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ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 กระทรวงการตางประเทศไดเริ่มปฏิบัติงานดานการเงนิการคลงั

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) 
ซึ่งเปนระบบบัญชีแบบเกณฑคงคาง ในขณะที่หนวยงานในสังกัดกระทรวงฯ ที่อยูในตางประเทศยังคง
บันทึกบัญชีแบบเกณฑเงินสด ดังน้ัน เพื่อใหระบบบัญชีและขอมูลดานการเงินเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน กรมบัญชีกลางจึงกําหนดแนวปฏิบัติดานการเงินและบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐใน
ตางประเทศ (เกณฑคงคาง) และพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐในตางประเทศ 
โดยกระทรวงฯ ไดจัดการฝกอบรมและใหหนวยงานในตางประเทศทยอยนําไปทดลองใชต้ังแตเดือน
ธันวาคม 2554 

การปรับเปลี่ยนระบบบัญชีดังกลาวสงผลใหการบันทึกบัญชีและจัดทํางบเดือนของ
หนวยงานในตางประเทศหลายแหงไมถูกตองและไมเปนปจจุบันตลอดมา ซึ่งทําใหไมสามารถนําขอมลู
ทางการเงินมาใชในการบริหารภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร และผูตรวจสอบภายนอกไม
สามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบงบการเงินของกระทรวงฯ และของหนวยงานในตางประเทศใน
ชวงเวลาเดียวกนัได 

ซึ่งจากการศึกษาพบวา ขณะน้ีมีหนวยงานที่จัดสงงบเดือนลาชาคิดเปนรอยละ 59 และ
ช้ีใหเห็นวา ปจจัยที่อาจนําไปสูปญหาการจัดทําบัญชีและงบเดือนดังกลาว ไดแก (1) บุคลากรที่เปน
เจาหนาที่คลังในตางประเทศไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (2) โปรแกรมระบบบัญชีที่ใช 
ไมเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะงานในตางประเทศ และ (3) การกํากับดูแลงานงบเดือนที่ 
ไมเหมาะสมเพียงพอ  

ดังน้ัน กระทรวงการตางประเทศจึงอาจตองพิจารณากําหนดหรือปรับปรุงแนวทางที่
เกี่ยวของกับปจจัยดังกลาว ดังน้ี 

1. การรับสมัครเจาพนักงานธุรการควรกําหนดใหมีคุณวุฒิดานบัญชีการเงินหรือสาขา
ใกลเคียงเปนอยางนอย เพื่อใหมีความรูและสามารถปฏิบัติงานดานบัญชีการเงินได  

2. การฝกอบรมเพื่อสรรหาเจาหนาที่คลังประจําการในตางประเทศ ควรใหมีการฝก
ปฏิบัติจริงและการทดสอบที่เขมงวด เพื่อใหไดผูที่เหมาะสมและมีความรูความเขาใจอยางแทจริง
พรอมทั้งมีการประเมินผลกอนและหลังการอบรม เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป  

3. สงเสริมใหเจาหนาที่คลังพัฒนาความรูและทักษะในการทํางานไดดวยตนเอง เพื่อให
เทาทันกับองคความรูและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา เชน รูปแบบของ e–Learning  

4. พัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีเกณฑคงคางใหตอบสนองความตองการใชงานอยาง
ครบถวน และใหเปนระบบที่ใชงานงายและสะดวกสําหรับงานในตางประเทศ พรอมทั้งจัดใหมีทีมงาน
ใหคําปรึกษาทางสื่อสารออนไลนที่เปนระบบชัดเจน อยางไรก็ดี การนําโปรแกรมระบบไปใชควรที่ 
จะมีการทดสอบและ/หรือทดลองนํารองและประเมินผลสําเร็จตามขอเท็จจริงที่เกิดข้ึนอยางรอบคอบ 
เพื่อพัฒนาระบบใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยางแทจริงกอนที่จะนําไปใชอยางแพรหลายตอไป 



จ 

5. มาตรการการกํากับดูแลและการรายงานผลเกี่ยวกับปญหาการจัดทํางบเดือนของ
สวนกลางที่เปนมาตรฐานชัดเจนและสม่ําเสมอ อาทิ การรายงานผลการจัดสงงบเดือน การรายงานผล
การตรวจสอบความถูกตองของบัญชีและงบเดือน เพื่อใหกระทรวงฯ รับทราบถึงปญหาที่เกิดข้ึนและ
แกไขไดทันการ  

6. มาตรการการกํากับดูแลการจัดทําบัญชีและงบเดือนของหนวยงานในตางประเทศที่
ชัดเจนและสม่ําเสมอ อาทิ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การมอบหมายงานที่เหมาะสม และการ
ประชุมเพื่อหารือและติดตามผล เพื่อใหผูบริหารของหนวยงานรับทราบถึงปญหาที่เกิดข้ึนและแกไขได
ทันการ 

ทั้งน้ี ผูเขียนเห็นวา การดําเนินการตามแนวทางดังกลาวขางตนจะชวยลดปญหาการจัดทํา
บัญชีและงบเดือนที่ลาชาและไมเปนปจจุบันได เจาหนาที่คลังมีความมั่นใจและสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพภายใตการกํากับดูแลและการใหคําปรึกษาที่เหมาะสมเพียงพอ สวนกลางและ
หนวยงานมีความมั่นใจที่จะนําขอมูลการเงินไปใชในการบริหารงานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
องคกรมากย่ิงข้ึน ซึ่งถือเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการเงินและบัญชีของกระทรวงการ
ตางประเทศในภาพรวม 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 
 

การจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคลเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน
และบัญชีของกระทรวงการตางประเทศ : กรณีศึกษาการเงินและบัญชีของหนวยงานในตางประเทศ 
ในครั้งน้ี ผูจัดทํารายงานการศึกษาขอขอบพระคุณคณะอาจารยที่ปรึกษา ทั้ง 3 ทาน ไดแก 
เอกอัครราชทูต ดร. จริยวัฒน   สันตะบุตร เอกอัครราชทูต เพ็ญศักด์ิ  ชลารักษ และผูชวย
ศาสตราจารย ดร. อรทัย  กกผล ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําอันมีคุณคาและเปนประโยชนอยางย่ิงตอ 
การจัดทํารายงานการศึกษา  

