
การประเมินผลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

ดว้ยระบบอเิล็กทรอนกิส์ (GFMIS) จงัหวดันนทบรุี

ชมภนุูช หุน่นาค*

บทคัดย่อ

การประเมนิผลระบบ GFMIS มวีตัถปุระสงค ์3 ประการ คอื 1) เพ่ือประเมนิปจัจยัพืน้ฐาน

ด้านสภาวะแวดล้อม, ปัจจัยนำเข้า, กระบวนการ และผลผลิตของระบบ 2) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรค

ในการดำเนินงาน และ3) เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ โดยใช้แบบจำลอง CIPP Model

ของ Stufflebeam ใช้วิธีดำเนินการวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถาม รวมถึงแบบ

สัมภาษณเ์ชงิลึกเปน็เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ซ่ึงประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ เจา้หนา้ที่

ของหนว่ยงานภาครฐัทีใ่ชร้ะบบ GFMIS โดยตรงในจงัหวดันนทบรุ ี เจา้หนา้ทีส่ำนกัคลงัจงัหวดั และ

เจ้าหน้าท่ีกรมบัญชีกลาง

ผลการวิจัยพบว่า จากการประเมินปัจจัยพ้ืนฐานด้านสภาวะแวดล้อม, ปัจจัยนำเข้า, กระบวนการ

และผลผลิตของระบบโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลางทั้งสิ้น และมีปัญหาอุปสรรคต่างๆ ได้แก่

ความไม่พร้อมของหน่วยงานต้ังแต่แรก ซ่ึงไม่มีการเปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยงานได้ศึกษาสภาพปัญหา

ความพร้อม หรือข้อมูลต่างๆก่อนนำระบบมาใช้, เจ้าหน้าท่ีท่ีใช้ระบบขาดความเช่ียวชาญ มีการหมุนเวียน

ปรับเปล่ียนเจ้าหน้าท่ีอยู่ตลอดเวลา อีกท้ังมีข้อจำกัดเร่ืองความรู้ความสามารถในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์

และงบประมาณท่ีรัฐจัดสรรไว้เพ่ือใช้ดำเนินงานในระบบ GFMIS ไม่ครอบคลุมทุกอย่าง ซ่ึงเป็นการเพ่ิม

ภาระค่าใช้จ่ายให้กับแต่ละหน่วยงาน ส่วนวัสดุอุปกรณ์ก็ขาดประสิทธิภาพ ตัวระบบเองก็มีการปรับเปล่ียน

อยู่ตลอดเวลา รวมถงึขาดการสนบัสนุนและการส่ังการท่ีดีของผู้บริหาร เป็นต้น

จากผลการประเมินดังกล่าว ทำให้พบแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ ดังน้ี 1. รัฐควร

มีการศกึษาถงึความคุม้ทนุ ท้ังการดำเนนิงานทีผ่่านมา รวมไปถงึคาดการณค่์าใชจ่้าย และแนวทางการ

พัฒนาต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตว่าคุ้มค่าหรือไม่ และรัฐมีความพร้อมในการรับมือมากแค่ไหนกับการ

ใช้ระบบต่อไป เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับระบบการเงินการคลังของ

ประเทศสูงสุด 2. รัฐควรมกีารกำหนดแผนการฝกึอบรมและการพัฒนาบุคลากรระยะยาวตอ่เน่ือง และ

3. ควรมีมาตรการใหม่ๆท่ีสามารถควบคุม ดูแลการตรวจสอบภายในของหนว่ยราชการอย่างจริงจัง และ

มีระบบระเบียบมากข้ึน เป็นต้น

คำสำคญั : การประเมนิผล / ระบบบรหิารการเงนิการคลงัภาครฐัดว้ยระบบอเิล็กทรอนกิส์

*นักศึกษา หลกัสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขารฐัประศาสนศาสตร ์คณะสงัคมศาสตร์

และมนษุยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล
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ABSTRACT

The evaluation of the government fiscal management information system (GFMIS) had

the following 3 objectives: 1) to evaluate the surroundings, inputs, processes and system products;

2) to study problems and obstacles in the operation of; and 3) to find guidelines for developing

and improving the system through the application of Context Input Process and Product (CIPP)

Model of Stufflebeam. Both qualitative and quantitative research was done using a questionnaire

and in-depth interviews to collect data from samples consisting of government officials directly

employed by Nonthaburi Province and that also used GFMIS.

Research findings indicated an overall evaluation at a moderate level with some problems

and obstacles remaining. Moreover, involved agencies were unprepared from the start as a result

of not having the opportunity to study the nature of the problems, how to use GFMIS, or other

information prior to system application. Operating officers were also inexperienced because of

constant turnover and changing personnel and had limited knowledge in computer applications.

Additionally, the government budget allocation for GFMIS operation was insufficient which added

the burden of additional costs to each agency. The hardware equipment, including networking

system, lacks efficiency and the system has no stability. As well, there was a lack of support and

positive direction from management.

Evaluation results led to the following guidelines for developing and improving the

system. 1) The public sector should conduct studies on break-even analysis, management back-

ground, future development guidelines and their readiness regarding the system, in order to create

the most optimal decisions towards the government fiscal management of the country. 2) The

government should set up a long-term personnel development training plan. 3) Additional criteria

to control and monitor internal government systems should be systematically set up.

KEY WORDS: EVALUATION / GFMIS

บทนำ

จากเหตุการณ์ท่ีประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ เม่ือปีพ.ศ. 2540 มีสาเหตุส่วนหน่ึง

มาจากการบรหิารจัดการขาดธรรมาภบิาล (Bad Governance) การทุจริตประพฤตมิิชอบ การบรหิารท่ี

ขาดประสทิธภิาพ และความไรเ้สถียรภาพของรฐับาล (บวรศกัดิ ์อุวรรณโณ, 2541: 1) ไดส่้งผลให้

เกิดการเปล่ียนแปลงในองค์การภาคเอกชน การจับจ่ายใช้สอยของประชาชน รวมถึงมีผลกระทบต่อแนวทาง

การบริหารงานภาครัฐคร้ังสำคัญ กล่าวคือมีการปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐมาสู่การบริหารจัดการ
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บ้านเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) เน้นให้ความสำคญักับการจัดทำระบบสารสนเทศ

ภาครัฐ ท่ีมีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนประกอบสำคัญในการพิจารณางบประมาณประจำปี

(ธีระเมธ พกมณี, 2550: 5) ซ่ึงแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย พ.ศ.

2545-2549 ต้องการสร้างและผลักดันให้ประเทศไทยเดนิหน้าไปสู่การเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและ

การเรียนรู้ (Knowledge-Based and Learning Society) การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government)

และการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมนวัตกรรม สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ

(Driven Factors) ซ่ึงเชือ่วา่บรบิทขา้งตน้เปน็พืน้ฐานทีม่ัน่คง ชว่ยสง่เสรมิใหเ้กิดการใช ้IT ในภาครฐั

และเทคโนโลยีเหล่าน้ีน่ันเองท่ีจะเป็นตัวขับเคล่ือนให้เกิดการพัฒนาประเทศ โดยในการปฏิรูประบบการ

บริหารการเงินการคลัง ได้นำระบบ GFMIS มาใช้ เพ่ือปรับกระบวนการดำเนินงานและการจัดการภาครัฐ

ด้านการบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี การจัดซ้ือจัดจ้าง การบัญชีต้นทุน และการบริหารทรัพยากร

บุคคล อันเป ็นการช ่วยยกระด ับการทำงานด้านการบร ิหารงานการคลังของภาคร ัฐให้ม ี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังน้ีเพ่ือให้สามารถแปลงนโยบายและวิสัยทัศน์ของรัฐ สู่การปฏิบัติได้จริง

พร้อมกับเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมถึงเกิดความประหยัด

สะดวกรวดเรว็ และความถกูตอ้ง แตใ่นมมุกลบักนั จากการดำเนนิงานทีผ่า่นมากพ็บวา่มขีอ้บกพรอ่ง

ปัญหา และอุปสรรคต่างๆเกิดข้ึนต้ังแต่เร่ิมต้นโครงการ ท่ีอยู่ภายใต้ความกดดันของกรอบเวลา (กำหนด

วา่ตอ้งทำการศกึษาวเิคราะหแ์นวทางการดำเนนิงานกอ่น ให้เสรจ็ภายใน 45 วนั) และทีน่า่สังเกตอกี

อย่างหน่ึงคือ ไม่มีการวิจัยและพัฒนาให้ละเอียดรอบคอบก่อนนำไปปฏิบัติ ซ่ึงนับว่าเป็นส่ิงจำเป็นอย่างย่ิง

เพราะGFMIS คือการสร้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ข้ึนมาระบบหน่ึง ท่ีสามารถนำมาบังคับใช้กับทุกหน่วยงาน

ซึ่งในความเป็นจริงนั้นแต่ละหน่วยงานย่อมมีความแตกต่างกัน และมีความพร้อมในด้านต่างๆ

ไม่เท่ากัน และปัญหาท่ีเช่ือมโยงเป็นลูกโซ่ตามมาก็คือ ความไม่พร้อมของทรัพยากร ท้ังเทคโนโลยีและ

ผู้ปฏิบัติงานในระบบน้ี เป็นต้น

ดังน้ัน จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าคิดว่า ระบบ GFMIS มีผลการดำเนินงานในภาพรวมเป็นอย่างไร ประสบ

ปัญหาตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้นจริงหรือไม่ และมีสาเหตุมาจากอะไร โดยทำการศึกษาวิจัยท่ีจังหวัดนนทบุรี

