดนนทบุรี พบว่า ปัญหาอุปสรรคต่างที่เกิดขึ้นคือ เจ้าหน้าที่ที่ใช้ระบบขาดความเชี่ยวชาญ มีการ
หมุนเวียนปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลา  และชนัญญา ศรีทอง 3 ที่พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานในระบบ  GFMIS ด้านบุคลากรจ าแนกตามปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลพบว่าปัจจัยทักษะ
ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นมีผลต่อการปฏิบัติงานในระดับมาก 

5.1.2  บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่ง ต้อง
อาศัยความรู้ความเข้าใจในระบบ  GFMIS ซึ่งเป็นงานเฉพาะ จะต้องศึกษาไประยะเวลาหนึ่งถึงจะ
เข้าใจ อีกท้ังปริมาณงานในส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขานั้นมีปริมาณมาก ต้องอาศัย
ความรู้และประสบการณ์ในการท างาน เมื่อมีการโยกย้ายแต่ไม่มีคนมาแทนท าให้ปริมาณงานเพ่ิมข้ึน  
หลังจากมีคนมาแทนแต่เป็นข้าราชการบรรจุใหม่ต้องใช้เวลาในการสอนงานเป็นเวลานาน ซึ่งจ านวน
บุคลากรต่อการปฏิบัติงาน เพื่อจัดส่งเอกสารให้ทันภายใน 3 วันท าการ  ควรจะมีการวางแผน
อัตราก าลังของเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีในการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่ง   ของส านักงาน

                                           
1
 Mintzberg, Henry, Joseph Lampel, James Brian Quinn and Surmantra 

Ghoshal, The Strategy Process: Concepts, Contexts, Cases, (United Kingdom: Pearson 
Education Limited,  2003), อ้างถึงใน อัมพร ธ ารงลักษณ์, องค์การ: ทฤษฎี โครงสร้างและการ
ออกแบบ, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), 207. 

2 ชมภูนุช หุ่นนาค, “ การประเมินผลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) จังหวัดนนทบุรี,” วารสารวิทยาบริการ ปีที่ 21, ฉบับที่ 2 (2553): 45-63. 

3 ชณัญญา ศรีทอง,  “ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS กรณีศึกษากระทรวง
สาธารณสุข ,” ( วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต, สาขา บัญชี  ภาควิชาบัญชี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556), 3.  
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ที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา ให้เพียงพอกับปริมาณงานของแต่ละสาขา เพื่อให้ได้คุณภาพการ
ท างานที่ดีของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ถ้าไม่มีการแก้ไขในจุดนี้ก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้าไม่เป็น
ปัจจุบัน สอดคล้องกับ อารี  กุหลาบ4 ได้ศึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมทาง
หลวงในส่วนกลาง โดยใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) พบว่า
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน คือ จ านวนบุคลากรที่ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ชมภูนุช หุ่นนาค 5  
ได้ศึกษาการประเมินผลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
จังหวัดนนทบุรี พบว่า ปัญหาอุปสรรคต่างที่เกิดขึ้นคือ เจ้าหน้าที่ที่ใช้ระบบขาดความเชี่ยวชาญ มีการ
หมุนเวียนปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลา จ าลอง ต๊ะกาบโพธิ์ 6 ได้ศึกษาประสิทธิผลของการใช้
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) พบว่าบุคลากรมีการโยกย้าย
สับเปลี่ยนส่งผลให้การด าเนินงานของส่วนราชการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  วิภัสรา รถทอง 7 ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีผ่านระบบ  GFMIS ของส่วน
ราชการจังหวัดระนอง ในข้อเสนอแนะด้านการจัดการองค์การหน่วยงานจัดหาเจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชีอย่างน้อย  2 คนให้สามารถท างานแทนกันได้ และอังรี ฟายอล 8 ที่สรุปว่า หลักความมั่นคง 

                                           
4 อารี  กุหลาบ, “การศึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  กรมทางหลวงใน

ส่วนกลางโดยใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์   (GFMIS),” (ปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขานโยบายสาธารณะ คณะรัฐประศาสน์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2553), 1-4.   

5 ชมภูนุช หุ่นนาค, “ การประเมินผลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) จังหวัดนนทบุรี,” วารสารวิทยาบริการ ปีที่ 21, ฉบับที่ 2 (2553): 45-63. 

6 จ าลอง ต๊ะกาบโพธิ์, “ประสิทธิผลของการใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS),” (วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2557), 4. 

7 วิภัสรา รถทอง, “ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีผ่านระบบ  
GFMIS ของส่วนราชการจังหวัดระนอง,” (ปริญญามหาบัณฑิต, สาขา วิชาวิทยาการจัดการ  แขนงวิชา
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555). ง. 

8  Pugh, Derek. Writers on Organizations, (Beverly Hills, California: Sage, 2003), อ้าง
ถึงใน อัมพร ธ ารงลักษณ์, องค์การ : ทฤษฎี โครงสร้างและการออกแบบ,  พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), 49.   
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(Stability of Tenure) นักบริหารต้องประกันบุคคลในองค์การไม่ให้มีการย้ายออกจากงานสูงเพราะ
นั่นหมายถึงองค์การได้สูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีค่าท่ีได้ลงทุนไป นอกจากนี้ ยังต้องมีหน้าที่วางแผน
ก าลังคนเพื่อให้ได้คนมาทดแทนต าแหน่งที่ว่างลงได้ตลอดเวลา 

5.1.3  โครงสร้างในการอนุมัติตามสายการบังคับบัญชา  ในการลงลายมือชื่อใน
แบบฟอร์ม Excel loader ที่ต้องผ่านหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าส่วนราชการ ท าให้เกิดความ
ล่าช้าเนื่องจากหลายขั้นตอน ผู้บังคับบัญชาบางรายไม่เข้าใจระบบงาน ตรวจงานไม่เป็น ใช้เวลาหลาย
วันในการอนุมัติ และถ้าผู้บังคับบัญชาไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จะก่อให้เกิดความ
ล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ถึงแม้ว่าจะ
ท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงาน แต่เป็นการกลั่นกรองช่วยในการตรวจสอบลด
ข้อผิดพลาดให้น้อยลง ท าให้งานเป็นระบบ มีการ ตรวจ สอบ ทาน เป็นตัวช่วยในการตรวจสอบให้
งานมีความถูกต้องมากขึ้น สามารถลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานได้ในระดับหนึ่ง สอดคล้องกับ 
จิตรา อิงคกุล 9 ได้ศึกษาการน าระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์
(Government Fiscal Management Information System : GFMIS) มาใช้ในส่วนราชการ : 
กรณีศึกษากรมการแพทย์ ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือผู้บริหารไม่เข้าใจระบบ GFMIS 

การก าหนดอ านาจหน้าที่การปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งตามหลักเกณฑ์
การก าหนดสิทธิการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา
เงินและน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 มีผลต่อการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งคือ เป็นการก าหนด
สิทธิการปฏิบัติงานในกระบวนการท างานในระบบรับและน าส่ง เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ฯ ตามระเบียบที่ก าหนด มีความซับซ้อนมากขั้นตอน ท าความเข้าใจได้ยาก ซึ่งจะต้อง
จัดท าเป็นค าสั่ง มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร การก าหนดตัวบุคคลที่จะได้รับมอบหมาย ก าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบ ก าหนดแนวทางควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลและช่วย
ก าหนดผู้รับผิดชอบได้ชัดเจนยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแมกซ์ เวเบอร์ 10 ได้เสนอองค์การในรูปแบบอุดมคติ  
(Ideal Type) หรือท่ีรู้จักกันในนามระบบราชการ หรือองค์การขนาดใหญ่ที่เป็นทางการ  

                                           
9 จิตรา  อิงคกุล , “การน าระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

มาใช้ในส่วนราชการ: กรณีศึกษากรมการแพทย์,” (ภาคนิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการบริหาร
จัดการสาธารณะส าหรับนักบริหาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550). (1)-(2). 

10  Weber Max, The Theory of Social and Economic Organization, (New York: 
Oxford University Press, 1947), อ้างถึงใน อัมพร ธ ารงลักษณ์, องค์การ: ทฤษฎี โครงสร้างและ
การออกแบบ, 296. 
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(Bureaucracy) มีการระบุอ านาจหน้าที่ส าหรับต าแหน่งต่าง ๆ อย่างชัดแจ้ง ตามล าดับขั้นของสาย
การบังคับบัญชา 

การก าหนดตัวบุคคลที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางการ
ควบคุมการปฏิบัติงาน  ควรจัดท าค าสั่งหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดตัวบุคคลที่ได้รับ
มอบหมาย คือต้องมีบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ท าให้มีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น 
เป็นการมอบหมายตัวบุคคลเพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ท าให้เจ้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวัง 
รอบคอบและรัดกุมมากยิ่งขึ้น เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงาน ในรายละเอียดว่า บุคคลนั้น ๆ 
ท าอะไรบ้าง ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่จะท าให้การท างานล่าช้าถ้าการ
มอบหมายงานไม่ได้ค านึงถึงปริมาณงาน เมื่อตัวบุคคลลางานหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือมี
การโยกย้ายเจ้าหน้าที่แล้วทางส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา ท าค าสั่งใหม่ล่าช้า มีผลท าให้
การปฏิบัติงานล่าช้าตามไปด้วย  สอดคล้องกับ อังรี ฟายอล 11 ที่สรุปหลักของอ านาจหน้าที่  
(Authority) ว่านักบริหารต้องมีความสามารถในการออกค าสั่ง อันเป็นสิทธิที่นักบริหารจะได้จากการ
ด ารงต าแหน่งในองค์การ และจะเกิดความรับผิดชอบเท่ากับอ านาจหน้าที่ที่ได้รับเพื่อความมี
ประสิทธิภาพในการท างาน 

5.1.4  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการท างานที่ต้องปฏิบัติใน
ระบบรับและน าส่ง เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานช่วยในการควบคุมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ให้ท างานภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งต่าง ๆ และมีกฎ ระเบียบมารองรับการท างาน
ของเจ้าหน้าที่ ท าให้งานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ลดช่องว่างในการทุจริตให้น้อยลง แต่การ
ตีความอาจมีความผิดพลาด ท าให้เกิดความเข้าใจและถือปฏิบัติไม่ตรงกัน ก่อให้เกิดความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงานได้ เพราะต้องติดต่อสอบถามเพ่ือให้ได้แนวทางท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน ควรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้และทักษะในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ในระบบรับและน าส่ง   ความรู้ความเข้าใจต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งในการปฏิบัติงานในระบบ
รับและน าส่ง ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท างานในระบบรับและน าส่ง  และข้ันตอนการจัดท า
เอกสารของหน่วยงานที่ส่วนใหญ่ต้องท า  2 ชุด หรือ ท าเพ่ิมในประเภทการจัดเก็บภาษีแทน
กรมสรรพากร / กรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับ จิรารัตน์ สุนทรอาคเนย์ 12 ได้ศึกษาเสียงสะท้อนจาก

                                           
11 Pugh, Derek. Writers on Organizations, (Beverly Hills, California: Sage, 2003), 

อ้างถึงใน อัมพร ธ ารงลักษณ์, องค์การ: ทฤษฎี โครงสร้างและการออกแบบ, 49.  
12 จิรารัตน์ สุนทรอาคเนย์ , “เสียงสะท้อนจากผู้ปฏิบัติงานระบบ  GFMIS,” วารสารกรม

ประชาสัมพันธ์ ปีที่ 11, ฉบับที่ 122 (2549): 25-26. 