นอกจากน้ี ผูจัดทํารายงานการศึกษาขอขอบพระคุณทานผูบริหารของหนวยงานใน
ตางประเทศที่ไดกรุณาใหสัมภาษณ พรอมใหขอมูลที่เปนประโยชนในการจัดทํารายงาน ไดแก  
คุณเจษฎา  ชวาลภาคย ออท. ณ กรุงบัวโนสไอเรส คุณจุมพล  มนัสชวง ออท. ณ กรุงเอเธนส  
คุณรัศมี  จิตตธรรม ออท. ณ กรุงเตหะราน คุณนพพร  อัจฉริยวนิช ออท. ณ กรุงโคลัมโบ คุณรัชนันท  
ธนานันท ออท. ณ กรุงเฮลซิงกิ และคุณฐานิศร  ณ สงขลา กสญ. ณ เมืองเจดดาห และ
ขอขอบพระคุณคุณวัชรา  มณีปกรณ และบุคลากรของกลุมตรวจสอบภายในที่กรุณาใหสัมภาษณและ
ใหขอมูลประกอบการศึกษาวิเคราะหที่ปรากฏในรายงานฉบับน้ี 

ขอขอบพระคุณทานพิริยะ เข็มพล รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ และทานนิพนธ  
เพ็ชรพรประภาส ผูอํานวยการสํานักบริหารการคลัง ที่กรุณาใหโอกาสผูจัดทํารายงานฯ เขารวมอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 8 ประจําป 2559 รวมทั้งขอขอบคุณขาราชการและเจาหนาที่ทุกทานใน
สวนบัญชี สํานักบริหารการคลัง ที่ไดชวยปฏิบัติภารกิจของหนวยงานใหสําเร็จลุลวงไดเปนอยางดี
ตลอดชวงระยะเวลาที่ผูจัดทํารายงานฯ เขารับการฝกอบรม 

ขอขอบคุณทานผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทุกทานของสถาบันการตางประเทศเทวะวงศ- 
วโรปการที่ไดอํานวยความสะดวกใหแกผูเขาอบรมเปนอยางดี โดยเฉพาะในการจัดเตรียมสถานที่
สําหรับการทํารายงานการศึกษา และขอขอบคุณเจาหนาที่คลังของกระทรวงการตางประเทศที่กรุณา
ใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม พรอมทั้งใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนในการจัดทํารายงาน
การศึกษาน้ี 

 ขอเรียนวา ประโยชนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานการศึกษาฉบับน้ี ลวนมาจากขอคิดเห็น 
ขอแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาทั้ง 3 ทาน ผูบริหาร และผูรูทุกทานดังรายนามที่กลาวไวขางตน 
สําหรับขอบกพรองใดที่ปรากฏในรายงานการศึกษาฉบับน้ี ผูจัดทํารายงานการศึกษาขอนอมรับไวแต
เพียงผูเดียว 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

เดิมระบบบัญชีที่สวนราชการใชในการบันทึกควบคุมและรายงานการใชจายเงินเปนระบบ 
ที่เนนควบคุมการรับจายเงินใหถูกตองเปนไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ การบันทึกรายการ
บัญชีจึงใชเกณฑเงินสดมาโดยตลอด จนในปงบประมาณ พ.ศ. 2546 รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบ
ราชการโดยจัดทําแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ซึ่งรวมถึง แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานและผลลัพธ โดยมุงเนนการทํางานที่ใหความสําคัญกับผลผลิต ผลลัพธ ความคุมคา
การใชจายเงิน แทนการควบคุมการรับจายเงิน สวนราชการจึงจําเปนตองมีขอมูลที่เอื้อตอการคํานวณ
ตนทุนผลผลิต ซึ่งการบัญชีตามเกณฑเงินสดไมสามารถใหขอมูลตนทุนที่แทจริงของการดําเนินงานได
อยางเหมาะสมเพียงพอ แตการบัญชีตามเกณฑคงคางจะชวยวางกรอบในการผลิตขอมูลทางการเงิน
เพื่อนําไปใชในการประเมินผลการบริหารจัดการสินทรัพย ตนทุนผลผลิตและบริการได ประกอบกับ
ในขณะน้ัน กรมบัญชีกลางมีแผนที่จะปฏิรูประบบบัญชีภาครัฐ จึงกําหนดเปาหมายเปนการเปลี่ยน
หลักการบัญชีของหนวยงานภาครัฐจากเกณฑเงินสดเปนเกณฑคงคาง พรอมทั้งจัดทําคูมือแนวทาง 
การปรับเปลี่ยนระบบบัญชีสวนราชการจากเกณฑเงินสดเขาสูเกณฑคงคาง 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 รัฐบาลไดกําหนดใหหนวยงานภาครัฐทุกแหงปฏิบัติงานดาน
การเงินการคลังดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal Management Information 
System : GFMIS) ซึ่งเปนระบบบัญชีแบบเกณฑคงคาง โดยไดนําระบบเทคโนโลยีมาใชเปนเครื่องมือ
ในการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ 
โดยจัดใหมีระบบบัญชีที่สะทอนใหเห็นถึงผลการดําเนินงานและการใชทรัพยากรที่สอดคลองกับ 
ความเปนจริง พรอมทั้งจัดทําระบบเบิกจายใหมโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเช่ือมโยงกับระบบที่
สําคัญ 5 ระบบ ไดแก ระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจาง ระบบการเงินและบัญชี ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และระบบบัญชีตนทุน เพื่อใหสามารถนําขอมูลที่ไดรับไปบริหารจัดการงานดาน
การเงินการคลังแบบบูรณาการและใชเปนแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรรในแตละป  