เน่ืองจากท่ีผ่านมามีการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ และเป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลท่ีถือได้ว่า มีความเจริญ

สูง เป็นท่ีต้ังของหน่วยงานภาครัฐท่ีสำคัญๆต้ังแต่ระดับกระทรวงลงมา รวมถึงมีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี

และส่ิงอำนวยความสะดวกต่างๆท่ีเอ้ือต่อการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึง

ทำการประเมินท้ังด้านบริบท  ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตท่ีเกิดข้ึน เพราะการประเมินภายใต้

4 ส่วนดังกล่าว มีความครอบคลมุ สามารถทำให้ทราบถึงความเป็นมาต้ังแต่ก่อนเร่ิมมีระบบ การดำเนิน

การระหวา่งใช้ระบบ รวมถึงผลผลิตท่ีได้ว่าเป็นอย่างไรบ้าง เพ่ือนำไปสู่การหาแนวทางพฒันา ปรับปรงุ

ระบบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่า เงินเป็นปัจจัยสำคัญ

ในการขับเคล่ือนและบริหารประเทศ หากมีระบบจัดการการเงินการคลังท่ีมี "ธรรม" หรือ "ความดีงาม"

อยู่ ย่อมส่งผลให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน เกิดการใช้ทรัพยากรภายในองค์การเป็นไป
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อย่างคุ้มค่า โปร่งใส รวมถึงการได้ข้อมูลสถานภาพทางการคลงัของรัฐท่ีถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อเหตุ

การณ์ในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือสาธารณะหรือประชาชนเป็นผู้ได้ประโยชน์สูงสุด

อย่างแท้จรงิ

กรอบแนวคิดการวิจัย

กรอบแนวคดิประยกุตจ์ากตวัแบบ CIPP MODEL ของ Stufflebeam, D. et al. (1971).

Educational Evaluation and Decision Making. Itasca, Ill:Peackock.

การประเมนิบริบท 

(Context evaluation) 

1. ความเหมาะสมของ

ระบบ 

2. ความพรอมของ

สภาพพืน้ที ่

 

การประเมนิปจจัยนําเขา 

(Input evaluation) 

1. บคุลากร                      

2. งบประมาณ                

3. วัสด ุอุปกรณ 

การประเมนิ

กระบวนการ 

(Process evaluation) 

1. การวางแผน                

2. การจัดหนวยงาน         

3. การอาํนวยการ            

4. การควบคุม 

 

การประเมนิผลผลิต  

(Product evaluation) 

ประสทิธิภาพของ GFMIS 

1. ความถกูตองแมนยาํ     

2. ความโปรงใส              

3. ความประหยดั             

4. ความรวดเรว็และทนัตอการ

ตัดสินใจ 
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วัตถุประสงคก์ารวิจัย

1. เพ่ือประเมนิปจัจยัพืน้ฐานดา้นสภาวะแวดลอ้ม, ปจัจยันำเขา้, กระบวนการปฏบิตัริะหวา่ง

ดำเนินการ และผลผลิตของระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

ด้วยระบบอเิล็กทรอนกิส์ (GFMIS)

3. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ

อิเล็กทรอนกิส์ (GFMIS)

วิธีการดำเนินการวิจัย

ใชว้ธีิการวจิยัเชงิผสมผสาน โดยการวจิยัเชงิปรมิาณมเีครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู คอื

แบบสอบถามแบบประเมินค่าเพื่อการสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ที่ใช้ระบบ

GFMIS โดยตรง ในจงัหวดันนทบรุ ีมกีารสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ (Stratified Random Sampling)ได้

กลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 149 คน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น ได้ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่ง

สุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-probability Selection Sampling) โดยใช้วิธีการเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Selection) ทัง้นีไ้ดท้ำการสมัภาษณเ์จา้หนา้ทีก่รมบญัชกีลาง เจา้หนา้ทีส่ำนกั

คลังจังหวัด รวมถึงเจ้าหน้าท่ีท่ีใช้ระบบ GFMIS โดยตรง รวมทัง้หมด 5 คน เก่ียวกับการประเมนิปัจจัย

พ้ืนฐานด้านสภาวะแวดล้อม, ปัจจัยนำเข้า, กระบวนการ และผลผลิตของระบบ อีกท้ังปัญหาและอุปสรรค

ในการดำเนินงาน และแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบ ซ่ึงเคร่ืองมือน้ีจะช่วยอำนวยความสะดวกและ

ทำให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้การตอบข้อปัญหาที่ต้องการศึกษาได้อย่างครบถ้วน ซึ่งผู้วิจัย

วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม SPSS for Windows (Statistical Package for the Social Sciences)

ประมวลผลและจัดทำตารางวิเคราะห์ทางสถิติ เพ่ือนำเสนอและสรุป ส่วนสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean)

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใช้ในการอธิบายข้อมูลท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างตาม

แบบสอบถาม และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอุปนัย หรือเชิงตรรก (inductive analysis) สำหรับ

วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

ผลและอภปิรายผลการศกึษาวจัิย

การศึกษาครัง้น้ีได้แบ่งผลและอภิปรายผลการวจัิยเป็น 3 ส่วน ดังน้ี

ส่วนท่ี 1 ผลและอภิปรายผลการประเมนิปัจจัยพ้ืนฐานด้านสภาวะแวดล้อม, ปัจจัยนำเข้า,

กระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินการ และผลผลิตของระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วย

ระบบอเิล็กทรอนกิส์ (GFMIS)
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1.1 ดา้นปจัจยัพืน้ฐานสภาวะแวดลอ้ม (Context)

จากการศึกษาเพ่ือประเมินปัจจัยพ้ืนฐานสภาวะแวดลอ้มของระบบการบรหิารการเงินการคลัง

ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในด้านความเหมาะสมของระบบโดยภาพรวม พบว่า ระบบ

GFMIS มคีวามเหมาะสมในระดบัสงู มคีา่เฉล่ีย 3.86 เนือ่งจากเจา้หนา้ทีใ่นหนว่ยงานราชการตา่งๆที่

เป็นผู้ใช้ระบบโดยตรงเลง็เห็นถึงความจำเปน็ท่ีหน่วยงานตอ้งนำระบบ GFMIS เข้ามาใช้ในการบรหิาร

การเงินการคลงั อีกท้ังผู้บรหิารระดบัจงัหวัดก็ให้ความสำคญักับระบบ ท่ีต้องดำเนนิการใหเ้ป็นไปตาม

นโยบายของรฐับาลสมยัพ.ต.ท.ทกัษณิ ชนิวตัร เปน็นายกรฐัมนตร ีทีมี่มตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่22

กรกฎาคม 2546 เห็นชอบใหอ้อกแบบระบบการเงนิการคลงัในระบบอเิล็กทรอนกิส์ และแผนปฏบิตัิ

การปี 2546-2548 จากนั้นก็เริ่มใช้เมื่อ 1 ตุลาคม 2547 มุ่งหวังให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็น

รฐับาลอเิล็กทรอนกิส์ (e - Government) นอกจากนัน้แลว้ การกำหนดวตัถปุระสงคข์องการนำระบบ

GFMIS มาใชง้าน ซ่ึงไดแ้ก่ ความตอ้งการออกแบบและจดัสรา้งระบบการบรหิารการเงนิการคลงัภาค

รัฐ ของประเทศไทยอยา่งสมบูรณ์แบบ  ท้ังในด้านรายรบัรายจา่ย, เงินคงคลงั, บัญชีการเงินตามเกณฑ์

คงคา้ง, บญัชทีรพัยสิ์นถาวร, บญัชตีน้ทนุ และบญัชบีรหิาร รวมถงึการจดัซือ้จดัจา้ง การจดัทำ การ

อนมุตั ิการเบกิจา่ย การปรบัปรงุ และการตดิตามการใชง้บประมาณ ทีเ่นน้การวดัประสทิธภิาพและ

ประสิทธิผลแบบ Output - Outcome เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลกลางด้านการเงินการคลังภาครัฐแบบ

Matrix และ Online Real Time ตามโครงสรา้งกระทรวง ทบวง กรม และพ้ืนทีจ่งัหวดั ก็มคีวามชดัเจน

และสอดคลอ้งกับนโยบายของรฐับาล รวมถงึการจดัทำแผนปฏบัิติการก็เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ

ข้อบังคับตา่งๆ ท้ังกฏหมายทีเ่ก่ียวขอ้งกับการบรหิารการเงนิการคลงัท่ีมีอยู่เดิม และท่ีเป็นกฎระเบยีบ

ใหม่ ท่ีต้ังข้ึนมาเพือ่รองรบัการดำเนนิงานในระบบ GFMIS โดยตรง

ด้านความพร้อมของสภาพพ้ืนท่ี จังหวัดนนทบุรีโดยภาพรวม พบว่า มีความพร้อมอยู่ในระดับ

ปานกลาง มคีา่เฉล่ีย 3.04 เนือ่งจาก ทัง้ส่วนกลางในฐานะทีเ่ปน็ผูก้ำกับและพฒันาระบบ รวมไปถงึ

หน่วยงานในจังหวัดนนทบุรีไม่ได้มีการศึกษาสภาพปัญหา และข้อมูลต่างๆ เช่น ความต้องการ, ความพร้อม

และข้อจำกัด เป็นต้น ก่อนที่จะนำระบบ GFMIS มาใช้งาน รวมถึงไม่ได้สอบถามความคิดเห็น

หรือข้อเสนอแนะจากผูท่ี้จะตอ้งใช้ระบบนี ้ท้ังๆท่ีคนกลุม่นีจ้ะตอ้งอยู่กับระบบไปตลอด แต่ในมมุกลับ