72 
 

 

ผู้ปฏิบัติงานระบบ  GFMIS จ าแนกเป็นรายด้าน  คือ การฝึกอบรม ควรให้มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานด้วยระบบ GFMIS อย่างต่อเนื่อง จิตรา อิงคกุล 13 ได้ศึกษาการน าระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management 
Information System : GFMIS) มาใช้ในส่วนราชการ : กรณีศึกษากรมการแพทย์พบว่าปัญหาและ
อุปสรรคของการปฏิบัติงานคือบุคลากรขาดการอบรมอย่างต่อเนื่อง  จ าลอง  ต๊ะกาบโพธิ์14 ได้ศึกษา
ประสิทธิผลของการใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) พบว่า
ควรจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่เสริมสร้างความรู้ความช านาญและความเข้าใจร่วมกันให้กับ
บุคลากรของส่วนราชการเพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบการท างานและการพัฒนา
ระบบงานให้มีประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานของส่วนราชการเพ่ิมมากข้ึน  และส านักงานก.พ. 15 ที่
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน  เรื่องการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public 
Management: NPM) การพัฒนาข้าราชการในปัจจุบันมุ่งเน้นการพัฒนาข้าราชการโดยยึดหลัก
สมรรถนะ ( Competency) และการพัฒนาขีดความสามารถ ( Capability) เพ่ือให้ข้าราชการเป็น
ผู้ปฏิบัติงานที่ทรงความรู้ ( Knowledge Worker) สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ โดยการพัฒนาที่เน้นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ส านักงาน ก.พ. มีบทบาทเป็นผู้เสนอแนะ ก ากับดูแล และให้ค าปรึกษาแก่ส่วน
ราชการในการด าเนินงานฝึกอบรม พัฒนา จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือนขึ้น 
ขณะเดียวกัน ก็ได้จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม พัฒนา ที่มีรูปแบบหลากหลาย อาทิ การจัดหลักสูตร
ในห้องเรียน การจัดหลักสูตรฝึกอบรมทางไกล การฝึกอบรมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ  จากเดิมท่ี
เน้นพัฒนาข้าราชการ ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  มาเป็นการให้ข้าราชการเป็นผู้รู้รอบ รู้ลึก และ
เป็นแรงผลักดันต่อความส าเร็จขององค์การ รวมทั้งให้ข้าราชการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นที่ประชาชน
และสัมฤทธิผล   นอกจาก นี้ ข้าราชการต้องปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงาน  ส านักงาน 

                                           
13 จิตรา อิงคกุล, “การน าระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

มาใช้ในส่วนราชการ: กรณีศึกษากรมการแพทย์,” (1)-(2). 
14 จ าลอง ต๊ะกาบโพธิ์, “ประสิทธิผลของการใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS),” 4. 
15 ส านักงานก.พ., “ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน 2552 – 2556 ,” 

http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=category&layo
ut=blog&id=110&Itemid=197&limitstart=5 (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559). 
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ก.พ. จึงเห็นความจ าเป็นที่จะต้องเตรียมก าลังคนภาครัฐให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง สอดคล้อง ตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 

5.1.5  ความไม่เพียงพอของงบประมาณ วัสดุและอุปกรณ์   ในการบันทึกแบบฟอร์ม  
Excel Loader เพ่ือแนบไฟล์ผ่านระบบรับและน าส่งจะต้องพิมพ์แบบฟอร์มการจัดเก็บและน าส่งเงิน
ออกมาเพ่ือมาตรวจ และเก็บเอกสารเพื่อรอตรวจในปริมาณท่ีมาก หากได้รับงบประมาณที่จ ากัด การ
จัดซื้อจัดหาวัสดุก็ไม่เพียงพอ จะท าให้ขาดความพร้อมในการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น ความล้าสมัย
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีระยะเวลาในการใช้งานนาน คือไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่เริ่มใช้ระบบรับและ
น าส่ง ท าให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ล่าช้า การคีย์ข้อมูลแต่ละตัวใช้เวลาในการคีย์นาน ชนิดของ
เครื่องพิมพ์ หมึกพิมพ์ ประเภทต่าง ๆ แต่ละแห่งใช้ไม่เหมือนกัน ใช้ทั้งเครื่องพิมพ์และหมึกพิมพ์อิงค์
เจ็ท และ เครื่องพิมพ์และหมึกพิมพ์ชนิดน้ า อุปกรณ์บันทึกข้อมูลส าหรับบันทึกไฟล์ส่งให้กองคลัง และ
กระดาษท่ีหน่วยงานแต่ละแห่งใช้เป็นจ านวนมาก เมื่อได้รับจัดสรรมาก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
เพราะเม่ือท าการบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ ไปทางส่วนกลางของกรมที่ดิน ก็ต้องรวบรวมและจัดซื้อใน
คราวเดียวกัน ท าให้กว่าจะได้รับวัสดุและอุปกรณ์ใช้ระยะเวลานาน ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไป
พลาง ๆ ก่อน สอดคล้องกับชมภูนุช หุ่นนาค 16 ได้ศึกษาการประเมินผลระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) จังหวัดนนทบุรี พบว่า งบประมาณที่รัฐจัดสรรไว้เพื่อใช้
ด าเนินงานในระบบ GFMIS ไม่ครอบคลุมทุกอย่าง ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับแต่ละ
หน่วยงาน ส่วนวัสดุอุปกรณ์ก็ขาดประสิทธิภาพ ส่วนจ าลอง ต๊ะกาบโพธิ์ 17 ได้ศึกษาประสิทธิผลของ
การใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) พบว่าส่วนราชการส่วน
ใหญ่มีอุปกรณ์ไม่ทันสมัยไม่เพียงพอด้อยประสิทธิภาพ และ ชนัญญา ศรีทอง 18 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
การปฏิบัติงานในระบบ  GFMIS กรณีศึกษากระทรวงสาธารณสุข พบว่า ด้านงบประมาณจ าแนกตาม
ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลพบว่าปัจจัยการจัดสรรงบประมาณทั่วถึงและเหมาะสมและปัจจัยได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากผู้บังคับบัญชามีผลต่อการปฏิบัติงานในระดับมาก ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานในระบบ  GFMIS ด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้จ าแนกตามปัจจัยคุณลักษณะส่วน

                                           
16

 ชมภูนุช หุ่นนาค, “ การประเมินผลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) จังหวัดนนทบุรี,” 45-63. 

17
  จ าลอง ต๊ะกาบโพธิ์, “ประสิทธิผลของการใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS),” 4. 
18

  ชณัญญา ศรีทอง, “ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS กรณีศึกษากระทรวง
สาธารณสุข,” 3. 
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บุคคลพบว่ามีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานในระดับมากท้ังในเรื่องความช านาญในการใช้คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์อ่ืน ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์อีกทั้งการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพียงพอ
และเหมาะสม  

 
5.2  แนวทางท่ีสามารถน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งของ
ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 

5.2.1  ควรมีการออกแบบรูปแบบเลขอ้างอิงธนาคารที่ชัดเจน เพื่อลดข้อผิดพลาดจาก
การกรอกตัวเลขลงในแบบฟอร์ม Excel Loader  ส่วนการแจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ/แบบฟอร์ม 
Excel Loader ควรแจ้งล่วงหน้าเพื่อลดความซ้ าซ้อนในการท างาน และให้แต่ละส านักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานครและสาขาน าเข้าข้อมูลการจัดเก็บและน าส่งเอง โดยแนบไฟล์ Excel Loader ผ่าน 
GFMIS Web Online เพราะทุกส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขาสามารถด าเนินการเองได้  
หากมีการบันทึกรายการจัดเก็บหรือน าส่งผิดประเภทหรือบันทึกจ านวนเงินไม่ถูกต้อง ที่เกิดจาก
ข้อผิดพลาดจากการบันทึกของเจ้าหน้าที่เอง ในขั้นตอนการตรวจควรมีข้อมูลที่สรุปออกมาก่อนหรือ
น ามากระทบยอดของการจัดเก็บและน าส่งในวันนั้น ให้มีการแก้ไขท่ีง่ายขึ้นแต่ต้องเป็นขั้นตอนที่ผ่าน
การอนุมัติจากผู้มีอ านาจในการอนุมัติก่อนเท่านั้น อาจเป็นการท าบันทึกชี้แจงให้ผู้อนุมัติทราบ และ
อนุมัติก่อนจึงท าการแก้ไขได้ ในขณะที่เจ้าหน้าที่การเงินควรถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด และ
การมอบหมายงานอื่นให้เจ้าหน้าที่การเงิน ควรค านึงถึงปริมาณงานให้เหมาะสม ผู้บังคับบัญชา ควร
ติดตามสอบถามการท างานอย่างใกล้ชิด 

5.2.2  ควรจัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในระบบรับ
และน าส่ง เกี่ยวกับกระบวนการท างาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งต่าง ๆ  เป็นประจ าทุกปี 
หมุนเวียนให้ครบทุกคน ทั้งท่ีเคยได้รับการฝึกอบรมแล้วและยังไม่เคยได้รับการฝึกอบรมมาก่อน ควร
จัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกรมที่ดินมีการโยกย้ายบ่อย เพราะการฝึกอบรมเป็นการปูทาง
ในการปฏิบัติงานและเป็นการเริ่มต้นของการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  อีกท้ังไม่ควรบรรจุบุคคลใหม่ใน
ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา เนื่องจากปริมาณงานมีมาก เพื่อการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง
ควรให้มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนภายในส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา หมุนเวียนกันทั้ง 17 
สาขาได้ และกองการเจ้าหน้าที่ควรเพิ่มอัตราก าลังเจ้าหน้าที่การเงินตามส านักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานครและสาขาให้เพียงพอกับปริมาณงาน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ มา
ท างานและไม่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
และสาขา 
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5.3  ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย   
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ 

5.3.1.1  พัฒนาความรู้ในการแยกประเภทเงินรายได้แผ่นดินและเงินนอก
งบประมาณ  โดยใช้ระบบการควบคุมการเงินส านักงานท่ีดินหน่วยงานย่อย เพื่อให้ส านักงานที่ดินใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