อน่ึง ขอมูลทางการเงินของหนวยงานภาครัฐจะสามารถนําไปใชประกอบการตัดสินใจได 
ข้ึนอยูกับความถูกตองและครบถวนของขอมูลทางบัญชีที่เปนรูปแบบเดียวกันของทุกหนวยงานใน
สังกัดดวย กรณีกระทรวงการตางประเทศที่มีลักษณะพิเศษจากสวนราชการทั่วไป โดยมีสํานักงานใน
สังกัดที่ต้ังอยูที่ตางประเทศ แตบันทึกและควบคุมขอมูลทางการเงินในรูปแบบของทะเบียนและสง
รายงานในรูปแบบงบเดือน (เกณฑเงินสด) หนวยงานตนสังกัดจึงไมสามารถนําขอมูลในรายงาน
ดังกลาวมาใชเพื่อบริหารได  
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 กระทรวงการตางประเทศโดยสํานักบริหารการคลัง ภายใต
สํานักงานปลัดกระทรวงเปนหนวยงานนํารองที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผานเครื่อง Terminal 
ของกรมบัญชีกลางจํานวน 7 เครื่อง โดยเปนหนวยเบิกจายแบบรวมศูนยเพียงแหงเดียวที่ทําหนาที่
แทนทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวง เน่ืองจากขอจํากัดของระบบ GFMIS ที่ไมครอบคลุมถึง 
การดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงฯ ที่อยูในตางประเทศ นอกจากน้ีผูปฏิบัติงานในระบบ 
GFMIS จําเปนตองมีความรูดานระบบและบัญชีการเงิน ตองมีการกํากับดูแลและควบคุมภายในทุก
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการตรวจสอบความถูกตองของรายการกอนและหลังผูมีอํานาจ 
ทําการอนุมัติในระบบทุกรายการ เพื่อปองกันความผิดพลาดในการสงขอมูลไปยังกรมบัญชีกลาง 
เพราะระบบ GFMIS ทํางานรวดเร็วและขอมูลจะเช่ือมโยงกับหลายระบบ รวมทั้งเช่ือมโยงกับ
ธนาคารกรุงไทยที่ทําหนาที่เปนตัวกลางการรับจายเงินดวย  

ในขณะที่โครงสรางองคกรของกรม/สํานักอื่นภายในกระทรวงและสํานักงานในตางประเทศ
ไมมีหนวยงานที่มีลักษณะเสมือนสํานักบริหารการคลังรวมอยูดวย กระทรวงการตางประเทศและ
กรมบัญชีกลางจึงเห็นพองกันวา หนวยงานในสังกัดดังกลาวไมอยูในฐานะที่จะเปนหนวยเบิกจายที่
ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS เพราะไมมีโครงสรางการกํากับดูแลดานการเงินที่เหมาะสมเพียงพอ ไมมี
ผูปฏิบัติงานที่มีความรูดานระบบ GFMIS ทั้งยังมีการสับเปลี่ยนโยกยายเจาหนาที่เปนประจํา 
โดยเฉพาะหนวยงานในสังกัดตางประเทศที่มีมากกวา 90 แหง ซึ่งอาจมีขอจํากัดและอุปสรรคดาน
ระบบเทคโนโลยีของแตละประเทศที่แตกตางกันในการนําระบบ GFMIS ไปใชอีกดวย 

นอกจากน้ี การที่จะนําขอมูลการเงินของหนวยงานในตางประเทศมาบันทึกในระบบ 
GFMIS ที่กระทรวงฯ ไดน้ัน ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและหลักเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดานบัญชีแลว ทุกสิ้นเดือนหนวยงานในสังกัดทุกแหงตองสามารถสงขอมูลที่ถูกตองมาที่
กระทรวงฯ โดยเร็ว เพื่อใหกระทรวงฯ บันทึกรายการและปดบัญชีเพื่อจัดทํางบการเงินใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด มุงเนนใหตระหนักถึงความสําคัญของ
ขอมูลการเงินที่ถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน ซึ่งปจจุบัน สํานักบริหารการคลังตรวจสอบความ
ถูกตองของเอกสารการเงินที่ผูมีอํานาจลงนามอนุมัติแลวและตรวจสอบการบันทึกรายการในระบบ
กอนและหลังผูมีอํานาจอนุมัติในระบบ GFMIS ทุกรายการเปนประจําทุกวัน ทั้งยังบันทึกรายการและ
ปดบัญชีเพื่อจัดทํางบการเงินประจําเดือนไดทันภายในเวลาที่กําหนดทุกเดือน โดยถือปฏิบัติตาม
แนวทางดานการเงินและบัญชีที่กรมบัญชีกลางกําหนดตลอดมา 

ดังน้ัน เพื่อใหหนวยงานในสังกัดที่อยูตางประเทศปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีใน
แนวทางของเกณฑคงคางเชนเดียวกับหนวยงานในประเทศไทย และเพื่อใหไดขอมูลอันเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการงานของกระทรวงฯ ซึ่งมีลักษณะพิเศษแตกตางจากสวนราชการทั่วไป 
กรมบัญชีกลางจึงไดกําหนดคูมือ “แนวปฏิบัติดานการเงินและบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐใน
ตางประเทศ” และ “แนวปฏิบัติทางบัญชีของสวนราชการที่มีหนวยงานในสังกัดในตางประเทศตาม
ระบบ GFMIS ” และใหถือปฏิบัติต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เปนตนไป 

โดยกรมบัญชีกลางไดพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชี (Software) สําหรับหนวยงานภาครัฐใน
ตางประเทศเปนการเฉพาะ ไมเช่ือมโยงกับระบบงานอื่นและไมซับซอนมากเหมือนระบบ GFMIS 
เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการใชงาน และหากเกิดขอผิดพลาดจากการบันทึกรายการจะไมสง 
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ผลกระทบตอระบบ GFMIS ซึ่งเปนระบบหลักของกระทรวงฯ และกรมบัญชีกลางที่ใชรวมกับสวนราชการ
อื่นทั่วประเทศ หนวยงานในตางประเทศจึงเริ่มใชโปรแกรมระบบดังกลาวต้ังแตเดือนธันวาคม 2554 
เปนตนมา  

กระทรวงฯ กําหนดใหเจาหนาที่คลังที่อยูในขายไดรับการพิจารณาใหเดินทางไปประจําการ
เพื่อปฏิบัติงานคลังในตางประเทศจะตองผานการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและผานการทดสอบเกีย่วกบั
การจัดทําบัญชีของสํานักงานในตางประเทศ เพื่อใหมีความรูความเขาใจดานการเงินและบัญชี และมี
ทักษะในการจัดทําบัญชีงบเดือน 