กัน ไปให้ความสำคัญกับฝ่ายการเมือง ท่ีถือได้ว่าเป็นผู้ว่ิงเต้น และสนับสนุนผลักดันให้เกิดการใช้ระบบ

GFMIS ในหน่วยงานต่างๆ ทำให้ปัญหาและภาระต่างๆมาตกอยู่ท่ีหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองงบประมาณ

รวมถึงการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ แต่อย่างไรก็ตามในเบ้ืองต้น หน่วยงานก็สามารถตระเตรยีมการ และ

รับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนได้ในระดับหน่ึง ถึงแม้จะขรุขระบ้างก็ตาม เพราะมีความคาดหวงั

ว่า ระบบจะสามารถทำใหเ้กิดการบริหารงานท่ีมีความโปร่งใส ซ่ึงเป็นความต้องการโดยท่ัวไปของสังคม

ท่ีมองมายังการดำเนินงานของหนว่ยงานภาครฐั
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1.2 ด้านปจัจยันำเขา้ (Input)

จากการประเมนิปัจจัยนำเข้าของระบบบรหิารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์

(GFMIS) ในดา้นบคุลากรโดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง มคีา่เฉล่ีย 3.02 เพราะจากการ

สัมภาษณพู์ดคุย และการแสดงความคดิเห็นเพ่ิมเติมในแบบสอบถามของเจา้หน้าท่ี พบว่า เจ้าหน้าท่ีท่ี

ทำงานในหน่วยงานของรัฐมีการปรับเปล่ียน หมุนเวียน โยกย้ายกันอยู่เร่ือยๆ ทำให้ขาดเจ้าหน้าท่ีท่ีชำนาญ

และเข้าใจระบบอย่างแท้จริง ส่วนการกำหนด จัดแบ่งหน้าท่ีในการปฏิบัติงานก็พบว่ายังไม่มีความเหมาะสม

และเพียงพอมากนัก บางหน่วยงานมีคนทำระบบแค่คนเดียว แต่มีภาระงานมาก นอกจากน้ันแล้วในส่วน

ของการอบรม หรือประชมุให้ความรูกั้บเจ้าหน้าท่ีก็มีไม่มากนัก อีกท้ังมีการจำกัดจำนวนคนทีจ่ะเข้ารับ

การอบรม บางครั้งสิ่งที่ได้อบรมมา กลับไม่ได้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันกับการปฏิบัติจริง รวมถึง

การรับรู้ของเจ้าหน้าท่ีในเร่ืองราวต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับระบบก็น้อย และล่าช้า ทำให้เกิดปัญหาติดขัดตอน

ปฏิบัติงาน แต่เจ้าหน้าท่ีส่วนใหญ่เห็นว่า ตนได้รับความร่วมมือ คำแนะนำในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนเป็น

อย่างดี จากผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับระบบ GFMIS โดยเฉพาะอย่างย่ิงเจ้าหน้าท่ีในสำนักคลังจังหวัดนนทบุรี

ท่ีดูแลรับผิดชอบเร่ืองน้ีโดยตรง

ด้านงบประมาณ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง มคีา่เฉล่ีย 2.75 เนือ่งจากหนว่ยงาน

ต่างๆในจังหวัดนนทบุรีไม่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอ และการดำเนินงานท่ีผ่านมา

ก็ประสบปญัหาดา้นนี ้โดยงบประมาณทีรั่ฐจดัสรรไวเ้พ่ือใช้ดำเนนิงานในระบบ GFMIS ไม่ครอบคลมุ

ทกุอยา่ง โดยใหเ้พียงเครือ่ง Terminal ซ่ึงก็จำกดัใหแ้คส่ำนกัคลงัจังหวดั และส่วนราชการขนาดใหญ่

บางแหง่ ส่วนหนว่ยราชการทีไ่มไ่ดเ้ครือ่ง Terminal ก็จะไดร้บัโปรแกรมทีเ่รยีกวา่ Excel Loader แต่

สำหรบัอปุกรณอ์ยา่งอ่ืน เชน่คอมพวิเตอร,์ ระบบอนิเตอรเ์นต็, เครือ่งพิมพ,์ หมกึพิมพ ์และกระดาษ

เป็นต้น เป็นหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงานทีต้่องรับผิดชอบจดัหาเอง

ด้านวัสดุอุปกรณ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับต่ำ มีค่าเฉลี่ย 2.17 เนื่องจาก บางครั้ง

เครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานเสีย ส่วนระบบ Internet ขัดข้องอยู่เสมอๆ รายงานก็ออกมาช้า

ไม่สามารถ Print รายงานใน Web Report ได้ การนำส่งข้อมูลผ่าน Web Excel ส่งได้ไม่ครบทกุตัว หรือ

ในกรณีต้องการแก้ไขข้อมูล ก็แก้ไขไม่ได้ รวมถึงจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง Terminal

มีน้อย ไม่เพียงพอกับจำนวนผูใ้ช้ระบบ

1.3 ด้านกระบวนการปฏบัิติระหว่างดำเนินการ (Process)

จากการประเมินกระบวนการของระบบบรหิารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(GFMIS) ในด้านการวางแผนโดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง มคีา่เฉล่ีย 3.09 เนือ่งจาก

ระบบ GFMIS มีการกำหนดแผนการปฏิบัติงาน และกำหนดวิธีการควบคุม/การประเมินผลงานไว้อย่าง

ชัดเจน เช่น คลังจังหวัดมีแผนการปฏิบัติงานไว้แล้วว่า จะมีการเบิกจ่ายในแต่ละปีอย่างไร รวมถึงมีระบบ

ตรวจสอบภายในของแตล่ะหนว่ยงาน และการตรวจสอบจากกระบวนการของระบบ GFMIS เอง แต่
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ในส่วนของการประชุม วางแผนคณะทำงาน เจ้าหน้าท่ีทีปฏิบัติงานโดยตรงมีส่วนร่วมในด้านน้ีน้อย อาจจะ

ดว้ยขอ้จำกดัในหลายๆอยา่ง เชน่ งบประมาณ, สถานที ่และการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ ซ่ึงใน

การคัดเลือกเจ้าหน้าท่ีน้ัน จะคัดเลือกจากหน่วยงานทีมี่ปริมาณงานมาก มีปัญหาในการใชร้ะบบประจำ

หรือหน่วยงานท่ีมีการหมุนเวียนเจ้าหน้าท่ีมาใหม่ และบางคร้ังสำนักคลังจังหวัดก็จะส่งแบบสอบถามไปยัง

หน่วยงานตา่งๆ ว่าต้องการจะเขา้ร่วมหรือไม่ จากแนวปฏบัิติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า มีการให้ความสำคญั

กับข้ันตอนการวางแผนไมม่ากนัก

ดา้นการจดัหนว่ยงานโดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัสงู มคีา่เฉล่ีย 3.55 เนือ่งจากการจดั

หน่วยงานในสว่นของเจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในระบบ GFMIS จะดำเนนิงานตา่งๆเป็นไปตามกฎหมาย

ระเบียบ ข้อบังคับท่ัวไป ท่ีกำหนดให้หน่วยราชการต้องปฏิบัติ และเป็นไปตามกฎระเบียบท่ีต้ังข้ึนมาใหม่

เพ่ือใช้ดำเนินงานในระบบ GFMIS เอง รวมถึงมีแผนพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจน โดยทำงานประสาน เช่ือมโยง

กันระหว่างกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัด มายังผู้บริหารของหน่วยราชการตา่งๆ และสุดท้ายคือ

เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานโดยตรง

ด้านการอำนวยการ โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง มคีา่เฉล่ีย 2.93 เนือ่งจาก

ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานมีอำนาจในการส่ังการ และบริหารจัดการในเร่ืองต่างๆอย่างเต็มท่ี  แต่ท้ังน้ี

ข้ึนอยู่กับว่าผู้บริหารจะให้ความสนใจมากนอ้ยแค่ไหน ซ่ึงบางหน่วยงานผู้บริหารให้การสนับสนุน รับฟัง

ปัญหา และช่วยหาแนวทางแก้ไขเป็นอย่างดี ใช้หลักเหตุผล รวมถึงมีความเป็นธรรมในการสัง่การต่างๆ

แต่บางหน่วยงานผู้บริหารขาดความรู้ความเข้าใจในระบบ และรายงานตัวเลขต่างๆจึงไม่ได้ให้ความสำคัญ

กับการดำเนินงานในระบบมากนัก กล่าวคือ ตนเองเป็นเพียงผู้ประสานงานรับเรื่องมาเท่านั้น อีกทั้ง

ขาดการจงูใจเจา้หนา้ที ่และการตดิตอ่กับหนว่ยงานอืน่ทีท่ำงานในระบบ GFMIS ก็มไีมม่ากนกั ซ่ึงส่ง

ผลถึงระดับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการจดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ท่ีจำเป็นในการดำเนนิงานในระบบ

GFMIS อีกด้วย

ด้านการควบคมุ โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัสงู มคีา่เฉล่ีย 3.49 เนือ่งจาก มรีะบบการ

ตรวจสอบถงึ 2 ช้ัน กล่าวคอื หน่วยงานราชการจะมรีะบบตรวจสอบภายใน เช่น ส้ินวนัมหีนังสือส่ังการ

มีระเบียบบอกอยู่แล้ว ว่าสิ่งที่ทำๆตามอะไร และถ้าทำไม่ถูกต้อง ก็จะมีกลุ่มตรวจสอบภายในเข้า

มาตรวจ นอกจากน้ันก็จะมีระบบตรวจสอบของระบบ GFMIS เอง เช่น ส้ินวันจะมีการสรุปว่าเจ้าหน้าท่ี