การรับเงิน 

  1. การรับเงินรายได้แผ่นดิน  เงินรายได้แผ่นดินที่ส านักงานท่ีดิน  
หน่วยงานย่อยจัดเก็บ ประกอบด้วย รายได้ของกรมที่ดิน และรายได้ที่กรมที่ดินจัดเก็บแทนส่วน
ราชการอ่ืน ดังนี้ 

 ประเภท     รหัส   เจ้าของรายได้ 

1. ค่าธรรมเนียมที่ดิน   650   กรมท่ีดิน 
2. รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอ่ืน    830   กรมท่ีดิน 
    (เงินมัดจ ารังวัดเกิน 5 ปี) 
3. ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  001   กรมสรรพากร 
4. ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล   002   กรมสรรพากร 
5. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ   103   กรมสรรพากร 
6. ค่าอากรแสตมป์   104   กรมสรรพากร 

  2. การรับเงินนอกงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณของกรมที่ดิน 
ประกอบด้วยเงินนอกงบประมาณท่ีกระทรวงการคลังอนุญาตให้กรมท่ีดินหักจากเงินรายได้ที่จัดเก็บ
เพ่ือน ามาใช้จ่ายสนับสนุนการจัดเก็บรายได้นั้น ๆ และมีเงินนอกงบประมาณที่รับไว้เพ่ือด าเนินการ
ตามภารกิจของส านักงานที่ดินในการรังวัด รวมทั้งเงินนอกงบประมาณท่ีน าฝากคลังเพื่อจัดสรรให้  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และน าฝากคลังแทน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 

ประเภท    รหัส   เจ้าของรายได้ 

1. เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์  904   กรมท่ีดิน 
2. เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีอากรให้     915          กรมท่ีดิน    
   แก่ราชการส่วนท้องถิ่น 
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3. เงินค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารราชการ  771   กรมท่ีดิน 
4. เงินมัดจ ารังวัด     930   กรมท่ีดิน 
5. รายได้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  779   องค์กรปกครองส่วน
         ท้องถ่ิน 
6. รายได้ส่วนท้องถิ่น (ส่วนกลาง)   905   กรุงเทพมหานคร 
7. รายได้ส่วนท้องถิ่น (ส่วนภูมิภาค)  930   ส านักงานท้องถิ่น 
         จังหวัด 

5.3.1.2 พัฒนาความรู้เรื่องการใช้แบบเอกสารในการบันทึกข้อมูลการรับและน าส่ง
เงินรายได้แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ 

การบันทึกเงินรายได้แผ่นดิน เงินนอกงบประมาณและการน าส่งเงินรายได้
แผ่นดิน เงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน และแทนหน่วยงานอื่น ผ่าน Excel Loader ใช้แบบ
เอกสาร ดังนี้ 

ใบจัดเก็บรายได้ (นส.01) 
ใช้ส าหรับการบันทึกรายการเกี่ยวกับการรับรู้รายได้แผ่นดินและ

รายได้เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ ซึ่งเป็นการจัดเก็บของตนเอง โดยจะเป็นการผ่านรายการ
เอกสารเมื่อเข้าสู่ระบบ GFMIS 

ใบน าส่งรายได้ (นส.02-1) 
ใช้ส าหรับการบันทึกรายการน าส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง และ

น าส่งเบิกเกินส่งคืนเงินในงบประมาณ โดยจะเป็นการผ่านรายการเอกสารเมื่อเข้าสู่ระบบ GFMIS 
ใบจัดเก็บรายได้ (นส.03) 

ใช้ส าหรับการบันทึกรายการเกี่ยวกับการรับรู้รายได้แผ่นดินและ
รายได้เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ ซึ่งเป็นการจัดเก็บแทนส่วนราชการอ่ืน โดยจะเป็นการพัก
รายการเอกสารเมื่อเข้าสู่ระบบ GFMIS 

ใบน าส่งรายได้ (นส.02-2) 
ใช้ส าหรับการบันทึกรายการน าส่งรายได้แผ่นดินแทนกัน น าส่งเงิน

นอกงบประมาณของตนเอง น าส่งเงินนอกงบประมาณแทนกัน และน าส่งเบิกเกินส่งคืนเงินนอก
งบประมาณ โดยเอกสารที่เข้าสู่ระบบ GFMIS จะเป็นเอกสารที่ถูกพักไว้ และกรณีท่ีเป็นการน าส่งเงิน
นอกงบประมาณ ระบบจะพักรายการเอกสารปรับเงินฝากคลังให้อัตโนมัติ 

5.3.1.3  พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่ง  เป็นการพัฒนา
ความสามารถเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติงานในส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 
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5.3.1.4  การปรับจ านวนบุคลากรต่อการปฏิบัติงานเพื่อจัดส่งเอกสารในทันภายใน 
3 วันท าการ เพ่ือให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่มากข้ึนในแต่ละส านักงานที่ดิน ควรมีการจัดสรร
บุคลากรให้เพียงพอเหมาะสมกับปริมาณงาน พิจารณาจากลักษณะของงานโดยตรง ว่างานนี้จะต้องมี
ความรู้ ทักษะในการท างานอย่างไร และระดับใด โดยก าหนดคุณสมบัติที่จ าเป็นของผู้ปฏิบัติงาน เช่น 
วุฒิการศึกษา ระดับการศึกษา สาขาวิชา ใบอนุญาตวิชาชีพ ใบรับรองที่จ าเป็น ประสบการณ์ท่ีจ าเป็น
ในงาน เป็นต้น เพ่ือใช้ในการออกแบบ/ปรับเปลี่ยนโครงสร้างในการบริหารงานให้เกิดความสมดุล
ในทางโครงสร้างการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ประกอบใน
การพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง หรือโยกย้ายบุคลากรเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

5.3.1.5  การขออนุมัติตามข้ันตอนตามสายการบังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ
ควรมีการมอบอ านาจการลงนามอนุมัติในแบบเอกสาร Excel Loader ใบจัดเก็บและน าส่งรายได้ ให้
หัวหน้าฝ่ายที่มีล าดับรองลงมาปฏิบัติหน้าที่แทน ในกรณีที่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความต่อเนื่องไม่ก่อให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 

5.3.1.6  การวางแผน การหมุนเวียนอัตราก าลัง ควรพิจารณาการโยกย้าย
เจ้าหน้าที่การเงิน ให้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้ภายใน 17 สาขา เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อเนื่อง ไม่
ก่อให้เกิดความล่าช้าต่อขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่ง     

5.3.2 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
5.3.2.1  ควรมีเจ้าหน้าที่ประจ าที่รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บและน าส่ง

โดยเฉพาะ เมื่อมาท าการบันทึกข้อมูล ก็จัดให้มีเจ้าหน้าที่ท างานแทน และไม่ควรโยกย้ายสับเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่บ่อย เพราะโยกย้ายแล้วไม่คนมาแทน ทางกรมที่ดินแก้ไขโดยการเรียกบรรจุบุคคลใหม่ ซึ่ง
ไม่มีความรู้และประสบการณ์มาท างานในส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา ท าให้เสียเวลาใน
การสอนงานนาน และกระทบกับบุคคลที่ย้ายออก เนื่องจากยังไม่ได้เดินทางต้องรอสอนงานก่อน 
หน่วยงานต้นสังกัดใหม่ ก็ไม่มีบุคคลท างาน ก่อให้เกิดความล่าช้า ท าให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย 

5.3.2.2  การจัดเก็บและน าส่งในระบบรับและน าส่ง ใช้งบประมาณในเรื่องของ
กระดาษและหมึกพิมพ์เป็นส่วนใหญ่ ในส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล มี
อายุการใช้งานนาน การจัดซื้อนาน ๆ ครั้ง จึงควรจัดสรรงบประมาณและจัดซื้อในครั้งเดียวในปริมาณ
ที่มากพอจนถึงปลายปีงบประมาณ เพื่อการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่อง ฉะนั้นจึงควรมีการท าแผนงานการใช้
จ่ายงบประมาณไว้ด้วยในแต่ละปี 

5.3.2.3  ควรมีการผูกระบบรับและน าส่ง ของ  GFMIS Web Online ไว้กับ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีดินระยะที่ 1 ในระบบงานการเงิน ในการรับและน าส่งข้อมูล ให้
สามารถส่งไปให้ทางกองคลังผ่านทางอินเตอร์เน็ตของหน่วยงาน และท าให้สามารถเรียกรายงานจาก
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ระบบเองได้ ท าให้ไม่ต้องเสียทรัพยากรบุคคล วัสดุและอุปกรณ์ สามารถเรียกดูข้อมูลได้ทันที เป็นการ
ช่วยลดการพิมพ์เอกสาร หมึกพิมพ์ กระดาษ ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งไป
ได้มาก 

 
5.4  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป   
 

การวิจัยนี้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานใน
ระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งของ
ส านักงานที่ดินจังหวัด และสาขาทั่วประเทศ เพื่อน าผลการศึกษาท่ีได้มาใช้เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผล
กระทบที่เกิดขึ้นว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร และน ามาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากการ
ปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดินทั่วประเทศ ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและ
ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ตามส านักงานท่ีดินทั่ว
ประเทศ และเพ่ือวางแนวทางการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งเงินผ่าน GFMIS Web Online ให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

 
5.5  ข้อจ ากัดของงานวิจัย 
 

5.5.1  หัวหน้างานการเงินและบัญชีต้องการทราบค าตอบของหัวหน้างานการเงินและ
บัญชีส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาอ่ืน เพ่ือใช้เป็นแนวทางการตอบของตนเอง 
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 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 50 ง (1 กุมภาพันธ์ 2551): 4-5. 
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491, มาตรา 3, ราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ เล่ม 65 ตอนที่ 9 
 (12 กุมภาพันธ์ 2491): 1.  
 