อยางไรก็ดี การปรับเปลี่ยนระบบบัญชีจากเกณฑเงินสดเปนเกณฑคงคาง ลักษณะงานมี
ความซับซอนมากข้ึนและจําเปนตองมีพื้นฐานความรูดานบัญชีและดานระบบคอมพิวเตอร ประกอบ
กับเจาหนาที่คลังบางแหงตองรับผิดชอบภารกิจอื่นนอกจากงานคลังตามความจําเปน และความไม
คุนเคยกับโปรแกรมระบบบัญชีแบบใหม ซึ่งมีขอจํากัดเรื่องเวลาในการบันทึกบัญชี ระบบโปรแกรม
ดังกลาวจึงอาจจะไมเหมาะสมกับลักษณะงานการเงินในตางประเทศ ทําใหการบันทึกบัญชีและจัดทํา
งบเดือนของหนวยงานในตางประเทศหลายแหงประสบปญหาเรื่องความไมถูกตองครบถวน ไมเปน
ปจจุบันและขาดความนาเช่ือถือ สงผลใหหนวยงานไมทราบสถานะการเงินที่แทจริงและไมสามารถนํา
ขอมูลทางการเงินมาใชประโยชนในการบริหารภารกิจไดเทาที่ควร  

โดยที่หนวยงานในตางประเทศเสมือนเปนตัวแทนและเปนภาพลักษณของกระทรวงฯ ใน
ตางประเทศ จึงจําเปนตองดําเนินภารกิจตาง ๆ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสและเช่ือถือได 
เชนเดียวกันกับการบริหารงานดานการเงินและบัญชี ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญและควรวิเคราะหถึงสาเหตุของ
ปญหาเพื่อหาแนวทางการแกไข เพื่อใหการจัดทําบัญชีและงบเดือนของหนวยงานในตางประเทศ
ถูกตองครบถวน เปนปจจุบันและเช่ือถือไดใหมากที่สุด อันจะสงผลใหงบการเงินภาพรวมของ
กระทรวงฯ ที่จัดทําโดยสํานักบริหารการคลังมีขอมูลการเงินที่มั่นใจไดวาจะนํามาใชประกอบการ
ตัดสินใจในการดําเนินงานตาง ๆ ใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดไดอยางมีนัยสําคัญ 
 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา  

1.2.1 เพื่อศึกษาวิเคราะหแนวทางการบันทึกบัญชีและจัดทํางบเดือนใหมีความเหมาะสม
และสามารถปฏิบัติไดจริงกับหนวยงานในตางประเทศ เพื่อใหเจาหนาที่คลังจัดทําบัญชีและงบเดือนได
ถูกตองและเปนปจจุบันเพียงพอที่จะนําขอมูลการเงินมาใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยรายงานน้ีจะมุงเนนศึกษาถึงสาเหตุของปญหา ประเด็นปญหาและอุปสรรคที่
เกี่ยวของ พรอมขอเสนอแนะในการแกไขปญหา 

1.2.2 เพื่อพิจารณาเสนอแนวทางการฝกอบรม ประเมินผล ตรวจสอบ และกํากับดูแล
การปฏิบั ติงานของเจาหนาที่คลังที่ประจําการในตางประเทศใหเปนไปอยางตอเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ เพื่อใชเปนเครื่องมือหน่ึงในการบริหารจัดการงานการเงินและบัญชีของ
กระทรวงฯ ตอไป 

1.2.3 เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูบริหารและผูใชงบการเงินของกระทรวงฯ วา ขอมูล
การเงินทั้งของหนวยงานในตางประเทศและของกระทรวงฯ ในภาพรวมเปนไปอยางถูกตองและ
เหมาะสมเพียงพอที่จะนําใชประโยชนในการบริหารภารกิจได 
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ทั้งน้ี การศึกษาดังกลาวขางตนอยูภายใตขอสมมติฐาน ดังน้ี 
– เจาหนาที่คลังของหนวยงานในตางประเทศขาดความรูพื้นฐานดานบัญชี 
– โปรแกรมระบบบัญชีที่ใชไมเอื้อตองานการเงินของหนวยงานในตางประเทศ 
– โปรแกรมระบบบัญชีที่ใชมีความยุงยากซับซอนเกินไป 
– การกํากับดูแลการจัดทําบัญชีและงบเดือนไมเหมาะสมเพียงพอ 

 
1.3  ขอบเขตการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  รายงานการศึกษาน้ีไดกําหนดขอบเขตการศึกษาเชิงสํารวจขอเท็จจริง โดยขอ
ขอมูลจากกลุมตรวจสอบภายใน ดังน้ี 

1)  ขอมูลหรือสถานะการจัดทําบัญชีและงบเดือนลาสุดของหนวยงานใน
ตางประเทศทั้ง 97 แหง เพื่อสํารวจและวิเคราะหขอมูลที่เปนอยูวา ปญหาการจัดทําบัญชีและงบเดือน
ยังคงมีอยูจริงหรือไม มากนอยเพียงใด 

2)  การจัดประเภทหรือขนาดของหนวยงานในตางประเทศทั้ง  97 แห ง  
ตามปริมาณงานหรือความซับซอนของงาน เพื่อประกอบการพิจารณาวา ปริมาณงานที่แตกตางกัน
สงผลตอปญหาในการจัดทําบัญชีและงบเดือนหรือไม อยางไร 

1.3.2 รายงานการศึกษาน้ีไดกําหนดขอบเขตการศึกษาโดยสํารวจความคิดเห็นทาง
แบบสอบถามออนไลนของเจาหนาที่คลัง จํานวนไมนอยกวารอยละ 50 ที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร
การจัดทําบัญชีของสํานักงานในตางประเทศแบบเกณฑคงคาง โดยจําแนกประเภทได ดังน้ี 

1) ผูที่ประจําการอยู 
2)  ผูที่เคยออกประจําการ 
3)  ผูที่ยังไมเคยออกประจําการ 
ซึ่งผูตอบแบบสอบถามอาจเปนเจาหนาที่คลังที่เคยใชงานระบบบัญชีเกณฑเงินสด