แต่ละคนได้เข้ามาทำอะไรในระบบบ้าง ส้ินสัปดาห์ก็มีรายงานสัปดาห์ให้ตรวจ ส้ินเดือนก็มีรายงานส้ินเดือน

ดงันัน้เมือ่ทำวนัถกู สัปดาหถู์ก เดอืนถกู ปก็ีตอ้งถูกตามไปดว้ย ซ่ึงขอ้มลูเหล่านีผู้บ้รหิาร รวมถงึผูท้ี่

เก่ียวขอ้งกับระบบกจ็ะนำมาใชใ้นการพฒันา แก้ไข ปรบัปรงุงานในระบบ GFMIS อยู่ตลอด

1.4 ดา้นผลผลติ (Product)

จากการประเมินผลผลิตของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(GFMIS) ในด้านความถกูต้องแมน่ยำโดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัสงู มคีา่เฉล่ีย 3.62 เนือ่งจาก
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ระบบมลัีกษณะการดำเนนิงานแบบ Single Entry หมายถงึ การบนัทกึขอ้มลูเขา้ในระบบตน้ทางเพยีง

ครัง้เดยีว ขอ้มลูนัน้จะเขา้ไปยงัระบบงานอืน่ทีเ่ก่ียวขอ้งโดยไมต่อ้งบนัทกึขอ้มลูซ้ำอีก , Online Real

Time หมายถงึ เมือ่มกีาร Save ขอ้มลูเขา้ GFMIS แล้ว ขอ้มูลจะเขา้ไป Update ฐานขอ้มลูทีเ่ก่ียวขอ้ง

ทกุฐานในทนัท ีและ Matrix Report หมายถงึ การออกรายงานทีส่ามารถใหข้อ้มลูไดห้ลายมติ ิทัง้มติิ

ดา้นหนว่ยงาน ดา้นพืน้ที ่ดา้นภารกจิ ดา้นใดดา้นหนึง่หรอืไขวกั้น นอกจากนัน้แลว้ ยงัชว่ยควบคมุให้

ส่วนราชการได้รับทราบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันเกินไปจาก

ยอดเงินท่ีได้รับ

ด้านความโปรง่ใส โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.01 เน่ืองจาก ระบบ

GFMIS เปน็เพยีงการบนัทกึในขัน้ตอนการจดัทำใบ PO วา่หนว่ยงานนี ้มคีูข่ายคอืใคร ซ้ือสินคา้ชนดิ

ใด และจำนวนเท่าไหร่เท่าน้ัน ส่วนข้ันตอนอ่ืนๆ ได้แก่ การตกลงราคาระหว่างเจ้าหน้าท่ีพัสดุของหน่วยงาน

ราชการต่างๆกับเอกชน หรือผู้ขาย และการเปรียบเทียบราคา คุณภาพ จนถึงการจัดซ้ือจัดจ้าง จะดำเนินการ

ก่อนบนัทกึลงในระบบ GFMIS โดยมรีะเบยีบไวว้า่ สินคา้ 5,000 บาทขึน้ไปตอ้งตกลงราคา หรอืเกิน

1,000,000 ขึ้นไปต้องมีการประกวดราคาด้วยวิธีพิเศษ และมีคณะกรรมการตรวจสอบ ยื่นซอง

ตรวจซอง ตรวจสนิคา้ ดงันัน้จงึขึน้อยูกั่บวา่การดำเนนิงานของแตล่ะหนว่ยงานมคีวามโปรง่ใสแคไ่หน

แตอ่ยา่งไรกต็ามระบบ GFMIS จะชว่ยตรวจสอบอกีชัน้หนึง่ตอนบนัทกึขอ้มลูลงในระบบ โดยการเชค็

จากรายงานการตั้งเบิก ว่าทำอะไรลงไปบ้าง ซึ่งทำให้เห็นส่วนเกินการใช้เงินจากรายงานที่ปรากฏขึ้น

 ด้านความประหยดั โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง มคีา่เฉล่ีย 2.91 เนือ่งจาก

เจ้าหน้าท่ีมีความคิดเห็นว่า ระบบไม่ได้ช่วยลดการใช้แรงงาน, ลดข้ันตอน, ลดปริมาณเอกสาร และสถานท่ี

จัดเก็บมากนกั เน่ืองจากขณะนีเ้จ้าหนา้ทียั่งทำ 2 ระบบ ควบคูกั่นไป คือการทำบญัชด้ีวยมอื และทำใน

ระบบ GFMIS และปรมิาณเอกสารทางบญัชก็ียงัมปีรมิาณมากเทา่เดมิ ซ่ึงสาเหตทุีต่อ้งทำทัง้ 2 อยา่ง

เพราะ ขณะนีเ้ปน็ชว่งเริม่ตน้ จงึตอ้งมกีารตรวจสอบวา่ผลทีไ่ดจ้ากระบบมอืกับระบบ GFMIS ตรงกนั

หรือไม่ แต่ก็มีหลายหน่วยงานทีถู่กยกเลิกไม่ต้องทำระบบมอื เน่ืองจากหน่วยงานดงักล่าวทำบัญชีถูก

ติดต่อกันประมาณ 3 เดอืน แตต่ราบใดทีห่นว่ยงานยงัทำไมถู่กตอ้งตรงกนั ก็ยงัไมส่ามารถยกเลกิได้

เพ่ือไม่ให้กลายเป็นภาระกับบัญชีแผ่นดินในภาพรวม

ด้านความรวดเร็วและทันต่อการตัดสินใจ โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย

3.28 เน่ืองจากระบบช่วยให้ผู้บริหารระดับต่างๆสามารถเรียกดู และตรวจสอบงบประมาณได้ตลอดเวลา

ทำการการตัดสินใจต่างๆเป็นไปอย่างทันท่วงที อีกท้ังรายงานยังสามารถให้ข้อมูลได้หลายมิติ ท้ังมิติด้าน

หน่วยงาน ด้านพ้ืนท่ี ด้านภารกิจ ด้านใดด้านหน่ึงหรือไขว้กัน แต่ส่วนใหญ่ปัญหาจะอยู่ในระดับเจ้าหน้าท่ี

ท่ีใช้ระบบมากกวา่ กล่าวคอื บางครัง้ระบบชา้ ขัดขอ้ง ไม่สามารถใชร้ะบบไดทั้นที
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ส่วนท่ี 2 ผลและอภิปรายผลจากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของระบบ

บริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

1. ความไมพ่รอ้มของหนว่ยงานตัง้แต่แรกทีน่ำระบบ GFMIS มาใช้

หน่วยงานต่างๆในระดับจังหวัดเป็นเพียงผู้รับคำส่ังให้ปฏิบัติตามนโยบายจากส่วนกลาง โดยใน

เบ้ืองต้นไม่ได้มีการเปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยงานได้ศึกษาสภาพปัญหา ความพร้อม หรือข้อมูลต่างๆ และ

นำเสนอไปยังส่วนกลาง หรือกระทรวงต้นสังกัดก่อนนำระบบมาใช้ ซ่ึงโดยสภาพความเป็นจริงแล้วหน่วยงาน

แต่ละแห่งย่อมมีความพร้อมแตกต่างกันไป จึงทำให้การนำระบบมาใชใ้นช่วงแรกเกิดความสับสน และ

มีปัญหาต่างๆตามมามากมายจนถึงปัจจุบัน ท้ังน้ีต้นตอท่ีทำให้เกิดความไม่พร้อมของหน่วยงาน ก็เพราะ

ขอ้จำกดัของเวลา ทีใ่ห้รบีเรง่ในขัน้ตอนการนำรอ่งใชร้ะบบ

2. เจ้าหน้าท่ีท่ีใช้ระบบขาดความเชีย่วชาญ

เจา้หนา้ทีท่ีใ่ชร้ะบบขาดความเชีย่วชาญ เนือ่งจากระบบราชการมกีารหมนุเวยีน ปรบัเปลีย่น

เจ้าหน้าท่ีอยู่ตลอดเวลา ทำให้มีผู้เช่ียวชาญหรอืมีประสบการณใ์นการใช้ระบบจำนวนนอ้ย นอกจากน้ัน

เจ้าหน้าท่ีส่วนหน่ึงท่ีเคยปฏิบัติงานในระบบเดิมมานาน ทำให้เกิดความคุ้นเคยกับระบบเดิมมากกว่าระบบ

ใหม่ และไม่อยากท่ีจะเปล่ียนมาใช้ระบบใหม่ อีกท้ังมีข้อจำกัดเร่ืองความรู้ความสามารถในการใชร้ะบบ

คอมพิวเตอร์ในการทำงาน

3. งบประมาณทีใ่ช้ในระบบจดัสรรใหไ้ม่ครบถ้วนทุกอย่าง

งบประมาณท่ีรัฐจัดสรรไว้เพ่ือใช้ดำเนินงานในระบบ GFMIS ไม่ครอบคลุมทุกอย่าง โดยให้เพียง

เครือ่ง Terminal ซ่ึงก็จำกดัใหแ้คส่ำนกัคลงัจงัหวดั และส่วนราชการขนาดใหญบ่างแหง่ ไดแ้ก่ สำนกั

งานสรรพสามติภาคที ่1, สำนกังานสรรพากรภาค 4, สำนกัชลประทานที ่11 กรมชลประทาน, สำนกั

ทางหลวงที ่11 กรมทางหลวง, สำนักงานจงัหวัดนนทบรีุ, สำนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษานนทบรีุ เขต 1