 

 
 

 

 

http://www.trdm.co.th/
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=categor
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=categor
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=categor
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ภาคผนวก ก 
การทดสอบเครื่องมือ  

การทดสอบเครื่องมือ 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ได้
เครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพ โดยทดสอบความตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ดังนี้ 

 1. การทดสอบความตรง ( Validity) โดยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญใน
เรื่องท่ีศึกษาวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้อง เพื่อตรวจสอบและแก้ไขให้เครื่องมือสามารถวัดได้
ถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาของสิ่งที่ต้องการวัด ตามที่ก าหนดไว้ โดยมีจ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ใช้
วิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (index of consistency : IOC) ของข้อค าตอบแต่ละข้อ โดยใช้สูตร
ดังนี้1 

     
N
RIOC 

  

   IOC แทน ดัชนีความสอดคล้อง  

   R แทน คะแนนรายข้อตามดุลยพินิจของผู้ทรงคุณวุฒิ 

    แทน ผลรวม  

   N      แทน จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ  

 การใช้คะแนนข้อค าถามแต่ละข้อของผู้ทรงคุณวุฒิ ( R) มีค่าที่เป็นไปได้ 3 ค่า คือ 

   +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นใช้วัดตัวแปรที่ศึกษาได้  

    0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นใช้วัดตัวแปรที่ศึกษาได้หรือไม่  

      -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สามารถใช้วัดตัวแปรที่ศึกษาได้  

 การแปลความหมาย 

 ค่า  IOC มีค่าระหว่าง -1 ถึง 1 ข้อค าถามท่ีดีควรมีค่า IOC ใกล้ ๆ 1 ส่วนข้อที่มีค่า IOC 
ต่ ากว่า 0.5 ควรมีการปรับปรุงแก้ไข 

                                           
1 วราภรณ์ ผ่องสุวรรณ, SPSS For Windows, (กรุงเทพฯ, 2550), 10.   
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง และข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

สรุปความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ   

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอน    
การปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งของ              

ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 

1 2 3 รวม ค่า IOC 

1. การขออนุมัติตามล าดับขั้นของสายการบังคับบัญชา 

ในการลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม Excel loader  

ที่ต้องผ่านหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าส่วนราชการ  

2. การก าหนดตัวบุคคลที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความ 

รับผิดชอบและแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงาน 

3. การก าหนดอ านาจหน้าที่การปฏิบัติงาน 

ในระบบรับและน าส่ง 

4. การวางแผนอัตราก าลังของเจ้าพนักงานการเงินและ 

บัญชีในการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่ง 

5. จ านวนบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน เพื่อจัดส่ง 

เอกสารให้ทันภายใน 3 วันท าการ 

6. คุณภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

7. ความรู้ของข้าราชการบรรจุใหม่ต าแหน่งเจ้าพนักงาน 

การเงินและบัญชี ในการแยกประเภทเงินรายได้แผ่นดิน 

และเงินนอกงบประมาณในระบบรับและน าส่ง 

8. ความรู้ความเข้าใจในการแยกประเภทว่าเงินรายได้ 

แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ ใช้แบบเอกสารใด 

ในการบันทึกข้อมูล 

9. ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท างานในระบบรับ 

และน าส่ง 

10. ขั้นตอนการจัดท าเอกสารของหน่วยงานที่ส่วนใหญ่ 

ต้องท า 2 ชุด หรือ ท าเพ่ิมในประเภทการจัดเก็บภาษี 

+1 

 

+1 

 

+1 

+1 
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+1 
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+1 
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+1 
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+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

0 

+1 

 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 
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+1 
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+1 
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3 
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3 
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3 
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1.00 

 

1.00 

 

1.00 

1.00 

 

1.00 

0.67 

1.00 

 

1.00 

 

1.00 

 

0.67 
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แทนกรมสรรพากร/กรุงเทพมหานคร 

11. ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของ 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

12. การได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้และ  

ทักษะในขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่ง 

13. ความรู้ความเข้าใจต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 

ในการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่ง 
14. ทักษะในการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

15. หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ 

จัดซื้อจัดหา วัสดุและอุปกรณ์ เพียงพอต่อความต้องการ 

ในการจัดพิมพ์และน าส่งเอกสารให้กองคลัง  

- เครื่องคอมพิวเตอร์ 

- เครื่องพิมพ์ 

- หมึกพิมพ์ 

- กระดาษ 

- อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
 

16. ความล้าสมัยของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

17. ชนิดของเครื่องพิมพ์ประเภทต่าง ๆ 

18. ความคมชัดของตัวเลขตัวอักษรจากเครื่องพิมพ์ 

19. หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ทเหมาะสมกับการพิมพ์แบบ 

เอกสาร 

20. หมึกพิมพ์ชนิดน้ าเหมาะสมกับการพิมพ์แบบเอกสาร 
 

รวม 
คิดเป็น 
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0.884 
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สรุปความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ (IOC) ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอน 
การปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งของ               

ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 

1 2 3 รวม ค่า IOC 

1. การก าหนดโครงสร้างในการอนุมัติตามสายการบังคับ
บัญชา ที่ต้องผ่านหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าส่วน -
ราชการ มีผลต่อการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งอย่างไร +1 +1 +1 3 1.00 

2. . หลักเกณฑ์การก าหนดสิทธิการปฏิบัติงานในระบบ 
GFMIS  ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเก็บรักษา
เงินและน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 มีผลต่อการปฏิบัติงานใน
ระบบรับและน าส่งอย่างไร 0 +1 +1 3 0.67 

3. การจัดท าค าสั่งหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
ก าหนดตัวบุคคลที่ได้รับมอบหมาย มีผลต่อการปฏิบัติงาน    
ในระบบรับและน าส่งอย่างไร 0 +1 +1 3 0.67 

4. จ านวนบุคลากรต่อการปฏิบัติงานจากการโยกย้าย
สับเปลี่ยนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งอย่างไร +1 +1 +1 3 1.00 

5. ความรู้ของข้าราชการบรรจุใหม่ต าแหน่งเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี ในการแยกประเภทเงินรายได้แผ่นดินและ
เงินนอกงบประมาณ มีผลต่อการปฏิบัติงานในระบบรับและ
น าส่งอย่างไร +1 +1 +1 3 1.00 

6. ผลกระทบจากการบันทึกข้อมูลรายการจัดเก็บและน าส่ง
ไม่ครบถ้วน ส่งผลในระบบรับและน าส่งอย่างไร +1 +1 +1 3 1.00 

7.  กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ ค าสั่งต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการ
ท างาน ที่ต้องปฏิบัติในระบบรับและน าส่ง  มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งอย่างไร 0 +1 +1 2 0.67 
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ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอน 
การปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งของ               

ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 

1 2 3 รวม ค่า IOC 

8. การได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาวัสดุและ
อุปกรณ์ ยกตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ หมึกพิมพ์
กระดาษและอุปกรณ์บันทึกข้อมูล มีผลต่อการปฏิบัติงานใน
ระบบรับและน าส่งอย่างไร +1 0 +1 3 0.67 

9. ท่านมีแนวทางในการแก้ไขเพ่ือลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งอย่างไร 0 +1 +1 2 0.67 

10. ท่านคิดว่าการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีในระบบรับ
และน าส่งควรมีบุคลากรจ านวนเท่าใด และมีแนวทางใดที่จะ
แก้ไขการโยกย้ายสับเปลี่ยนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โดยไม่มีบุคคลมาด ารงต าแหน่งแทน +1 +1 +1 3 1.00 

11. ท่านคิดว่าควรมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีในระบบรับและน าส่ง เกี่ยวกับกระบวนการ
ท างาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งต่าง ๆ หรือไม่  ถ้ามีควร
จัดฝึกอบรมอย่างไร อาทิเช่น เป็นประจ าทุก 6 เดือน หรือ
เป็นประจ าทุกป ี +1 +1 +1 3 1.00 

12. ท่านมีความเห็นอย่างไรในเรื่องการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือใช้ในการจัดซื้อจัดหาวัสดุและอุปกรณ์  ที่ท าให้การ
ปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งทันต่อเวลา   +1 +1 +1 3 1.00 

13. ท่านคิดว่าการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ควรมี
การก าหนดนโยบายหรือแนวทางแก้ไขข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ในระบบรับและน าส่งอย่างไร +1 +1 +1 3 1.00 

รวม 
คิดเป็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.35 
0.873 
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 2. การทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยน าแบบสอบถามไปทดสอบกับประชากรที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มที่จะท าการศึกษา คือ กลุ่มเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและ
บัญชีที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี สังกัด ส านักงานท่ีดินจังหวัด สาขาต่าง ๆ จากข้อมูลของ
ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 30 ราย ที่ให้คะแนนต่างจาก 0,1 เช่น แบบวัดมาตราส่วน Scale 5 4 3 

2 1 สูตรการค านวณ คือ สัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient: α) ของ Cronbach 

  เกณฑ์การแปลผลความเชื่อมั่น มีดังนี้ 2 

  0.00 – 0.20 ความเชื่อมั่นต่ า มาก/ไม่มีเลย  

  0.21 – 0.40 ความเชื่อมั่นต่ า  

  0.41 – 0.70 ความเชื่อมั่นปานกลาง  

  0.71 – 1.00 ความเชื่อมั่นสูง  

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.907 20 

                                           
2 เกียรติสุดา ศรีสุข, ระเบียบวิธีวิจัย, (เชียงใหม:่ โรงพิมพ์ครองช่าง, 2552), 144.  
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

C1 ล าดับข้ันสายการบังคับบัญชา 73.07 57.030 .674 .899 

C2 มอบหมายหน้าท่ี 73.63 65.482 -.213 .917 

C3 อ านาจหน้าท่ี 73.63 63.344 .050 .912 

C4 อัตราก าลัง 73.17 59.799 .407 .906 

C5 จ านวนบุคลากร 73.20 58.579 .522 .903 

C6 คุณภาพการท างาน 73.23 56.806 .766 .897 

C7 ความรู้ของข้าราชการบรรจุใหม่ 72.67 59.264 .412 .906 

C8 ความรู้ในการแยกประเภทเงิน 72.63 60.171 .353 .907 

C9 ความรู้ในกระบวนการท างาน 72.87 63.016 .041 .916 

C10 ข้ันตอนการจัดท าเอกสาร 73.50 58.879 .411 .906 

C11 ความสามารถในการใช้โปรแกรม 73.13 56.671 .609 .901 

C12 การได้รับการฝึกอบรม 72.73 55.857 .857 .895 

C13 ความรู้ต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 72.93 57.375 .596 .901 

C14 ทักษะการแก้ปัญหา 73.33 60.299 .500 .904 

C15 การได้รับจัดสรรงบประมาณ 73.50 55.362 .748 .897 

C16 ความล้าสมัยของโปรแกรม 73.13 54.464 .823 .894 

C17 ชนิดของเครื่องพิมพ์ 73.43 52.392 .884 .892 

C18 ความคมชัดของตัวเลข 73.33 54.299 .785 .895 

C19 หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ทเหมาะสม 73.40 55.903 .775 .896 

C20 หมึกพิมพ์ชนิดน้ าเหมาะสม 73.73 55.789 .725 .897 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.817 13 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

C1 การก าหนดโครงสร้าง 47.43 18.323 .513 .801 

C2 หลักเกณฑ ์ 47.93 19.375 .305 .815 

C3 ค าสั่ง 47.93 19.099 .425 .807 

C4 จ านวนบุคลากร 47.60 17.559 .648 .790 

C5 ความรู้ 47.70 17.666 .621 .792 

C6 ผลกระทบ 47.63 17.757 .652 .790 

C7 กฎ ระเบียบ 47.33 18.230 .420 .808 

C8 จัดสรรงบประมาณ 47.43 18.254 .422 .808 

C9 ลดข้ันตอน 47.50 18.672 .345 .814 
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C10 โยกย้าย 47.63 17.206 .531 .798 