หรือเกณฑคงคางเพียงอยางใดอยางหน่ึง หรือเคยใชทั้งสองอยางก็เปนได โดยการศึกษาจะมุงเนนใน
เรื่องของการประเมินผลที่เจาหนาที่คลังไดรับจากการฝกอบรมและการนําความรูที่ไดไปใชใหเกิด
ประโยชน วามีปจจัยอื่นใดหรือไมที่ทําใหการฝกอบรมไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควรและ/หรือ
เจาหนาที่คลังไมสามารถใชงานระบบบัญชีไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องความรูความสามารถของ
บุคลากร ผลจากการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีจากเกณฑเงินสดเปนเกณฑคงคาง โปรแกรมระบบบัญชี
ตอบสนองการใชงานไดหรือไม เพื่อสรุปประมวลผลและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง ใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

1.3.3  ผูเขียนรายงานการศึกษาไดดําเนินการสัมภาษณผูบริหารหรืออดีตผูบริหารที่
เกี่ยวของ จํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ในฐานะหัวหนาหนวยงานในตางประเทศที่อาจมีหรือไมมี
ปญหาการจัดทําบัญชีและงบเดือน เพื่อรับทราบความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากประสบการณการ
บริหารการเงินและบัญชีของหนวยงานในตางประเทศที่ผานมา 

1.3.4 ผูเขียนรายงานการศึกษาไดดําเนินการสัมภาษณบุคลากรของกลุมตรวจสอบภายใน
จํานวนไมนอยกวารอยละ 20 ในฐานะผูดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรการจัดทําบัญชีของสํานักงานใน
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ตางประเทศ และผูตรวจสอบบัญชีและงบเดือนของหนวยงานในตางประเทศ เพื่อรับทราบความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดหลักสูตร และผลการตรวจสอบบัญชีที่ผานมา 

1.3.5 ในสวนของระเบียบวิธีการศึกษา รายงานการศึกษาน้ีจะศึกษาจากเอกสารที่
เกี่ยวของกับการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีที่กรมบัญชีกลางนํามาใชกับทุกสวนราชการ
ภายในประเทศ ควบคูกับการศึกษาเชิงสํารวจขอเท็จจริงและความคิดเห็นเกี่ยวกับ สภาพแวดลอม 
ปญหาอุปสรรค ปจจัยตาง ๆ ที่มีผลกระทบ ที่ไดจากแบบสอบถามออนไลน และจากการสัมภาษณ
บุคคลดังกลาวขางตน โดยสรุปประมวลผล วิเคราะหหาสาเหตุและนํามาใชประกอบการศึกษาเพื่อ
เสนอแนะแนวทางตาง ๆ เชน การพัฒนาการฝกอบรม พัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีใหงายตอการใชงาน 
จัดใหมีระบบ e–Learning เพื่อสะดวกในการแสวงหาความรูดวยตนเอง จัดใหมีหนวยใหความชวยเหลือ
ออนไลน เพื่อใหคําแนะนําและแกไขปญหาไดทันการ เปนตน 
 
1.4  ประโยชนของการศึกษา 

1.4.1 เสนอแนวทางที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึกบัญชีและจัดทํางบเดือน
ของหนวยงานในตางประเทศ โดยคํานึงถึงปจจัยหรือขอจํากัดตาง ๆ อยางรอบดาน อาทิ ความรู
ความสามารถของเจาหนาที่คลัง ภาระงานอื่นที่ตองรับผิดชอบนอกจากงานคลัง ความเหมาะสมและ
ตอบสนองตอการใชงานของโปรแกรมระบบบัญชี เปนตน ซึ่งการจัดทํางบเดือนที่ถูกตองครบถวนและ
เปนปจจุบันจะสงผลใหงบการเงินภาพรวมของกระทรวงฯ ที่จัดทําโดยสํานักบริหารการคลังมีความ
นาเช่ือถือและไดรับการยอมรับจากผูใชงบการเงินหรือผูตรวจสอบบัญชีมากย่ิงข้ึนดวย 

1.4.2  นําไปสูขอเสนอและแนวทางการพิจารณากําหนดมาตรการการกํากับดูแลและให
คําปรึกษา เพื่อใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานคลังในตางประเทศมีความมั่นใจและสามารถแกไขปญหาหรือ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตการกํากับดูแลและการใหคําปรึกษาที่
เหมาะสมเพียงพอ 

1.4.3 ผูบริหารและบุคลากรของกระทรวงฯ ตระหนักถึงความสําคัญของขอมูล 
ทางการเงินที่ตองมีความถูกตองและเปนปจจุบัน รวมถึงมีความมั่นใจที่จะนําขอมูลทางการเงนิไปใชใน
การบริหารงานตาง ๆ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรมากย่ิงข้ึน 

1.4.4 ผูเขียนรายงานการศึกษาหวังเปนอยางย่ิงวา รายงานน้ีอาจนําไปสูการศึกษาตอยอด
เพื่อพิจารณากําหนดแนวทางหรือมาตรการใด ๆ ที่จะนํามาบังคับใชกับหนวยงานในตางประเทศที่มี
จํานวนมากถึง 97 แหง โดยควรที่จะมีการทดลองหรือทดสอบและประเมินผลสําเร็จของแนวทางหรือ
มาตรการน้ัน ๆ  ตามขอเท็จจริงที่เกิดข้ึนอยางรอบคอบ เพื่อใหไดแนวทางหรือมาตรการที่ปฏิบัติไดจรงิ
อยางมีประสิทธิภาพสําหรับทุกหนวยงานในตางประเทศตอไป 

 
 



 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1 แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับการบริหารการเงินและบัญชี 

รายงานการศึกษาฉบับน้ีมุงเนนแนวทางการบริหารการเงินและบัญชีของหนวยงานในสังกัด
ของกระทรวงการตางประเทศที่อยูในตางประเทศ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีและการจัดทํา
งบเดือน ซึ่งกลาวไดวา การจัดทํางบเดือนหรืองบการเงินน้ันถือเปนผลลัพธที่ไดจากการเก็บรวบรวม
ขอมูลทางการเงินที่มีการบันทึกบัญชีไว โดยแสดงใหเห็นถึงฐานะและผลการดําเนินงานขององคกร  
อีกทั้งยังสามารถนําขอมูลในงบเดือนหรืองบการเงินมาทําการวิเคราะหเพื่อวางแผนการดําเนินงานที่
จะเกิดข้ึนในอนาคต 