อ.เมอืงนนทบรุ,ี สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานนทบรุ ีเขต 2 อ.บางใหญ,่ สถาบนัทรวงอก, สถาบนั

บำราศนราดูร และ โรงพยาบาลศรีธัญญา ส่วนหน่วยราชการท่ีไม่ได้เคร่ือง Terminal ก็จะได้รับโปรแกรม

ที่เรียกว่า Excel Loader แต่สำหรับอุปกรณ์อย่างอื่น เช่นคอมพิวเตอร์, ระบบอินเทอร์เน็ต,

เคร่ืองพิมพ์, หมึกพิมพ์ และกระดาษ เป็นต้น เป็นหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงานท่ีต้องรับผิดชอบจัดหาเอง

ซ่ึงเป็นการเพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายให้กับแต่ละหน่วยงาน  ดังน้ันจึงข้ึนอยู่กับว่าแต่ละหน่วยงานจะมีการบริหาร

จัดการการเงินกันอย่างไร ซ่ึงในส่วนน้ีทำให้เห็นข้อแตกต่าง หรือความไม่เท่าเทียมกัน อันจะเป็นข้อจำกัด

ในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายด้วย
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4. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

ปัญหาเร่ืองวัสดุอุปกรณ์เช่ือมโยงกับเร่ืองงบประมาณท่ีดูแลจัดสรรให้ไม่ครอบคลุมทุกเร่ือง ทำให้

วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในระบบไม่เอ้ืออำนวยต่อการปฏิบัติงานมากนัก บางคร้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน

เสีย ก็ตอ้งนำเครือ่งส่วนตวัมาใช ้ ส่วนระบบ Internet ชา้มาก ขดัขอ้งอยูเ่สมอๆ รายงานกอ็อกมาชา้

ไม่สามารถ Print รายงานใน Web Report ได้ การนำส่งข้อมูลผ่าน Web Excel ส่งได้ไม่ครบทกุตัว หรือ

ในกรณีต้องการแก้ไขข้อมูล ก็แก้ไขไม่ได้ทันที ข้อมูลจึงไม่ถูกต้องในส้ินวันน้ัน และนอกจากน้ันแล้ว ปัญหา

ทีพ่บมากคอื ระบบชา้มาก และขดัขอ้งในชว่งเวลาสิน้เดอืน หรอืส้ินปงีบประมาณ เนือ่งจากเจา้หนา้ที่

ในหน่วยงานต่างๆได้เข้ามาใช้ระบบพร้อมๆกัน ซ่ึงเป็นเพราะหน่วยงานไม่มีการวางแผนทางการเงินท่ีดี

ต้องรีบใช้เงินให้หมดตอนช่วงส้ินปีงบประมาณ แต่บางส่วนก็เกิดจากงบท่ีไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า หรือ

การวางแผนไว้แต่ปฏิบัติไม่ได้ตามน้ัน

5. การสนับสนุนและการส่ังการของผู้บริหาร

ผู้บริหารมีอำนาจในการส่ังการ และสนับสนุนทางด้านต่างๆ เพ่ือให้การดำเนินงานต่างๆในระบบ

GFMIS มีประสิทธิภาพ แต่พบว่า ผู้บริหารของหน่วยงานส่วนหน่ึงไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการนำระบบ

GFMIS มาใช้มากนัก ประกอบกับขาดความรูค้วามเข้าใจในระบบ และไม่ได้พิจารณาตรวจสอบรายงาน

ของฝา่ยการเงนิและบญัชอียา่งทัว่ถงึ อีกทัง้การควบคมุตรวจสอบภายในกไ็มม่อียา่งตอ่เนือ่ง ทัง้ๆทีม่ี

ระเบียบที่ระบุการควบคุมภายในไว้ และถึงแม้ว่าจะมีการตรวจสอบก็เป็นเพียงการสุ่มตรวจเท่านั้น

น่ันแสดงให้เห็นว่า ถ้ามีการทุจริตแต่บังเอิญไม่ได้สุ่มตรวจเอกสารท่ีทุจริต ก็ไม่เกิดอะไรข้ึน ส่วนเอกสาร

ทางการเงนิทีก่ฎหมายกำหนดใหเ้ก็บไว ้5 ปี ก็ไม่แน่นอนวา่จะมกีารตรวจสอบยอ้นหลังอย่างครบถว้น

6. ระบบมกีารปรบัเปลีย่นอยูต่ลอดเวลา

การดำเนนิงานทีผ่า่นมาตัง้แตป่ ี2547 จนถงึปจัจบุนั พบวา่ ระบบมกีารปรบัปรงุแก้ไขวธีิการ

ดำเนนิงานอยูเ่รือ่ยๆ กล่าวคอื เมือ่มปีญัหาจากการใชร้ะบบ หรอืมนีโยบายใหม่ๆ ขึน้มากป็รบัเปลีย่น

ระบบใหม ่เชน่ ข.จ. 05 ซ่ึงเดมิเปน็ ข.จ. 01 คอื เมือ่ส่วนราชการไดร้บัเงนิมา ส่ังจา่ยครัง้เดยีว และ

ต้องเขียน ข.จ. ครั้งเดียว ไม่สามารถเขียนเช็คแบ่งจ่ายซอยได้ ปัญหาคือ บางหน่วยงานรับเงินมา

ก้อนหนึ่ง เช่น ตั้งเบิก 100 บาท แต่ต้องการจ่ายเป็นงวดๆ ซึ่งไม่สามารถทำได้ เนื่องจากระบบไม่

ยอม ระบบจงึเปลีย่นมาใช ้ข.จ. 05 สามารถแบง่จา่ยซอยได ้เชน่ เขยีนเชค็ได ้4 ครัง้ ครัง้ละ 25 บาท

และนำมาบนัทกึในแบบฟอรม์ได ้จากนัน้ข.จ. 05 ก็มาพฒันาเพิม่เตมิอกี กรณมีโีครงการไทยเขม้แขง็

(2 พ.ย. 52) มีการปรับให้ส่วนราชการ Dowload ข.จ. 05 ใหม่ ซ่ึงในใบรายละเอยีดน้ันมีการปรับสูตร

ในการคำนวณ เพ่ือทีจ่ะใหส้อดรบักับโครงการไทยเขม้แขง็ เปน็ตน้ จนทำใหผู้ป้ฏบิตัเิกิดความสบัสน

และยุ่งยากท่ีจะทำความเข้าใจใหม่ ซ่ึงส่ิงน้ีถือเป็นส่วนสำคัญท่ีทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเบ่ือหน่าย และ

ยังทำให้งานท่ีออกมาไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การเปล่ียนแปลงรูปแบบของแบบฟอร์มแต่ละประเภทบ่อย
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ทำให้การนำเข้าข้อมูลในระบบติดขัด, การเปล่ียนแปลงรหัสบัญชีแยกประเภท ส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบ

บัญชย้ีอนหลัง เป็นตน้ รวมถงึทำให้ต้องส้ินเปลอืงงบประมาณจำนวนมากเมือ่มีการปรบัเปลีย่นวธีิการ

ในการดำเนินงานของระบบในแตล่ะคร้ัง

 7. การฝกึอบรม

การฝึกอบรมมีน้อยไป และการฝึกอบรมในแตล่ะคร้ังก็มีการจำกัดผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม โดย

พิจารณาจากหนว่ยงานทีม่ปีรมิาณงานมาก มปีญัหาจากการใชร้ะบบ หรอืหนว่ยงานทีม่กีารหมนุเวยีน

ข้าราชการมาใหม่ และบางคร้ังความรู้ท่ีได้จากการฝึกอบรมหรือคู่มือการปฏิบัติงานก็ไม่ได้ตรงกันกับการ

ปฏิบัติงานจริง เพราะวิธีปฏิบัติเปล่ียนไปอยู่เร่ือยๆ

ส่วนที ่3 ผลและอภปิรายผลจากการหาแนวทางในการพฒันาและปรบัปรงุระบบบรหิาร

การเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

1. แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงโดยโครงการ GFMIS และคลังจังหวัด

1.1) ไม่ว่าหน่วยงานในระดับใดก็ตาม หรือว่าจะมีภาระงานท่ีต้องทำในระบบมากหรือน้อย

ก็ควรท่ีจะให้ความสำคัญเท่าๆกัน โดยต้องมีการศึกษาสภาพปัญหา ความพร้อม ความต้องการ และความคิด

เห็นต่างๆ เม่ือเวลาผ่านไประยะหน่ึงอยู่เร่ือยๆ อันจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน หรือไม่ให้เกิดปัญหา

เพิ่มขึ้นอีก รวมถึงทำให้เห็นแนวทางพัฒนาระบบที่หลากหลาย และตรงกับความต้องการของ

ผู้ใช้อย่างแท้จริง

1.2) ควรมีการฝึกอบรมเก่ียวกับระบบใหม้ากกว่าน้ี และในการอบรมในแตล่ะคร้ังไม่ควร

จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม หรือเพียงแค่คัดเลือกคนท่ีเก่ียวข้องโดยตรง เช่น ฝึกอบรมเก่ียวกับ

การเบิกจ่าย ก็เรียกคนท่ีทำส่วนเบิกจ่ายคนเดียว แต่แท้จริงแล้วเจ้าหน้าท่ีคนหน่ึงปฏิบัติงานหลายๆอย่าง

บางคร ั ้งก ็ต ้องทำงานแทนกัน ดังนั ้นจ ึงควรให้ท ุกคนได้ร ับความร ู ้ เท ่าก ัน เพื ่อสามารถ