C11 ฝึกอบรม 47.53 17.775 .532 .798 

C12 ความเห็นจัดสรรงบประมาณ 47.20 18.993 .361 .812 

C13 การตัดสินใจ 47.13 19.775 .196 .824 

 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

1.  นางวิจิตรา  บุญญสุวรรณ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

     หัวหน้างานการเงินและบัญชี  

     สังกัด ส านักงานท่ีดินจังหวัดสมุทรสงคราม  

2.  นางสุชีรา  ฤทธิโชติ  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

     สังกัด กองคลัง กรมท่ีดิน  

3.  นางสาวศิริอัมไพร์ บุญประดิษฐ์ ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  

     สังกัด กองคลัง กรมท่ีดิน  

 

 

 
 

 
 
 
 
 



93 
 

 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  

       หมายเลขแบบสอบถาม 

        ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   

ค าชี้แจง 
โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง     หน้าข้อความที่ตรงต่อสภาพความเป็นจริง
ของท่าน 

        1.  หน่วยงาน 
      2.  เพศ 

         หญิง 
  

  ชาย 
  3.  อายุ 

         ต่ ากว่า 30 ปี 
 

  30 - 40 ปี 
   41 - 50 ปี 

 
  51 ปีขึ้นไป 

 4.  ระดับการศึกษา 
        ต่ ากว่าปริญญาตรี 

 
  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

  สูงกว่าระดับปริญญาตรี   อ่ืน ๆ ระบ.ุ...................... 
5.  ต าแหน่ง 

        ข้าราชการ 
 

  พนักงานราชการ 
   ลูกจ้างประจ า 

 
  ลูกจ้างชั่วคราว 

 6.  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
     ต่ ากว่า 1 ปี 

 
  1 - 10 ปี 

   11 - 20 ปี 
 

  20 ปีขึ้นไป 
 7.  จ านวนครั้งในการเข้ารับการฝึกอบรม ในระบบรับและน าส่ง 

    ไมเ่คย 
  

  เคยอบรมตั้งแต่ 1 - 2 ครั้ง 
  เคยอบรมตั้งแต่ 3 ครั้งข้ึนไป 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ในระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องท่ีท่านคิดว่าตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
โดยมีเกณฑ์พิจารณา 5 ระดับดังนี ้

ระดับ 5  หมายถึง  มีผลท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานใน
      ระบบรับและน าส่งของส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร 
      อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

ระดับ 4  หมายถึง  มีผลท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานใน
      ระบบรับและน าส่งของส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร 
      อยู่ในระดบัมาก  

ระดับ 3  หมายถึง  มีผลท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานใน
      ระบบรับและน าส่งของส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร 
      อยู่ในระดบัปานกลาง  

ระดับ 2  หมายถึง  มีผลท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานใน
      ระบบรับและน าส่งของส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร 
      อยู่ในระดบัน้อย 

ระดับ 1  หมายถึง  มีผลท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานใน
      ระบบรับและน าส่งของส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร 
      อยู่ในระดบัน้อยท่ีสดุ  

 

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้าใน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่ง 

ของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 

มาก 
ที ่
สุด  
5 

 
มาก 

 
4 

ปาน 
กลาง 

 
3 

 

น้อย 
 
2 

น้อย 
ที ่
สุด 
1 

ส าหรับ 
เจ้าหน้า 

ที ่

1.  การขออนุมัติตามล าดับขั้นของสายการบังคับบัญชาในการ
ลงลายมือช่ือในแบบฟอร์ม Excel Loader ที่ต้องผ่านหัวหน้า
งาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าส่วนราชการ 
2. การก าหนดตัวบุคคลที่ได้รับมอบหมายหน้าท่ีความ
รับผิดชอบและแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงาน 
3.  การก าหนดอ านาจหน้าท่ีการปฏิบัติงานในระบบรับและ
น าส่ง 
4.  การวางแผนอัตราก าลังของเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีใน
การปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่ง 
5.  จ านวนบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน เพื่อจัดส่งเอกสารให้ทัน
ภายใน 3 วันท าการ   
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ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้าใน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่ง 

ของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 

มาก 
ที ่
สุด  
5 

 
มาก 

 
4 

ปาน 
กลาง 

 
3 

 

น้อย 
 
2 

น้อย 
ที ่
สุด 
1 

ส าหรับ 
เจ้าหน้า 

ที ่

6.  คุณภาพการท างานของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
7. ความรู้ของข้าราชการบรรจุใหม่ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีในการแยกประเภทเงินรายได้แผ่นดินและเงินนอก
งบประมาณในระบบรับและน าส่ง 
8.  ความรู้ความเข้าใจในการแยกประเภทว่าเงินรายได้แผ่นดิน
และเงินนอกงบประมาณ ใช้แบบเอกสารใดในการบันทึกข้อมูล 
9.  ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท างานในระบบรับและ
น าส่ง 
10.  ขั้นตอนการจัดท าเอกสารของหน่วยงานท่ีส่วนใหญ่ต้องท า 
2 ชุด หรือ ท าเพิ่มในประเภทการจัดเก็บภาษีแทน
กรมสรรพากร/กรุงเทพมหานคร 
11. ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน 
12.  การได้รับการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่ง   
13.  ความรู้ความเข้าใจต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งในการ
ปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่ง 
14.  ทักษะในการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
15.  หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดหา 
วัสดุและอุปกรณ์ เพียงพอต่อความต้องการในการจัดพิมพ์และ
น าส่งเอกสารให้กองคลัง 
     -  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
     -  เครื่องพิมพ์ 
     -  หมึกพิมพ ์
     -  กระดาษ 
     -  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
16.  ความล้าสมัยของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
17.  ชนิดของเครื่องพิมพ์ประเภทต่าง ๆ 
18.  ความคมชัดของตัวเลขตัวอักษรจากเครื่องพิมพ์ 
19.  หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ทเหมาะสมกับการพิมพ์แบบเอกสาร 
20.  หมึกพิมพ์ชนิดน้ าเหมาะสมกับการพิมพ์แบบเอกสาร 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
3.1  ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอน  
การปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 
....................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. ...................... 
3.2  ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการแก้ปัญหา 
.................................................................................................................................. ................. 
................................................................................................................ ................................... 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                   
ในระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 

แบบสัมภาษณ์หัวหน้างานการเงินและบัญชี 

………………………………………………………….. 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ (หัวหน้างานการเงินและบัญชี) 

1.  เพศ 

2.  อายุ  ปี  

3.  ระดับการศึกษา 

4.  ต าแหน่ง 

5.  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี  ปี 

6.  จ านวนครั้งในการเข้ารับการฝึกอบรม ในระบบรับและน าส่ง  ครั้ง 

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  

1.  การก าหนดโครงสร้างในการอนุมัติตามสายการบังคับบัญชา ที่ต้องผ่านหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย 
หัวหน้าส่วนราชการ มีผลต่อการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งอย่างไร 

2. หลักเกณฑ์การก าหนดสิทธิการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
การเก็บรักษาเงินและน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 มีผลต่อการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งอย่างไร 

3. การจัดท าค าสั่งหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดตัวบุคคลที่ได้รับมอบหมาย มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งอย่างไร 

4.  จ านวนบุคลากรต่อการปฏิบัติงานจากการโยกย้ายสับเปลี่ยนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี มีผล
ต่อการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งอย่างไร 

5.  ความรู้ของข้าราชการบรรจุใหม่ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ในการแยกประเภทเงิน
รายได้แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ มีผลต่อการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งอย่างไร 
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6.  ผลกระทบจากการบันทึกข้อมูลรายการจัดเก็บและน าส่งไม่ครบถ้วน ส่งผลในระบบรับและน าส่ง
อย่างไร  

7.  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการท างานที่ต้องปฏิบัติในระบบรับและน าส่ง 
มีผลต่อการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งอย่างไร 

8.  การได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ยกตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ หมึกพิมพ์ กระดาษและอุปกรณ์บันทึกข้อมูล มีผลต่อการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่ง
อย่างไร 

ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1.  ท่านมีแนวทางในการแก้ไขเพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งอย่างไร 

2.  ท่านคิดว่าการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีในระบบรับและน าส่งควรมีบุคลากรจ านวนเท่าใด และ
มีแนวทางใดท่ีจะแก้ไข การโยกย้ายสับเปลี่ยนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีโดยไม่มีบุคคลมาด ารง
ต าแหน่งแทน  

3.  ท่านคิดว่าควรมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในระบบรับและน าส่ง 
เกี่ยวกับกระบวนการท างาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งต่าง ๆ หรือไม่ ถ้ามีควรจัดฝึกอบรมอย่างไร  
อาทิเช่น เป็นประจ าทุก 6 เดือน หรือเป็นประจ าทุกปี 

4.  ท่านมีความเห็นอย่างไรในเรื่องการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ 
ที่ท าให้การปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งทันต่อเวลา   

5.  ท่านคิดว่าการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ควรมีการก าหนดนโยบายหรือแนวทางแก้ไข
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบและน าส่งอย่างไร 

6.  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
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ภาคผนวก ค 
แบบฟอร์ม Excel Loader 

  การบันทึกรายได้แผ่นดิน เงินนอกงบประมาณและการน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน 
เงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน และแทนหน่วยงานอ่ืน ผ่าน Excel Loader 

   ใบจัดเก็บรายได้(นส. 01) 

    ใช้ส าหรับการบันทึกรายการเกี่ยวกับการรับรู้รายได้แผ่นดินและ
รายได้เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ ซึ่งเป็นการจัดเก็บของตนเอง โดยจะเป็นการผ่านรายการ
เอกสารเมื่อเข้าสู่ระบบ GFMIS 

 
ภาพที่ 1 
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วิธีการกรอกข้อมูล: 

ล าดับที่ ช่อง ข้อมูลที่กรอก 

1 รหัสศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของผู้จัดเก็บรายได้ (ในกรณีที่
หน่วยงานผู้จัดเก็บเป็นหน่วยงานย่อยที่ไม่มีรหัสศูนย์ต้นทุน
ของตนเอง ให้ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของหน่วยงานที่
เหนือกว่าที่ได้รับรหัสศูนย์ต้นทุน) 

2 รหัสพ้ืนที่ ระบุรหัสพ้ืนที่ (Business Area) ของส่วนราชการผู้จัดเก็บ 

3 หน่วยเบิกจ่าย ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายของศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ 

4 รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงานของผู้จัดเก็บ 

5 เลขที่อ้างอิง เลขที่เอกสารเพื่อใช้อ้างอิงภายในระบบของส่วนราชการเอง  

6 ประจ าวันที่ วันที่ที่จัดเก็บรายได้  ซึ่งคือวันที่ที่จะใช้บันทึกบัญชีเพ่ือรับรู้
รายการจัดเก็บรายได ้