เกี่ยวกับเรื่องน้ี ผูเขียนจึงเห็นควรที่จะศึกษาโดยเทียบเคียงกับกรมบัญชีกลาง ซึ่งมีหนาที่
รวบรวมและจัดทํางบการเงินรวมของประเทศ จึงมุงหวังใหทุกสวนราชการใหความสําคัญในการกาํกบั
ดูแลการปฏิบัติงานดานบัญชีของหนวยงานภายใตสังกัดใหเปนไปอยางถูกตองครบถวน และเปน
ปจจุบัน เพื่อที่จะสามารถนํารายงานการเงินของสวนราชการเผยแพรสูสาธารณะและใชประโยชนจาก
ขอมูลดังกลาวในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน โดยกรมบัญชีกลางไดกําหนดเกณฑการประเมินผล
การปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการ และใหสวนราชการรายงานผลการประเมินตามเกณฑ
ดังกลาวทุกรอบ 6 เดือนของปงบประมาณ เพื่อแสดงถึงความมีคุณภาพของการจัดทําบัญชีและ
รายงานการเงินของแตละสวนราชการ 

ดังน้ัน กระทรวงการตางประเทศซึ่งมีหนวยงานในสังกัดที่อยูภายในประเทศ 14 แหง และ
ในตางประเทศ 97 แหง โดยมีสํานักบริหารการคลังทําหนาที่ เปนหนวยเบิกจายแบบรวมศูนย  
ทําหนาที่บันทึกบัญชีและจัดทํารายงานการเงินภาพรวมของกระทรวงฯ รายเดือนและรายป ก็ยอมที่
จะมุงหวังใหหนวยงานในสังกัดทุกแหงใหความสําคัญในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดานบัญชีและงบเดือน 
ซึ่งถือเปนสวนหน่ึงของงบการเงินภาพรวมใหเปนไปอยางถูกตองครบถวน และเปนปจจุบัน โดย
ผูบริหารสามารถใชประโยชนจากขอมูลการเงินในการดําเนินภารกิจใหเกิดความคุมคาและเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพดวยเชนกัน 
 
2.2  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

เน่ืองจากยังมิไดมีเอกสารงานวิจัยหรือวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการบริหารการเงินและ
บัญชีของหนวยงานในตางประเทศ จึงมีเพียงเอกสารของกรมบัญชีกลางที่ใชอางอิงเกี่ยวกับมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ และเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึง
ความสําคัญในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดานบัญชีของหนวยงานตาง ๆ ใหถูกตองครบถวนและ
เปนปจจุบัน ทั้ง ยังสามารถใช เปนขอมูลในการตัดสินใจเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การดําเนินงานของสวนราชการตอไป 
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2.3  สรุปกรอบแนวคิด 
2.3.1  การจัดทําบัญชีและงบเดือนที่ถูกตองครบถวน และเปนปจจุบันจะสะทอนใหเหน็ถึง

ธรรมาภิบาล ความโปรงใสในการบริหารจัดการการใชจายเงินของหนวยงานน้ัน ๆ และสิ่งสําคัญคือ 
ชวยใหมีขอมูลทางการเงินบัญชีที่ครบถวนสมบูรณ สามารถนําไปใชในการวิเคราะหและวางแผน
เพื่อใหบริหารงานไดอยางประสิทธิภาพ 

2.3.2  การศึกษากรณีการบริหารการเงินและบัญชีของหนวยงานในตางประเทศ ช้ีใหเห็นวา  
มีปจจัยหลายอยางที่อาจสงผลกระทบและกอใหเกิดปญหาของการจัดทําบัญชีและงบเดือนที่ 
ไมถูกตองและไมเปนปจจุบัน ทั้งในเรื่องของ (1) บุคลากรมีความรูพื้นฐานดานบัญชีไมเพียงพอ  
(2) ภาระงานอื่นที่ทําใหบุคลากรไมมีเวลาเพียงพอสําหรับงานคลัง (3) โปรแกรมระบบบัญชีที่ใช 
ไมตอบสนองการใชงานในตางประเทศ และ (4) ขาดการกํากับดูแลและใหคําปรึกษาที่เหมาะสมเพียงพอ 

2.3.3  โดยที่ปจจุบัน ผูเขียนปฏิบัติงานอยูที่สวนบัญชี สํานักบริหารการคลัง มีหนาที่กํากับ
ดูแลการปฏิบัติงานดานบัญชีและการจัดทํารายงานการเงินใหถูกตองและเปนไปตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐและเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีที่กรมบัญชีกลางกําหนด จึงเกิดคําถาม
ที่ตองการศึกษาวา ทําอยางไร เจาหนาที่คลังจึงจะสามารถปฏิบัติภารกิจหลักดานงานคลังไดอยางเต็มที่ 
เพื่อใหขอมูลการเงินและบัญชีของหนวยงานในตางประเทศมีความถูกตอง เปนปจจุบันและเช่ือถือ 
ไดมากย่ิงข้ึน จนมั่นใจไดวาสามารถนําขอมูลทางการเงินมาใชในการบริหารงานใหเกิดประโยชนสูงสุดได 
ซึ่งจะทําใหงบการเงินภาพรวมของกระทรวงการตางประเทศเปนที่ยอมรับและเช่ือถือไดมากย่ิงข้ึนดวย 
อันจะเปนผลดีตอองคกรในระยะยาวตอไป 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  การสํารวจขอเท็จจริงเก่ียวกับสถานะปจจุบันของการจัดทําบัญชีและงบเดือนของหนวยงาน
ในตางประเทศ 

โดยการขอขอมูลปจจุบันจากกลุมตรวจสอบภายใน ซึ่งกํากับดูแลการจัดทําบัญชีและงบเดือน
ของหนวยงานในตางประเทศ ปรากฏผลดังน้ี 

3.1.1  ปญหาการจัดทําบัญชีและจัดสงงบเดือนลาชายังคงมีอยูจริง โดยที่จากหนวยงานใน
ตางประเทศทั้งหมด 97 แหง มีหนวยงานที่สามารถจัดสงงบเดือนไดทันภายในสองเดือนถัดไป ซึ่งจัดวา 
ไมลาชา จํานวน 40 แหง คิดเปน 41% ในขณะที่มีหนวยงานจัดสงงบเดือนลาชาเปนเวลาต้ังแต 1 ถึง 8 
เดือน จํานวน 57 แหง คิดเปน 59% (ภาคผนวก ก) 