ทำความเข้าใจท้ังระบบได้ดีย่ิงข้ึน

1.3) ในเม่ือขณะน้ีนำระบบ GFMIS มาใช้งานได้ระยะหน่ึงแล้ว ก็ควรยกเลิกการจัดทำบัญชี

ด้วยระบบมอื เน่ืองจากปัจจุบันเจ้าหน้าท่ีต้องทำ 2 อย่างควบคูกั่นไป ซ่ึงเป็นการทำงานทีซ้่ำซ้อน   เพ่ิม

ภาระงาน และเป็นการค้านกับแนวคิดท่ีว่าระบบ GFMIS สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน

1.4) ควรหาวิธีการพูดคุย ช้ีแจงทำความเขา้ใจกับเจ้าหน้าท่ีๆปฏิบัติงานโดยตรงเมือ่มีการ

ปรับปรุงระบบในแต่ละคร้ัง ว่าเพราะเหตุใดต้องปรับปรุง วิธีการแบบเก่ามีข้อเสียอย่างไร และแบบใหม่

ดีกว่าอย่างไร เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน เห็นประโยชน์/ความสำคัญของระบบ รวมถึงควรมี

การทำกิจกรรมตา่งๆร่วมกัน และสอดแทรกความรู ้ค่านิยมใหม่ๆ ให้กับเจ้าหน้าท่ี
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1.5) ควรจัดให้มีการแก้ไขกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆเพ่ิมเติมให้ชัดเจน และสอดคล้อง

หรือเอ้ือประโยชน์ต่อระบบงาน GFMIS เพราะขณะน้ีการดำเนินงานบางอย่างของเจ้าหน้าท่ีถูกจำกัดด้วย

กฎระเบียบ ซ่ึงส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบลดลงไปอกีด้วย

1.6) ควรมกีารศึกษา ตรวจสอบใหชั้ดเจนวา่แต่ละหน่วยงานมปีริมาณงานมากนอ้ยเพียง

ใด เพ่ือเปน็ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการพจิารณาจดัสรรอปุกรณต์า่งๆ เชน่ เครือ่ง Terminal ในจำนวนทีม่ี

ความเหมาะสมและเพยีงพอกับความต้องการ

1.7) ควรมีหลักสูตรในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการบริหารงานด้านระบบ GFMIS

สำหรับผู้บริหารโดยเฉพาะ เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ GFMIS, วิธีการในการตรวจสอบ

ความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลท้ังก่อนและหลังนำระบบแล้ว และวิธีการดูรายงานทางการเงินการคลัง

เป็นต้น เพ่ือให้ผู้บริหารได้มีความรู ้ความเขา้ใจ และเห็นถึงความสำคญัของระบบ GFMIS มากข้ึน อัน

จะนำไปสู่การช่วยสนับสนุนด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงทำให้ผู้บริหารได้นำข้อมูลทางการเงิน

การคลังเหล่าน้ันมาใช้ในการบริหารเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงโดยผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน

2.1) ควรให้มีการจัดสรรงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน

ท่ีจะรองรบัระบบ GFMIS โดยเฉพาะมากขึน้

2.2) ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานควรมีบทบาทในการควบคุม สั่งการ และสนับสนุน

การดำเนนิงานในระบบ GFMIS อยา่งจรงิจงัและชดัเจน โดยอาจจะมกีฎหมาย หรอืระเบยีบกำหนด

หน้าท่ีของผู้บริหารเก่ียวกับ GFMIS เลย ซ่ึงจะทำให้ผู้บริหารได้เข้าใจ และมองเห็นถึงสภาพการปฏิบัติ

งานของเจา้หน้าท่ีท่ีอยู่ในความดแูลของตนเองไดดี้ข้ึน

2.3) ผู้บริหารควรมีการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อจะได้มีแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานให้สำเร็จโดยวิธีการต่างๆ เช่น การยกย่องชมเชย ความเชื่อใจ และการให้รางวัล

เป็นต้น

3. แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงโดยเจ้าหน้าท่ีท่ีใช้ระบบ

3.1) ควรมีการแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าท่ีในระดับหน่วยงานเดียวกัน

หรือระหว่างหน่วยงาน เพราะแต่ละคนย่อมมีความเช่ียวชาญ ชำนาญในระบบแตกตา่งกัน การช่วยเหลือ

เก้ือกูลกันจะทำให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างเจ้าหน้าท่ี และส่งผลให้งานออกมามีคุณภาพ รวมถึงช่วย

แบง่เบาภาระเรือ่งการตอ้งจดัฝกึอบรมของคลงัจงัหวดั และหนว่ยงานตน้สงักัดอกีดว้ย

3.2) พยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือติดตามข่าวสารอยู่เรื่อยๆ จากช่องทางต่างๆ เช่น

เว็บไซต์ของ GFMIS และของคลังจังหวัด, หนังสือเวียน และป้ายประกาศ เป็นต้น เพื่อให้รู้ทัน

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน และนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน

3.3) เจ้าหน้าท่ีควรปรบัเปล่ียนทศันคตใินแง่ลบท่ีต่อระบบ GFMIS ในเม่ือเป็นเร่ืองยาก
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ที่จะปรับเปลี่ยนระบบให้ตรงกับความต้องการของเราทั้งหมด เราก็หันมาปรับตัวเองให้เข้ากับระบบ

เพ่ือให้เกิดการทำงานอยา่งมีความสุข

 บทสรปุ

จากการประเมินปัจจัยพ้ืนฐานด้านสภาวะแวดล้อม (Context) พบว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีใช้ระบบ GFMIS

โดยตรง ในจังหวัดนนทบุรี มีความคิดเห็นต่อปัจจัยพ้ืนฐานด้านสภาวะแวดล้อมของระบบโดยภาพรวม

ว่าอยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน ปรากฏว่า ด้านความเหมาะสมของระบบโดยรวม

อยู่ในระดับสูง ส่วนด้านความพรอ้มของสภาพพ้ืนท่ี ผลโดยรวมอยูใ่นระดับปานกลาง ส่วนการประเมนิ

ปจัจยันำเขา้ (Input) พบวา่ เจา้หนา้ทีท่ีใ่ชร้ะบบ GFMIS โดยตรง ในจงัหวดันนทบรุ ีมคีวามคดิเหน็

ต่อปัจจัยนำเข้าของระบบโดยภาพรวม ว่าอยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน ปรากฏว่า มี

ผลการประเมนิอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร มีค่าเฉล่ียความคดิเห็นมากท่ีสุด และ

รองลงมาคือ ด้านงบประมาณ ส่วนผลการประเมินท่ีอยู่ในระดับต่ำ ได้แก่ ด้านวัสดุอุปกรณ์ สำหรับผลการ

ประเมินกระบวนการ (Process) พบว่า เจ้าหน้าที่ที่ใช้ระบบ GFMIS โดยตรง ในจังหวัดนนทบุรี

มีความคิดเห็นต่อกระบวนการของระบบโดยภาพรวม ว่าอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา

ในแต่ละด้าน ปรากฏวา่ มีผลการประเมนิอยู่ในระดบัสูง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการจดัหน่วยงาน มีค่าเฉล่ีย

ความคดิเห็นมากทีสุ่ด และรองลงมาคอื ด้านการควบคมุ ส่วนผลการประเมนิทีเ่หลือ ปรากฏวา่ อยู่ใน

ระดบัปานกลางทัง้ 2 ดา้น ไดแ้ก่ ด้านการวางแผน มคีา่เฉล่ียความคดิเหน็มากทีสุ่ด และรองลงมาคอื

ด้านการอำนวยการ และสุดท้ายคือ ผลการประเมินผลผลิต (Product) พบว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีใช้ระบบ GFMIS

โดยตรง ในจังหวัดนนทบุรี มีความคิดเห็นต่อผลผลิตเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบโดยภาพรวม

ว่าอยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน ปรากฏว่า มีผลการประเมนิอยู่ในระดับสูงเพียง

ด้านเดียว ได้แก่ ด้านความถูกต้องแม่นยำ ส่วนผลการประเมินอีก 3 ด้าน ปรากฏว่า อยู่ในระดับ

ปานกลาง โดยด้านความรวดเรว็และทันต่อการตัดสินใจ มีค่าเฉล่ียความคดิเห็นมากท่ีสุด รองลงมาคือ

ด้านความโปร่งใส และสุดท้ายคือ ด้านความประหยัด จากผลดังกล่าวสังเกตได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นการประเมิน

ปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อม, ปัจจัยนำเข้า, กระบวนการ และผลผลิตของระบบโดยภาพรวม

อยู่ในระดบัปานกลางทัง้ส้ิน และมีปัญหาอุปสรรคตา่งๆ ได้แก่ ความไมพ่ร้อมของหน่วยงานตัง้แต่แรก

ซ่ึงไม่มีการเปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยงานได้ศึกษาสภาพปัญหา ความพร้อม หรือข้อมูลต่างๆก่อนนำระบบ

มาใช้, เจ้าหน้าท่ีท่ีใช้ระบบขาดความเชีย่วชาญ มีการหมุนเวียน ปรับเปล่ียนเจ้าหน้าท่ีอยู่ตลอดเวลา อีก

ท้ังมีข้อจำกัดเร่ืองความรูค้วามสามารถในการใชร้ะบบคอมพวิเตอร์ และงบประมาณทีรั่ฐจัดสรรไวเ้พ่ือ

ใช้ดำเนินงานในระบบ GFMIS ไม่ครอบคลมุทุกอย่าง ซ่ึงเป็นการเพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายให้กับแต่ละหน่วย

งาน ส่วนวัสดุอุปกรณ์ก็ขาดประสิทธิภาพ ตัวระบบเองก็มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา รวมถึงขาด