7 รหัสรายได้ ระบุประเภทรายได้ (ต้องมีค่าสัมพันธ์กับรหัสบัญชีแยก
ประเภทและแหล่งของเงิน) 

8 ประเภท เลือกประเภทของรายได้ท่ีจัดเก็บได้ ( เลือกได้เพียงหนึ่ง
รายการเท่านั้น)  

ในกรณีที่ต้องการบันทึกรับรู้รายการจัดเก็บรายได้แผ่นดิน
ให้เลือกที่  

“ใบรับเงินรายได้แผ่นดิน” 

9 รหัสบัญชีแยกประเภท ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท ตามรายได้ท่ีจัดเก็บ 

ข้อสังเกต รหัสบัญชีแยกประเภทจะขึ้นต้นด้วย 41 หรือ 42 

10 ชื่อรายได้ ระบุชื่อบัญชีของรหัสบัญชีแยกประเภทตามที่ระบุในช่อง
รหัสบัญชีแยกประเภท 

(เพ่ือบันทึกชื่อบัญชีรายได้ที่ท่านได้ระบุรหัสบัญชีแยก
ประเภทไว้ในช่องก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ในการบันทึกบัญชีของ
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ล าดับที่ ช่อง ข้อมูลที่กรอก 

ระบบ ระบบจะยึดเลขรหัสบัญชีแยกประเภทเป็นหลักใน
การบันทึกข้อมูล)     

11 ประเภทธุรกิจ ระบุประเภทธุรกิจ 

ในเบื้องต้น ยังไม่ต้องท าการกรอกข้อมูลลงในช่องนี้  

12 รายละเอียดเพิ่มเติม ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับรายได้ที่จัดเก็บได้ในแต่ละ
รหัสบัญชีแยกประเภทนั้น (ถ้ามี)รายละเอียดไม่เกิน 50 
ตัวอักษร 

13 จ านวนเงิน ระบุจ านวนเงินที่จัดเก็บได้ 

14 รวมบาท จ านวนเงินรวมที่จัดเก็บได้โปรแกรมในแบบฟอร์มจะท าการ
ค านวณให้โดยอัตโนมัติ 

15 รวมเงิน (ตัวอักษร) โปรแกรมในแบบฟอร์มจะท าการระบุจ านวนเงินรวม (ตาม
ช่องรวมบาท) ในรูปแบบตัวอักษรให้โดยอัตโนมัติ 

16 แหล่งของเงิน(เงินสด) ระบุแหล่งของเงิน YY19xxx ตามประเภทหมวดรายได้ท่ี
จัดเก็บ โดย YY แทนปีงบประมาณ 

17 จ านวนเงิน (เงินสด) ระบุจ านวนเงินที่จัดเก็บได้ในสถานะของเงินสด 

18 แหล่งของเงิน(เช็ค / อ่ืน 
ๆ) 

ระบุแหล่งของเงิน YY19xxx ตามประเภทหมวดรายได้ท่ี
จัดเก็บ โดย YY แทนปีงบประมาณ 

19 จ านวนเงิน (เช็ค / อ่ืน ๆ) ระบุจ านวนเงินที่จัดเก็บได้ในสถานะของ เช็ค หรือ อื่น ๆ ที่
ไม่ใช่เงินสด  

20 รวมบาท ผลรวมจ านวนเงินที่จัดเก็บได้ทั้งในสถานะของเงินสดและ
เช็ค/อ่ืน ๆ ซึ่งโปรแกรมในแบบฟอร์มจะท าการค านวณให้
โดยอัตโนมัติ   

ทั้งนี้ท่านควรตรวจเช็คผลรวมในช่องนี้ให้เท่ากับผลรวม
จ านวนเงินที่จัดเก็บได้ตามรหัสบัญชีแยกประเภทรายได้
ประเภทต่าง ๆ  
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ล าดับที่ ช่อง ข้อมูลที่กรอก 

21 ลายมือชื่อผู้จัดท า ในการน าเข้าข้อมูล ไม่จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้ 
เนื่องจากช่องนี้จะใช้กรณีส่วนราชการท าการพิมพ์เอกสาร
ออกมาเก็บเป็นหลักฐาน ซึ่งจะใช้ช่องนี้ในการกรอกลายมือ
ชื่อผู้จัดท าเอกสาร 

22 ต าแหน่ง ในการน าเข้าข้อมูล ไม่จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้ 
เนื่องจากช่องนี้จะใช้กรณีส่วนราชการท าการพิมพ์เอกสาร
ออกมาเก็บเป็นหลักฐาน ซึ่งจะใช้ช่องนี้ในการกรอก
ต าแหน่งของผู้จัดท าเอกสาร 

23 วันที่ ในการน าเข้าข้อมูล ไม่จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้ 
เนื่องจากช่องนี้จะใช้กรณีส่วนราชการท าการพิมพ์เอกสาร
ออกมาเก็บเป็นหลักฐาน ซึ่งจะใช้ช่องนี้ในการกรอกวันที่ที่
จัดท าเอกสาร 

24 เลขที่เอกสารจากระบบ 
GFMIS 

ในการน าเข้าข้อมูล ไม่จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้ 
เนื่องจากช่องนี้จะใช้กรณีส่วนราชการท าการพิมพ์เอกสาร
ออกมาเก็บเป็นหลักฐาน ซึ่งจะใช้ช่องนี้ในการกรอกเลขที่
เอกสารที่ได้รับจากระบบ  (Document No.) ภายหลังจาก
ที่ได้น าเข้าข้อมูลแล้วเพ่ือใช้ในการอ้างอิงได้ในภายหลัง 

    

   ใบน าส่งรายได้(นส.02-1) 

    ใช้ส าหรับการบันทึกรายการน าส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง และ
น าส่งเบิกเกินส่งคืนเงินในงบประมาณ โดยจะเป็นการผ่านรายการเอกสารเมื่อเข้าสู่ระบบ GFMIS 
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ภาพที่ 2 

วิธีการกรอกข้อมูล: 

ล าดับที่ ช่อง ข้อมูลที่กรอก 

1 รหัสศูนย์ต้นทุนผู้น าส่ง ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของผู้จัดเก็บน าส่ง (ในกรณีที่หน่วยงานผู้
จัดเก็บเป็นหน่วยงานย่อยที่ไม่มีรหัสศูนย์ต้นทุนของตนเอง ให้
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของหน่วยงานที่เหนือกว่าที่ได้รับรหัส
ศูนย์ต้นทุน) 

2 รหัสพ้ืนที่ผู้น าส่ง ระบุรหัสพ้ืนที่ (Business Area) ของส่วนราชการผู้น าส่ง 

3 หน่วยเบิกจ่ายผู้น าส่ง ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายของผู้น าส่ง 

4 รหัสหน่วยงานเข้าของ
เงินนอกงบประมาณ 

ระบุรหัสหน่วยงานที่เป็นเจ้าของรายได้ 

5 เลขที่อ้างอิง เลขที่เอกสารเพื่อใช้อ้างอิงภายในระบบของส่วนราชการเอง  
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ล าดับที่ ช่อง ข้อมูลที่กรอก 

6 รหัสรายได้ ระบุประเภทรายได้ (ต้องมีค่าสัมพันธ์กับรหัสเงินฝากคลัง) 

7 รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ (5 หลักแรกของศูนย์ต้นทุน) 

8 รหัสศูนย์ต้นทุน
เจ้าของรายได้ 

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนที่เป็นเจ้าของรายได้ 

9 ประเภท เลือกประเภทของรายได้ท่ีจัดเก็บได้ ( เลือกได้เพียงหนึ่ง
รายการเท่านั้น)  

ในกรณีที่ต้องการบันทึกน าส่งเงินรายได้แผ่นดินให้เลือกที่  

“ใบน าส่งเงินเงินรายได้แผ่นดิน” 

10 รายละเอียดรายการ
น าฝาก  

เลือกรายการน าฝากตามลักษณะการน าฝากเข้าธนาคาร 
(เลือกได้เพียงหนึ่งรายการเท่านั้น) คือ 

o น าฝากด้วยเงินสด / เช็คผลประโยชน์ 
o น าฝากด้วยเงินฝากธนาคาร เพื่อน าส่งคลัง 
o น าฝากด้วยเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพ่ือ
น าส่งคลัง 

11 แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงิน YY19xxxโดย YY แทนปีงบประมาณ 

12 วันที่ในใบน าฝาก วันที่ที่น าฝาก ตามที่ระบุในใบน าฝากธนาคาร  

13 เลขที่ใบน าฝาก ( Pay 
in) 

ระบุเลขที่ท่ีธนาคารก าหนดให้ในใบน าฝากหลังจากท า
รายการน าฝากเงินที่ธนาคาร  (ความยาว 16 หลัก) 

14 รหัสเจ้าของเงินฝาก ระบุศูนย์ต้นทุนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง 

15 รหัสเงินฝาก ระบุรหัสเงินฝากคลัง (3 หลักสุดท้ายจะต้องเหมือนกับรหัส
รายได)้ 

16 จ านวนเงิน ระบุจ านวนเงินที่น าส่งเงินเข้าคลัง (ตามท่ีปรากฎในใบน าฝาก
ธนาคาร) 

17 จ านวนเงินน าส่ง 
(ตัวอักษร) 

โปรแกรมในแบบฟอร์มจะท าการระบุจ านวนเงินน าส่ง (ตามท่ี
ระบุในช่องจ านวนเงิน) ในรูปแบบตัวอักษรให้โดยอัตโนมัติ 
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ล าดับที่ ช่อง ข้อมูลที่กรอก 

18 ลายมือชื่อผู้น าส่ง ในการน าเข้าข้อมูล ไม่จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้ 
เนื่องจากช่องนี้จะใช้กรณีส่วนราชการท าการพิมพ์เอกสาร
ออกมาเก็บเป็นหลักฐาน ซึ่งจะใช้ช่องนี้ในการกรอกลายมือ
ชื่อผู้จัดท าเอกสาร/ผู้น าส่ง 

19 

 

ต าแหน่ง ในการน าเข้าข้อมูล ไม่จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้ 
เนื่องจากช่องนี้จะใช้กรณีส่วนราชการท าการพิมพ์เอกสาร
ออกมาเก็บเป็นหลักฐาน ซึ่งจะใช้ช่องนี้ในการกรอกต าแหน่ง
ของผู้จัดท าเอกสาร/ผู้น าส่ง 

20 วันที่ ในการน าเข้าข้อมูล ไม่จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้ 
เนื่องจากช่องนี้จะใช้กรณีส่วนราชการท าการพิมพ์เอกสาร
ออกมาเก็บเป็นหลักฐาน ซึ่งจะใช้ช่องนี้ในการกรอกวันที่ที่
จัดท าเอกสาร 