โดยอาจแสดงผลในรูปของแผนภูมิได ดังน้ี 
 

 
 

แผนภูมิ 1  สถานะการจัดสงงบเดือนของหนวยงานในตางประเทศ ณ 16 มิถุนายน 2559 
 

3.1.2  การจัดประเภทหรือขนาดของหนวยงานในตางประเทศทั้ง 97 แหงตามปริมาณงาน
หรือความซับซอนของงานน้ัน มิไดมีการกําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนแนนอน ข้ึนอยูกับดุลพินิจของ 
ผูตรวจสอบงบเดือนของหนวยงานตาง ๆ  ในชวงเวลาที่จะมีการสับเปลี่ยนเจาหนาที่คลังของหนวยงาน
เทาน้ัน ดังน้ัน ประเภทหรือขนาดของหนวยงานจึงมีความไมแนนอนและเปลี่ยนแปลงไดเสมอ ผูเขียน
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จึงเห็นวา ในช้ันน้ี ไมควรนําประเภทหรือขนาดที่แตกตางกันของหนวยงานมาเปนปจจัยในการพิจารณา
ปญหาในการทําบัญชีและงบเดือน 

 
3.2  การสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดทําบัญชีและงบเดือนของหนวยงานในตางประเทศ 

3.2.1  การจัดทําแบบสอบถามออนไลนเรื่อง การจัดทําบัญชีและงบเดือนของ
หนวยงานในตางประเทศ (ภาคผนวก ข) เพื่อสํารวจความคิดเห็นของเจาหนาที่คลัง จํานวนไมนอยกวา
รอยละ 50 ที่ไดรับการฝกอบรมหลักสูตรการจัดทําบัญชีของสํานักงานในตางประเทศแบบเกณฑคงคาง 
โดยขอความรวมมือใหตอบแบบสอบถามไดต้ังแตวันที่ 16 – 22 กรกฎาคม 2559 ซึ่งแบบสอบถาม
ดังกลาว ประกอบดวย 

1) สวนที่  1 ขอมูลทางประชากร เพื่อ เก็บขอมูล คุณสมบัติและกําหนด
กลุมเปาหมายของผูตอบแบบสอบถาม 

2) สวนที่ 2 ทัศนคติและพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานคลังในประเด็นที่ผูเขียนสนใจ 
เพื่อประกอบการพิจารณาวา ปจจัยใดบางที่สงผลกระทบตอการจัดทําบัญชีและงบเดือนของ 
หนวยงานในตางประเทศ โดยใหเลือกระดับความคิดเห็นที่ตรงกับผูตอบแบบสอบถามมากทีส่ดุ ตามเกณฑ
การประเมิน 5 ระดับ ดังน้ี 

     ระดับ 5  หมายถึง  เห็นดวยอยางย่ิง 
     ระดับ 4  หมายถึง  เห็นดวย 
     ระดับ 3  หมายถึง  เห็นดวยและไมเห็นดวยพอ ๆ กัน 
     ระดับ 2  หมายถึง  ไมเห็นดวย 
     ระดับ 1  หมายถึง  ไมเห็นดวยอยางย่ิง 

ประเด็นที่สนใจ ประกอบดวย 

 ประเด็นที่ 1 โปรแกรมระบบบัญชีเกณฑคงคาง เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับ 

ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ การใชงานและการแกไขปญหาที่เกิดจากระบบ ความเหมาะสม
และประโยชนที่ไดจากการใชงานระบบ  

 ประเด็นที่ 2 ลักษณะงานที่รับผิดชอบ เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับภาระงานตาง ๆ 

ที่เจาหนาที่คลังตองรับผิดชอบ นอกจากงานคลัง 

 ประเด็นที่ 3 การกํากับดูแลงานคลังในตางประเทศ เพื่อเก็บขอมูลดานความ

เหมาะสมเพียงพอของการกํากับดูแลการจัดทําบัญชีและงบเดือนของสวนกลางและผูบริหารของ
หนวยงานในตางประเทศ 

 ประเด็นที่  4 หลักสูตรฝกอบรมดานการจัดทําบัญชีของหนวยงานใน

ตางประเทศ เพื่อเก็บขอมูลดานความเหมาะสมเพียงพอของหลักสูตรฝกอบรมที่ใชอยู 
3) สวนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะ ความตองการ 

และความคิดเห็นตาง ๆ ของผูตอบแบบสอบถาม 
ซึ่งปรากฏวา มีผูตอบแบบสอบถามออนไลนดังกลาวทั้งสิ้น 61 ราย สรุปผลไดดังน้ี 
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3.2.1.1 สวนที่ 1 ขอมูลทางประชากร 
 

 
 

แผนภูมิ 2  ขอมูลทางประชากร : เพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 

 
 

แผนภูมิ 3  ขอมูลทางประชากร : อายุของผูตอบแบบสอบถาม 
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แผนภูมิ 4  ขอมูลทางประชากร : คุณวุฒิดานบัญชีของผูตอบแบบสอบถาม 
 

 
 

แผนภูมิ 5  ขอมูลทางประชากร : สถานะของผูตอบแบบสอบถาม 
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แผนภูมิ 6  ขอมูลทางประชากร : ระบบบัญชีทีผู่ตอบแบบสอบถามเคยใช 
 