การสนับสนุนและการส่ังการท่ีดีของผู้บริหาร เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะจากการศกึษา (Recommendations)

- ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย

1. งานเขียนของ ธีระเมธ พกมณี (2550: 25-33) อธิบายไว้ว่าระบบเกิดขึ้นภายใต้

ความกดดันของกรอบเวลา ไม่มีการวิจัยพัฒนา และความไม่พร้อมของทรัพยากร ประกอบกับผล

การวิจัยท่ีได้ก็พบว่า ระบบมปัีญหาและอุปสรรคหลายดา้น ดังน้ันโครงการ GFMIS ควรมกีารศึกษาถึง

ความคุม้ทนุ ส่วนไดส่้วนเสยีของระบบ โดยมองตามสภาพความเปน็จรงิทีเ่กิดขึน้ ทัง้การดำเนนิงานที่

ผ่านมา รวมไปถงึคาดการณ์ค่าใช้จ่าย และแนวทางการพฒันาต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตวา่คุ้มค่าหรือ

ไม่ และรัฐมีความพร้อมในการรับมือมากแค่ไหนกับการใช้ระบบต่อไป เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจ

ที่ถูกต้อง เกิดประโยชน์กับระบบการเงินการคลังของประเทศสูงสุด ซึ่ง ธรรมวิทย์ เทิดอุดมธรรม

(www.nidambe11.net/ekonomiz/2004q3/article2004julyzap3.htm ค้นพบเมือ่วันที ่8 มกราคม

2553) ได้เสนอมุมมองไว้ว่า  ตามหลักเศรษฐศาสตร์น้ัน การลงทุนในโครงการต่างๆ ควรมีการวิเคราะห์

ความคุม้ค่าของการลงทนุ เพ่ือให้ภาครฐัมกีารใชเ้งินภาษอีากรของประชาชนทีม่อียูอ่ยา่งจำกดัใหเ้กิด

ประโยชน์แก่ประชาชนและ/หรือประเทศชาติมากที่สุด และการวิเคราะห์นี้จะช่วยป้องกันไม่ให้มี

การลงทุนในโครงการทีล้่มเหลว จากงานวจัิยเร่ือง "โครงการศกึษาผลตอบแทนการลงทนุด้านไอทีของ

ภาครัฐ" (2547) รายงานว่า โครงการด้านไอทีของรัฐส่วนใหญ่ไม่ได้มีการศึกษาหรือประเมินความคุ้มค่า

ของการลงทุนก่อนที่จะเริ่มโครงการ และขณะดำเนินโครงการ ซึ่งโดยแท้จริงแล้วต้องคำนึงถึง 3

ประเดน็ ไดแ้ก่ ประโยชน,์ ตน้ทนุ และความเสีย่งของโครงการ มรีายละเอยีด ดงันี้

1) ดา้นประโยชนข์องโครงการจะคำนงึถึงทัง้ประโยชนท์ีต่กแกป่ระชาชนผูใ้ชบ้รกิาร และ

ประโยชนข์องหน่วยงานของรฐัเองในหลายๆ ด้าน ซ่ึงรวมทัง้ประโยชนท่ี์เป็นตัวเงินและการดำเนนิงาน

ของรฐั ตลอดจนประโยชนใ์นเชงิการเมอืง

2) ด้านต้นทุนจะคำนึงท้ังต้นทุนการลงทุนและต้นทุนดำเนินการ ซ่ึงรวมท้ังการบำรุงรักษา

3) ดา้นความเสีย่งจะคำนงึถึงทัง้ความเสีย่งของโครงการและองคก์ร ตลอดจนความเสีย่ง

ในด้านเทคนิค

2. รัฐควรมีนโยบายพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของนักศึกษาท่ีเรียนด้านพาณิชศาสตร์และการบัญชี

ให้มกีารเรยีนรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัระบบ GFMIS รวมถงึระบบอืน่ๆทีเ่ก่ียวขอ้ง เพ่ือเมือ่คนเหลา่นีเ้ขา้มา

ทำงานจะไดไ้มต่อ้งฝึกฝนมาก เรยีนรูไ้ดเ้รว็ขึน้ และชว่ยประหยดังบประมาณในการฝกึอบรม ซ่ึง สงัด

อุทรานันท์(www.gotoknow.org/file/classroom/การพัฒนาหลักสูตร.doc ค้นพบเม่ือวันท่ี 8 มกราคม

2553) ไดเ้สนอขัน้ตอนการพฒันาหลกัสูตร ไว้ดงันี้

1)  การวเิคราะหข์อ้มลูพ้ืนฐาน คอื ขอ้มลูทางดา้นความตอ้งการ ความจำเปน็และปญัหา

ทีร่ะบบ GFMIS ประสบอยู ่ตลอดจนนโยบายทางการศกึษาของรฐั รวมถงึวเิคราะหห์ลักสูตรเดมิ เพ่ือ

พิจารณาข้อบกพร่องท่ีควรปรับปรุงแก้ไข
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2)  การกำหนดจดุมุง่หมาย คือ คณะกรรมการดำเนนิงานจะตอ้งร่วมกนัพิจารณากำหนด

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรให้สอดคล้องกับข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น เพ่ือสร้างบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ

ในการใช้ระบบ GFMIS

3)  การกำหนดเนือ้หา คอื การคดัเลอืกเนือ้หาวชิาแลว้พจิารณาจดัลำดบัเนือ้หาเหล่านัน้

ว่า เน้ือหาสาระใดควรเปน็พ้ืนฐานของเนือ้หาใดบา้ง ควรใหเ้รียนอะไรกอ่นอะไรหลงั แล้วแก้ไขเนือ้หา

ท่ีถูกต้องสมบูรณ์ท้ังแง่สาระและการจัดลำดับท่ีเหมาะสม

4)  การนำหลกัสูตรไปใช ้คอื ผูบ้รหิาร และครผููส้อนจะตอ้งศึกษาทำความเขา้ใจ และมี

ความชำนาญในการใชห้ลักสูตร ซ่ึงครอบคลมุถงึการเตรยีมการสอน การจดัการเรยีนการสอน การจดั

สภาพแวดลอ้มตา่งๆ เพ่ือเสรมิหลกัสูตร และการบรหิารการบรกิารหลกัสูตร นอกจากนีย้งัครอบคลมุ

ถึงการนำหลักสูตรไปทดลองใชก่้อนนำไปเผยแพรด้่วย

5)  การประเมินผลการใช้หลักสูตร ได้แก่ 1. การประเมินเอกสาร หลักสูตร เป็นการ

ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร ว่ามีความเหมาะสมดี และถูกต้องตามหลักการพัฒนาหลักสูตรเพียงใด,

2. การประเมนิการใชห้ลักสูตร เป็นการตรวจสอบวา่หลักสูตร สามารถนำไปใชไ้ด้ดีในสถานการณจ์รงิ

เพียงใด, 3. การประเมนิผลสมัฤทธิข์องหลักสูตร เป็นการตดิตามความกา้วหนา้ของผูส้ำเร็จการศกึษา

ว่าสามารถประสบความสำเรจ็ในการทำงานเพียงใด และ 4. การประเมินระบบหลักสูตร เช่น ทรัพยากร

ท่ีต้องใช้ ระบบการจดัการเรียนการสอน และระบบการวดัและประเมนิผล

6)  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร เป็นข้ันตอนท่ีเกิดข้ึนหลังจากได้ผ่านกระบวนการประเมนิ

ผลหลักสูตรแล้ว ซ่ึงเม่ือมีการใช้หลักสูตรไประยะหน่ึงอาจจะมีการเปล่ียนแปลงทางสภาวะแวดล้อมและ

สังคม จนทำใหห้ลักสูตรขาดความเหมาะสม จำเป็นต้องมีการปรบัปรงุแก้ไข

3. รัฐโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงต้นสังกัดของหน่วยงานต่างๆ และสำนักคลังจังหวัด ควรมี

การกำหนดแผนการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรระยะยาวต่อเนื่อง โดยขั้นตอนในการอบรม

มีดังน้ี

1) การทบทวนความจำเปน็ในการฝกึอบรม เปน็การพจิารณาวา่ มปีญัหาอะไรบา้ง และ

เก่ียวขอ้งกับบุคลากรในตำแหนง่งานใด ระดับใดบา้ง มีจำนวนเทา่ใด

2) ระบุภารกิจที่เป็นปัญหาหรือต้องการพัฒนา เช่น เน้นฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่

โยกยา้ย หรอืเขา้มาทำงานในระบบ GFMIS ใหม่

3)  การกำหนดวตัถุประสงคก์ารฝึกอบรม ส่ิงท่ีกำหนดวา่ในโครงการฝกึอบรมนัน้จะตอ้ง

เปลีย่นแปลง พฤตกิรรมของผูเ้ขา้รบั การฝกึอบรมใหเ้ปน็ไปในลกัษณะใดและระดบัใด จงึจะสามารถ

แก้ไขปัญหาที่เป็นความจำเป็นในการฝึกอบรมได้ เช่น พัฒนาให้เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญในระบบ

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแนะนำความรูใ้ห้กับเจ้าหน้าท่ีคนอ่ืนๆ ได้

4) การจัดระดับความสำคัญของภารกิจที่เป็นปัญหา เป็นการช่วยกำหนดว่าควรจะมี
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หัวข้อวิชาใดบ้าง ใช้ระยะเวลาเท่าใด ลำดับก่อน-หลังอย่างไร ท้ังน้ี เพ่ือให้ผู้บริหารงานฝึกอบรมสามารถ

ใชท้รพัยากรในการฝกึอบรมไดอ้ยา่งคุม้คา่ ทัง้ในดา้นของ เงิน เวลา สถานที ่วสัดอุุปกรณ ์ตลอดจน