21 เลขที่เอกสารจาก
ระบบ GFMIS 

ในการน าเข้าข้อมูล ไม่จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้ 
เนื่องจากช่องนี้จะใช้กรณีส่วนราชการท าการพิมพ์เอกสาร
ออกมาเก็บเป็นหลักฐาน ซึ่งจะใช้ช่องนี้ในการกรอกเลขที่
เอกสารที่ได้รับจากระบบ  (Document No.) ภายหลังจากท่ี
ได้น าเข้าข้อมูลแล้วเพ่ือใช้ในการอ้างอิงได้ในภายหลัง 

22 เลขที่เอกสารจาก
ระบบ GFMIS (บัญชี
เงินฝากคลัง) 

ในการน าเข้าข้อมูล ไม่จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้ 
เนื่องจากช่องนี้จะใช้กรณีส่วนราชการท าการพิมพ์เอกสาร
ออกมาเก็บเป็นหลักฐาน ซึ่งจะใช้ช่องนี้ในการกรอกเลขที่
เอกสารที่ได้รับจากระบบ  (Document No.) ภายหลังจากท่ี
ได้น าเข้าข้อมูลแล้วเพ่ือใช้ในการอ้างอิงได้ในภายหลัง 

(ช่องนี้ใช้เฉพาะกับรายการน าส่งเงินนอกงบประมาณและ
รายการน าส่งเงินเบิกเกินส่งคืน -นอกงบประมาณ เท่านั้น 
เนื่องจากเมื่อบันทึกรายการดังกล่าวเข้าสู่ระบบจะบันทึกบัญชี
ในระบบเป็นสองรายการด้วยกันคือรายการน าส่งเงินและ
รายการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลัง) 
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   ใบจัดเก็บรายได้(นส. 03) 

    ใช้ส าหรับการบันทึกรายการเกี่ยวกับการรับรู้รายได้แผ่นดินและ
รายได้เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ ซึ่งเป็นการจัดเก็บแทนส่วนราชการอ่ืน โดยจะเป็นการพัก
รายการเอกสารเมื่อเข้าสู่ระบบ GFMIS 

 
ภาพที่ 3 

วิธีการกรอกข้อมูล: 

ล าดับที่ ช่อง ข้อมูลที่กรอก 

1 รหัสศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของผู้จัดเก็บรายได้ (ในกรณีที่
หน่วยงานผู้จัดเก็บเป็นหน่วยงานย่อยที่ไม่มีรหัสศูนย์
ต้นทุนของตนเอง ให้ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของหน่วยงานที่
เหนือกว่าที่ได้รับรหัสศูนย์ต้นทุน) 

2 รหัสพ้ืนที่ ระบุรหัสพ้ืนที่ ( Business Area) ของส่วนราชการผู้
จัดเก็บ 

3 หน่วยเบิกจ่ายผู้จัดเก็บ ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายของศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ 



107 
 

 

ล าดับที่ ช่อง ข้อมูลที่กรอก 

4 รหัสหน่วยงานผู้จัดเก็บ ระบุรหัสหน่วยงานของผู้จัดเก็บ 

5 เลขที่อ้างอิง เลขที่เอกสารเพื่อใช้อ้างอิงภายในระบบของส่วนราชการ
เอง  

6 ประจ าวันที่ วันที่ที่จัดเก็บรายได้  ซึ่งคือวันที่ที่จะใช้บันทึกบัญชีเพ่ือ
รับรู้รายการจัดเก็บรายได้ 

7 รหัสรายได้ ระบุประเภทรายได้ (ต้องมีค่าสัมพันธ์กับรหัสบัญชีแยก
ประเภทและแหล่งของเงิน) 

8 รหัสศูนย์ต้นทุนเจ้าของ
รายได้ 

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของหน่วยงานเจ้าของรายได้ 

9 ประเภท เลือกประเภทของรายได้ท่ีจัดเก็บได้ ( เลือกได้เพียงหนึ่ง
รายการเท่านั้น)  

ในกรณีที่ต้องการบันทึกรับรู้รายการจัดเก็บรายได้
แผ่นดินให้เลือกที่  

“ใบรับเงินรายได้แผ่นดิน” 

10 รหัสบัญชีแยกประเภท ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท ตามรายได้ท่ีจัดเก็บ 

ข้อสังเกต รหัสบัญชีแยกประเภทจะขึ้นต้นด้วย 41 หรือ 
42 

11 ชื่อรายได้ ระบุชื่อบัญชีของรหัสบัญชีแยกประเภทตามที่ระบุในช่อง
รหัสบัญชีแยกประเภท 

(เพ่ือบันทึกชื่อบัญชีรายได้ที่ท่านได้ระบุรหัสบัญชีแยก
ประเภทไว้ในช่องก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ในการบันทึกบัญชีของ
ระบบ ระบบจะยึดเลขรหัสบัญชีแยกประเภทเป็นหลักใน
การบันทึกข้อมูล)     

12 ประเภทธุรกิจ ระบุประเภทธุรกิจ 

ในเบื้องต้น ยังไม่ต้องท าการกรอกข้อมูลลงในช่องนี้  
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ล าดับที่ ช่อง ข้อมูลที่กรอก 

13 รายละเอียดเพิ่มเติม ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับรายได้ที่จัดเก็บได้ในแต่
ละรหัสบัญชีแยกประเภทนั้น (ถ้ามี)รายละเอียดไม่เกิน 
50 ตัวอักษร 

14 จ านวนเงิน ระบุจ านวนเงินที่จัดเก็บได้ 

15 รวมบาท จ านวนเงินรวมที่จัดเก็บได้โปรแกรมในแบบฟอร์มจะท า
การค านวณให้โดยอัตโนมัติ 

16 รวมเงิน (ตัวอักษร) โปรแกรมในแบบฟอร์มจะท าการระบุจ านวนเงินรวม 
(ตามช่องรวมบาท) ในรูปแบบตัวอักษรให้โดยอัตโนมัติ 

17 แหล่งของเงิน(เงินสด) ระบุแหล่งของเงิน YY19xxx ตามประเภทหมวดรายได้ท่ี
จัดเก็บ โดย YY แทนปีงบประมาณ 

18 จ านวนเงิน (เงินสด) ระบุจ านวนเงินที่จัดเก็บได้ในสถานะของเงินสด 

19 แหล่งของเงิน(เช็ค / อ่ืน ๆ) ระบุแหล่งของเงิน YY19xxx ตามประเภทหมวดรายได้ท่ี
จัดเก็บ โดย YY แทนปีงบประมาณ 

20 จ านวนเงิน (เช็ค / อ่ืน ๆ) ระบุจ านวนเงินที่จัดเก็บได้ในสถานะของ เช็ค หรือ อื่น ๆ 
ที่ไม่ใช่เงินสด  

21 รวมบาท ผลรวมจ านวนเงินที่จัดเก็บได้ทั้งในสถานะของเงินสด
และเช็ค/อ่ืน ๆ ซึ่งโปรแกรมในแบบฟอร์มจะท าการ
ค านวณให้โดยอัตโนมัติ   

ทั้งนี้ท่านควรตรวจเช็คผลรวมในช่องนี้ให้เท่ากับผลรวม
จ านวนเงินที่จัดเก็บได้ตามรหัสบัญชีแยกประเภทรายได้
ประเภทต่าง ๆ  

22 ลายมือชื่อผู้จัดท า ในการน าเข้าข้อมูล ไม่จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้ 
เนื่องจากช่องนี้จะใช้กรณีส่วนราชการท าการพิมพ์
เอกสารออกมาเก็บเป็นหลักฐาน ซึ่งจะใช้ช่องนี้ในการ
กรอกลายมือชื่อผู้จัดท าเอกสาร 
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ล าดับที่ ช่อง ข้อมูลที่กรอก 

23 ต าแหน่ง ในการน าเข้าข้อมูล ไม่จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้ 
เนื่องจากช่องนี้จะใช้กรณีส่วนราชการท าการพิมพ์
เอกสารออกมาเก็บเป็นหลักฐาน ซึ่งจะใช้ช่องนี้ในการ
กรอกต าแหน่งของผู้จัดท าเอกสาร 

24 วันที่ ในการน าเข้าข้อมูล ไม่จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้ 
เนื่องจากช่องนี้จะใช้กรณีส่วนราชการท าการพิมพ์
เอกสารออกมาเก็บเป็นหลักฐาน ซึ่งจะใช้ช่องนี้ในการ
กรอกวันที่ที่จัดท าเอกสาร 

25 เลขที่เอกสารจากระบบ 
GFMIS 

ในการน าเข้าข้อมูล ไม่จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้ 
เนื่องจากช่องนี้จะใช้กรณีส่วนราชการท าการพิมพ์
เอกสารออกมาเก็บเป็นหลักฐาน ซึ่งจะใช้ช่องนี้ในการ
กรอกเลขท่ีเอกสารที่ได้รับจากระบบ  (Document No.) 
ภายหลังจากท่ีได้น าเข้าข้อมูลแล้วเพ่ือใช้ในการอ้างอิงได้
ในภายหลัง 

    

   ใบน าส่งรายได้(นส.02-2) 

    ใช้ส าหรับการบันทึกรายการน าส่งรายได้แผ่นดินแทนกัน น าส่งเงิน
นอกงบประมาณของตนเอง น าส่งเงินนอกงบประมาณแทนกัน และน าส่งเบิกเกินส่งคืนเงินนอก
งบประมาณ โดยเอกสารที่เข้าสู่ระบบ GFMIS จะเป็นเอกสารที่ถูกพักไว้ และกรณีท่ีเป็นการน าส่งเงิน
นอกงบประมาณ ระบบจะพักรายการเอกสารปรับเงินฝากคลังให้อัตโนมัติ 
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ภาพที่ 4 

วิธีการกรอกข้อมูล: 

ล าดับที่ ช่อง ข้อมูลที่กรอก 

1 รหัสศูนย์ต้นทุนผู้น าส่ง ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของผู้จัดเก็บน าส่ง (ในกรณีที่หน่วยงานผู้
จัดเก็บเป็นหน่วยงานย่อยที่ไม่มีรหัสศูนย์ต้นทุนของตนเอง ให้
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของหน่วยงานที่เหนือกว่าที่ได้รับรหัส
ศูนย์ต้นทุน) 

2 รหัสพ้ืนที่ผู้น าส่ง ระบุรหัสพ้ืนที่ (Business Area) ของส่วนราชการผู้น าส่ง 

3 หน่วยเบิกจ่ายผู้น าส่ง ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายของผู้น าส่ง 

4 รหัสหน่วยงานเข้าของ
เงินนอกงบประมาณ 

ระบุรหัสหน่วยงานที่เป็นเจ้าของรายได้ 
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ล าดับที่ ช่อง ข้อมูลที่กรอก 

5 เลขที่อ้างอิง เลขที่เอกสารเพื่อใช้อ้างอิงภายในระบบของส่วนราชการเอง  

6 รหัสรายได้ ระบุประเภทรายได้ (ต้องมีค่าสัมพันธ์กับรหัสเงินฝากคลัง) 

7 รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ (5 หลักแรกของศูนย์ต้นทุน) 

8 รหัสศูนย์ต้นทุนเจ้าของ
รายได้ 

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนที่เป็นเจ้าของรายได้ 

9 ประเภท เลือกประเภทของรายได้ท่ีจัดเก็บได้ ( เลือกได้เพียงหนึ่ง
รายการเท่านั้น)  

ในกรณีที่ต้องการบันทึกน าส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนกันให้
เลือกที่  

“ใบน าส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนกัน” 

10 รายละเอียดรายการน า
ฝาก  

เลือกรายการน าฝากตามลักษณะการน าฝากเข้าธนาคาร 
(เลือกได้เพียงหนึ่งรายการเท่านั้น) คือ 

o น าฝากด้วยเงินสด / เช็คผลประโยชน์ 
o น าฝากด้วยเงินฝากธนาคาร เพื่อน าส่งคลัง 
o น าฝากด้วยเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพ่ือ
น าส่งคลัง 

11 แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงิน YY26000 โดย YY แทนปีงบประมาณ 

12 วันที่ในใบน าฝาก วันที่ที่น าฝาก ตามที่ระบุในใบน าฝากธนาคาร  

13 เลขที่ใบน าฝาก ( Pay 
in) 

ระบุเลขที่ท่ีธนาคารก าหนดให้ในใบน าฝากหลังจากท า
รายการน าฝากเงินที่ธนาคาร  (ความยาว 16 หลัก) 

14 รหัสเจ้าของเงินฝาก ระบุศูนย์ต้นทุนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง 

15 รหัสเงินฝาก ระบุรหัสเงินฝากคลัง (3 หลักสุดท้ายจะต้องเหมือนกับรหัส
รายได)้ 

16 จ านวนเงิน ระบุจ านวนเงินที่น าส่งเงินเข้าคลัง (ตามท่ีปรากฎในใบน าฝาก
ธนาคาร) 
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ล าดับที่ ช่อง ข้อมูลที่กรอก 

17 จ านวนเงินน าส่ง 
(ตัวอักษร) 

โปรแกรมในแบบฟอร์มจะท าการระบุจ านวนเงินน าส่ง (ตามท่ี
ระบุในช่องจ านวนเงิน) ในรูปแบบตัวอักษรให้โดยอัตโนมัติ 

18 ลายมือชื่อผู้น าส่ง ในการน าเข้าข้อมูล ไม่จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้ 
เนื่องจากช่องนี้จะใช้กรณีส่วนราชการท าการพิมพ์เอกสาร
ออกมาเก็บเป็นหลักฐาน ซึ่งจะใช้ช่องนี้ในการกรอกลายมือ
ชื่อผู้จัดท าเอกสาร/ผู้น าส่ง 

19 

 

ต าแหน่ง ในการน าเข้าข้อมูล ไม่จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้ 
เนื่องจากช่องนี้จะใช้กรณีส่วนราชการท าการพิมพ์เอกสาร
ออกมาเก็บเป็นหลักฐาน ซึ่งจะใช้ช่องนี้ในการกรอกต าแหน่ง
ของผู้จัดท าเอกสาร/ผู้น าส่ง 

20 วันที่ ในการน าเข้าข้อมูล ไม่จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้ 
เนื่องจากช่องนี้จะใช้กรณีส่วนราชการท าการพิมพ์เอกสาร
ออกมาเก็บเป็นหลักฐาน ซึ่งจะใช้ช่องนี้ในการกรอกวันที่ที่
จัดท าเอกสาร 

21 เลขที่เอกสารจาก
ระบบ GFMIS 

ในการน าเข้าข้อมูล ไม่จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้ 
เนื่องจากช่องนี้จะใช้กรณีส่วนราชการท าการพิมพ์เอกสาร
ออกมาเก็บเป็นหลักฐาน ซึ่งจะใช้ช่องนี้ในการกรอกเลขที่
เอกสารที่ได้รับจากระบบ  (Document No.) ภายหลังจากท่ี
ได้น าเข้าข้อมูลแล้วเพ่ือใช้ในการอ้างอิงได้ในภายหลัง 

22 เลขที่เอกสารจาก
ระบบ GFMIS (บัญชี
เงินฝากคลัง) 

ในการน าเข้าข้อมูล ไม่จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้ 
เนื่องจากช่องนี้จะใช้กรณีส่วนราชการท าการพิมพ์เอกสาร
ออกมาเก็บเป็นหลักฐาน ซึ่งจะใช้ช่องนี้ในการกรอกเลขที่
เอกสารที่ได้รับจากระบบ  (Document No.) ภายหลังจากท่ี
ได้น าเข้าข้อมูลแล้วเพ่ือใช้ในการอ้างอิงได้ในภายหลัง 

(ช่องนี้ใช้เฉพาะกับรายการน าส่งเงินนอกงบประมาณและ
รายการน าส่งเงินเบิกเกินส่งคืน -นอกงบประมาณ เท่านั้น 
เนื่องจากเมื่อบันทึกรายการดังกล่าวเข้าสู่ระบบจะบันทึกบัญชี
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ล าดับที่ ช่อง ข้อมูลที่กรอก 

ในระบบเป็นสองรายการด้วยกันคือรายการน าส่งเงินและ
รายการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลัง) 

  

 ใบน าฝากเงิน (Pay-in Slip)     และใบรับเงิน (Deposit Slip)  

  หนว่ยงานภาครัฐที่มีความประสงค์จะน าเงินที่ได้รับส่งคลังหรือน าฝากคลังจะต้อง
น าส่งที่ธนาคารกรุงไทยจ ากัด (มหาชน)เพ่ือเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่กรมบัญชีกลางหรือส านักงาน
คลังจังหวัด เปิดไว้เพ่ือรับเงินโดยหน่วยงานจะต้องจัดท าใบน าฝากเงิน ( Pay-in Slip) ตามรูปแบบที่
ก าหนดซึ่งเมื่อธนาคาร ได้รับเงินแล้วจะออกแบบใบรับเงิน ( Deposit Slip) ให้แก่หน่วยงานใช้         
เป็นหลักฐานประกอบการบันทึกข้อมูลการน าส่งเงินที่หน่วยงานต่อไปด้วย  

   1. ใบน าฝากเงิน (Pay-in Slip)  

       ใบน าฝากเงินแบบใหม่พัฒนาขึ้นเพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน
และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและจ านวนเงินที่น าฝากได้โดยจะเริ่มใช้ส าหรับการ     
น าฝากเงินตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2551 เป็นต้นไปซึ่งจะขอกล่าวถึง 1) ประเภทใบน าฝากเงิน ( Pay-in 
Slip) 2) การบันทึกข้อมูลในใบน าฝากเงินและ 3) การติดตั้งใช้โปรแกรมใบน าฝากเงินดังนี้  

       1)  ประเภทใบน าฝากเงิน (Pay-in Slip)  

    ใบน าฝากเงินประกอบด้วย 2 ส่วนคือส่วนบนและส่วนล่างโดยจะมี
รูปแบบที่เหมือนกันส่วนบนเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยฯจะเก็บไว้พร้อมกับเงินที่หน่วยงานน าส่ง  
ส าหรับส่วนล่างหน่วยงานใช้เป็นหลักฐานในการน าส่งพรอ้มใบรับเงินจากธนาคาร ( Deposit Slip)  
นอกจากนี้ยังใช้เปน็ข้อมูลประกอบการบันทึกรายการน าส่งเงินเข้าสู่ระบบ GFMIS และใช้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายการที่บันทึก  

    ใบน าฝากจ าแนกเป็น 2 ประเภทดังนี้  

                          1.1) ประเภทที่ใช้ส าหรับส่วนราชการทั่วไปและกองทุน 

                          1.2) ประเภทที่ใช้เฉพาะส่วนราชการที่ก าหนดได้แก่
กรมสรรพากรกรมสรรพสามิต กรมศุลกากรและกรมบัญชีกลาง  
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(ตัวอย่าง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 
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   2.  ใบรับเงิน (Deposit Slip)  

              เป็นเอกสารที่ธนาคารกรุงไทยฯ  ออกให้เพ่ือเป็นหลักฐานในการ  
รับเงินจากหน่วยงานซึ่งจะแสดงข้อมูลเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานน าส่งเงินประเภทใดที่ธนาคาร  

                                                      (ตัวอย่าง) 

 
ภาพที่ 7 

 นอกจากนั้นแล้วการปฏิบัติงานระบบรับและน าส่งเงินผ่าน  GFMIS Web Online เพ่ิมสิทธิ
การกลับรายการให้หน่วยเบิกจ่ายสามารถด าเนินการได้หากการบันทึกรายการรับและน าส่งเงิน
ดังกล่าวเป็นรายได้ของหน่วยงานตัวเองและไม่กระทบกับบัญชีเงินฝากคลัง  (9999) โดยสามารถกลับ
รายการได้ดังนี้ 

  1. การรับเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานใช้ชื่อ นส 01 การรับเงินของหน่วยงานให้
เลือกกลับรายการประเภทเอกสาร RA-รายได้แผ่นดิน 

  2. การรับเงินนอกงบประมาณฝากคลังของหน่วยงานใช้ชื่อ  นส 01 การรับเงินของ
หน่วยงานให้เลือกกลับรายการประเภทเอกสาร RB-เงินฝากคลัง 

  3. การน าส่งเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานใช้ชื่อ  นส 02-1 น าส่งเงินแบบผ่าน
รายการให้เลือกกลับรายการประเภทเอกสาร R1-รายได้แผ่นดินของตนเอง 

  อนึ่งรายงานผลการบันทึกรายการรับและน าส่งเงินได้พัฒนาระบบให้แสดงข้อมูล
ระหว่างรายการรับเงินและน าส่งเงินเพื่อใช้ในการตรวจสอบติดตามผลความถูกต้องครบถ้วนในการ
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บันทึกรายการรับและน าส่งเงินในระบบ  GFMIS โดยก าหนดให้มีการอ้างอิงเลขที่เอกสารเดียวกันคือ
RYYXXXXXXX (R คือค่าคงที่ Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณพ .ศ. X คือ Running Number 7 
หลักซ่ึงเป็นเลขท่ีภายในของหน่วยงาน) และระบบประมวลผลรายการอ้างอิงที่เหมือนเป็นรายการรวม
ยอดรับและน าส่งเงินทั้งสิ้นหากระบุเลขที่เอกสารการอ้างอิงในการบันทึกรายการรับและน าส่งเงิน
แตกต่างกันระบบจะแสดงผลต่างระหว่างข้อมูลการรับและการน าส่งเงินในแต่ละรายการอ้างอิง 
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