คา่เสียโอกาสของบคุลากรที่เก่ียวขอ้ง และตวัผูเ้ขา้อบรมเอง

5) การกำหนดหัวข้อวิชา  หมายถึง เน้ือหาสาระของเร่ืองท่ีต้องการจะให้ผู้เข้ารับการอบรม

เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และความสามารถ เช่น การบันทึกแบบฟอร์ม  การแก้ไขข้อมูลท่ีบันทึก

ไปแล้ว และแนวทางการดำเนนิการเบือ้งต้นเม่ือมีเหตุขัดข้อง

4. รัฐควรมีมาตรการใหม่ๆที่สามารถควบคุม ดูแลการตรวจสอบภายในของหน่วยราชการ

อย่างจริงจัง และมีระบบระเบียบมากข้ึน เช่นจัดทำข้อกฎหมายท่ีระบุถึงความผิด ถ้าหน่วยราชการละเลย

การตรวจสอบภายในทีเ่ข้มข้นข้ึน หรือปรับเปล่ียนวิธีการปฏิบัติเดิมให้รัดกุมมากข้ึน เพ่ือเป็นประโยชน์

ในการควบคมุการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าท่ีท่ีใช้ระบบด้วย สำหรับ

การควบคมุและตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธภิาพนัน้ พบวา่ บรษิทัเอเชยี ซอฟท ์คอรป์อเรชัน่ จำกดั

(มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัทเอกชน มีแนวทางการควบคมุท่ีสามารถนำมาปรบัใช้กับภาครัฐ ได้ดังน้ี

1) ควบคุมภายในท้ังในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน โดยจัดทำคู่มือระเบียบ และวิธี

ปฏิบัติงาน เพ่ือกำหนดภาระหน้าท่ี อำนาจการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์

อักษร และแบง่แยกหนา้ท่ีผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคมุ และผู้ประเมนิผลออกจากกนั เพ่ือให้เกิดการถว่งดลุ

และตรวจสอบอย่างเหมาะสม

2) จัดต้ังสำนักตรวจสอบภายใน เพ่ือประเมินผล และประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอก

รวมถึงจัดทำคู่มือการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบมายงัผู้บริหาร

3) ในการประชมุแต่ละคร้ัง คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งเข้าร่วมประชมุทุกท่าน

4) มีการจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน

5) มีการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานระบบการควบคมุภายในให้ดีย่ิงข้ึนอยู่เร่ือยๆ

- ข้อเสนอแนะเชงิปฏิบัติ

ด้านการศึกษาเพ่ือวางแผนและพัฒนาระบบของภาครฐั

ในการกำหนดนโยบายระยะสัน้ หรือนโยบายท่ีเร่งด่วนของรัฐบาลน้ัน รัฐควรศึกษาปัจจัยต่างๆ

ให้ครอบคลุมเสียก่อนว่า จะส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานปกติของระบบ GFMIS หรือไม่

มากนอ้ยเพยีงใด และถ้าตดัสนิใจทำ จะมมีาตรการตา่งๆรองรบัอยา่งดหีรอืไม ่เพราะปญัหาสว่นหนึง่

ทีร่ะบบตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นอยูต่ลอดกเ็นือ่งจาก ตอ้งพฒันาระบบงานรองรบันโยบายทีเ่รง่ดว่นของ

รฐับาล เชน่ การเบกิจา่ยเงนิชว่ยเหลอืคา่ครองชพี, เบกิจา่ยงบประมาณกลางป ี 52  และงบกระตุน้

เศรษฐกิจ ท่ีต้องปรับแผนการพัฒนาระบบงานใหส้อดรับกับนโยบายเรง่ด่วนของรัฐบาล
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ด้านบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในระบบ

1. การพัฒนาระบบงาน และการปฏิบัติงานด้านเทคนิคของภาครัฐยังต้องอาศัยบริษัทคู่สัญญา

ทำใหม้ขีอ้จำกดัในการพฒันาระบบงาน และการปฏบิตังิานดา้นเทคนคิ รฐัจงึควรสง่เสรมิ และพัฒนา

ศักยภาพของเจ้าหน้าท่ี เช่น สนับสนุนให้ทุนการศึกษาเฉพาะด้าน ดูงานในประเทศท่ีประสบความสำเร็จ

ในการบริหารการเงินการคลัง และที่สำคัญคือเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ มีความเชื่อมั่นว่า

ข้าราชการไทยกมี็ความเชีย่วชาญสงูเช่นกัน อีกท้ังยังมีความเขา้ใจในระบบราชการเปน็อย่างดีอีกด้วย

2. รฐัควรจดัหาเจา้หนา้ทีท่ีม่คีวามเชีย่วชาญ ชำนาญงาน เขา้ใจระบบงานอยา่งแทจ้รงิ และมี

การแบ่งภาระหน้าท่ีอย่างชัดเจน เพ่ือให้คนท่ีมีความสามารถเหล่าน้ีได้แลกเปล่ียนความรู้ หรือช่วยเหลือ

เจ้าหน้าท่ีท่ีเข้ามาใหม่

3. รฐัควรเพิม่แรงจงูใจในการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที ่เชน่ สวสัดกิาร การไดเ้ล่ือนตำแหนง่

เงินเดือนอย่างเป็นธรรม ตามความสามารถของแตล่ะคน

ด้านงบประมาณ

1. ควรมกีารจดัสรรงบประมาณสำหรบัการดำเนนิงานเกีย่วกบัระบบ GFMIS โดยเฉพาะของ

แต่ละหน่วยงานอย่างเพียงพอกับความต้องการ โดยพิจารณาจากโครงสร้างขององค์การ และปริมาณงาน

ที่แท้จริง เพื่อไม่ให้ภาระต่างๆมาตกอยู่ที่หน่วยงานในการหางบประมาณมาใช้ในการดำเนินงาน

เน่ืองจากแต่ละหน่วยงานก็ต้องบริหารจัดการเงินไปใชใ้นส่วนอ่ืนด้วย

2. ควรเพ่ิมงบประมาณในการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการฝึกอบรม เช่น สำนัก

คลังจังหวัด หน่วยงานระดับกระทรวง ซ่ึงเป็นต้นสังกัดของหน่วยงานในระดบัจังหวัด เพ่ือไม่ให้เกิดการ

จำกัดจำนวนคน และจำกัดจำนวนครัง้ในการอบรมแต่ละปี โดยสำรวจค่าใช้จ่ายท่ีแท้จริงท่ีจำเป็นต้องใช้

อย่างละเอียด เช่น ค่าสถานท่ี, อุปกรณ์, อาหาร และวิทยากร เป็นต้น เพ่ือเป็นแนวทางในการสนับสนุน

ด้านงบประมาณท่ีเหมาะสม

ด้านวัสดุอุปกรณ์

ควรมีการจัดสรรเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นในการดำเนินงานในระบบ GFMIS

อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมถึงควรมกีารเตรยีมการไวอ้ย่างรัดกุม แก้ปัญหาให้อย่างทันท่วง

ทีเม่ือเคร่ืองมือเสีย หรือเกิดปัญหาใช้งานไม่ได้ และถ้ามีการเพ่ิมเคร่ืองมือใหม่ๆเข้ามา ก็ควรศึกษาและ

ทดลองใชใ้ห้แนใ่จเสยีกอ่นวา่ จะไมก่่อให้เกิดปญัหาขดัขอ้งในภายหลงั

ด้านศูนย์ประสานงานให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา

1. ศูนย์ประสานงานใหค้ำปรกึษา (Helpdesk) และสำนักคลังจังหวัดควรจดัหาเจ้าหน้าท่ี และ

ผู้เช่ียวชาญเพ่ิมมากข้ึนในการรับแจ้งปัญหา บันทึกคำถาม และจัดการแก้ปัญหาให้โดยเร็ว
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2. ควรมกีารรวบรวม และเผยแพรค่ำถาม ขอ้สงสัยทีพ่บบอ่ย และส่ิงทีค่วรรูต้า่งๆ มากขึน้

ในหลากหลายรูปแบบ เช่นวารสาร หนังสือ วีซีดี และคู่มือปฏิบัติงาน เป็นต้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่

บางส่วนมีข้อจำกัดในการเข้าไปศึกษาในเว็บไซต์

- ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป

1. การเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ควรศกึษาคู่ขาย หรือเอกชนของหนว่ยงานราชการ

ด้วย เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์ย่ิงข้ึน

2. ควรมกีารศกึษาเพือ่ประเมนิระบบบรหิารการเงนิการคลงัภาครฐัดว้ยระบบอเิล็กทรอนกิส์

(GFMIS) ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ นอกเหนือจากจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการเปรียบเทียบว่าผลที่ได้

แตกตา่งกันหรอืไม่ อย่างไร เพ่ือนำไปสูก่ารหาวธีิการแก้ปัญหา พัฒนาทีต่รงจดุของผูท่ี้มีส่วนเกีย่วขอ้ง

กับระบบ GFMIS

3. ควรศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานในการดำเนินงาน

เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ว่ามีประสิทธิภาพ

หรือไม่ อย่างไร

4. ควรศึกษาความพร้อม และปัญหาอุปสรรคของการที่จะนำระบบบริหารการเงินการคลัง

ภาครัฐด้วยระบบอเิล็กทรอนกิส์ (GFMIS) มาใช้กับหน่วยงานราชการระดบัอำเภอ ลงไปจนถงึองค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน เพ่ือไม่ให้เกิดปญัหาเหมอืนกับหนว่ยงานในระดบัจงัหวัด

.................................................................................
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