3.2.1.2 สวนที่ 2 ทัศนคติและพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานคลัง 
1) ประเด็นที่ 1 โปรแกรมระบบบัญชีเกณฑคงคาง 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยวา เปนโปรแกรมระบบที่ใชงานงาย 
สะดวก และคลองตัว รายงานขอมูลไดครบถวนตามที่ตองการ ชวยใหการจัดทํางบเดือนถูกตองและ
เปนปจจุบันมากย่ิงข้ึน ในขณะที่เห็นดวยและไมเห็นดวยพอ ๆ กันวา ปญหาจากการใชงานโปรแกรม
ระบบไดรับคําแนะนําเพื่อแกไขอยางรวดเร็ว และระบบเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงานใน
ตางประเทศ อยางไรก็ตาม มีผูตอบแบบสอบถาม 6 คน จากทั้งหมด 38 คนไมเห็นดวยวา ระบบ
รายงานขอมูลไดตามความตองการใชงาน ซึ่งอาจกลาวไดวา โปรแกรมระบบดังกลาวเหมาะสมกับ
หนวยงานที่มีปริมาณงานบัญชีและภาระงานอื่นคอนขางนอยและไมซับซอนมากนัก ในขณะที่มีผูที่
มิไดตอบแบบสอบถามอีกจํานวนหน่ึงที่จัดสงงบเดือนลาชาและนาจะมีปญหาการใชงานระบบดวย  
ซึ่งอาจมีสาเหตุจากขาดความรูความเขาใจและ/หรือตองรับภาระงานอื่นคอนขางมาก ดังน้ัน ประเด็นน้ี 
จึงตองพิจารณาขอมูลและความเห็นที่ไดจากผูบริหารและกลุมตรวจสอบภายในประกอบกันดวย 

 2) ประเด็นที่ 2 ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยวา บอยครั้งที่ตองปฏิบัติงานคลัง
นอกเวลาราชการ เน่ืองจากตองปฏิบัติภารกิจอื่นภายในเวลาราชการ ดังน้ัน ดวยขอจํากัดเรื่องเวลา
และภาระงานที่คอนขางมาก จึงประสบปญหาในการบันทึกบัญชีและปดบัญชี จึงเห็นดวยอยางย่ิงวา 
ระบบเทคโนโลยีที่สะดวกและงายตอการใชงาน เปนสิ่งที่จําเปนมากสําหรับงานคลังในตางประเทศ 
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3) ประเด็นที่ 3 การกํากับดูแลงานคลังในตางประเทศ 
สวนใหญเห็นดวยวา ผูบริหารและสวนกลางมีการกํากับดูแลการจัดทํา

บัญชีและงบเดือนอยางเหมาะสมแลว ทั้งน้ี เปนไปไดวา การกํากับดูแลที่เขมงวดรัดกุมมากข้ึน 
ยอมสงผลกระทบตอการทํางานของเจาหนาที่คลังไมมากก็นอย 

4) ประเด็นที่ 4 หลักสูตรฝกอบรมดานการจัดทําบัญชีของหนวยงานใน
ตางประเทศ 

สวนใหญเห็นดวยวา หลักสูตรฝกอบรมมีความเหมาะสมทั้งเน้ือหา
และระยะเวลา ชวยใหผูรับการอบรมมีความรูความเขาใจมากข้ึน นอกจากน้ี ยังเห็นดวยอยางย่ิงวา 
ความรูพื้นฐานดานบัญชีเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับผูปฏิบัติงานคลังแบบเกณฑคงคาง อีกทั้งผูรับการอบรม 
ยังคาดหวังวา จะนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติงานไดจริง และเห็นควรใหมีการติดตามประเมินผลผูรับ
การอบรม เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการพัฒนาหลักสูตรใหดีย่ิงข้ึน 

3.2.1.3 สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
– ควรพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีเกณฑคงคางใหใชงานงายและ

สะดวกมากข้ึน เพื่อมิใหเปนการเพิ่มภาระมากข้ึนจากระบบเดิม (เกณฑเงินสด) 
– โปรแกรมระบบควรจะเหมาะสมและตอบสนองการใชงานของ

หนวยงานในตางประเทศ ซึ่งบางแหงมีภารกิจมากและหลากหลายประเภท 
– โปรแกรมระบบควรเรียกรายงาน ทะเบียนคุม และขอมูลที่จําเปนได

ครบถวนตามที่ตองการ 
– ผูใชงานระบบหรือผูปฏิบัติงานตองเอาใจใส มุงมั่นที่จะพัฒนาตนเอง

ใหเทาทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
– สวนกลางควรมีทีมงานที่ใหคําปรึกษาแนะนําไดทันที กรณีที่มีปญหา

เกี่ยวกับระบบบัญชีหรือระเบียบตาง ๆ  
– เจาหนาที่คลังควรแกไขรายการบันทึกบัญชีไดเอง ไมตองรอให

สวนกลางแกไข เน่ืองจากทําใหงานลาชา 
– เจาหนาที่คลังควรมีเวลาปฏิบัติงานคลังภายในเวลาราชการไดอยาง

เต็มที่ 
– ควรแยกงานบัญชีงบเดือนออกจากงานอื่น เพื่อลดความเสี่ยงจาก

การผิดพลาด เน่ืองจากการรับผิดชอบภาระงานที่มากเกินไป 
– ควรลดข้ันตอนการจัดสงเอกสารการเงินที่จําเปนใหสวนกลาง โดยให

โปรแกรมระบบบัญชีดําเนินการใหและสงในรูปของไฟลไปทดแทน 
– ควรพิจารณาเพิ่มอัตราเจาหนาที่คลังหรือเจาหนาที่ทั่วไปใน

หนวยงานที่มีภารกิจมาก 
– ควรเพิ่มระยะเวลาการฝกอบรม 
– ไมควรใหเจาหนาที่คลังรับผิดชอบภารกิจอื่นมากจนเกินไป อาจทําให

ภารกิจงานคลังดอยประสิทธิภาพ 
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– ควรมีการจัดอบรมใหความรูอยางตอเน่ืองแมจะออกประจําการแลว 
เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถอยางสม่ําเสมอ  

3.2.2  การสัมภาษณผูบริหารหรืออดีตผูบริหารท่ีเก่ียวของกับการจัดทําบัญชีและงบเดือน
ของหนวยงานในตางประเทศ จํานวน 6 คน เพื่อสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่อาจเปน
ประโยชนตอการบริหารงานดานการเงินและบัญชีของหนวยงานในตางประเทศ พบวา  

ผูบริหารของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญทั้ง 6 ทานที่กรุณาใหผูเขียน
ทําการสัมภาษณน้ัน มีประสบการณในการกํากับดูแลการจัดทําบัญชีและงบเดือนทั้งที่เปนเกณฑเงินสด
และเกณฑคงคาง โดยมีบางทานที่เคยประสบปญหาเรื่องเจาหนาที่คลังจัดทําบัญชีและงบเดือนลาชา 
ไมเปนปจจุบัน ซึ่งเกิดจากปจจัยหลายอยาง ดังน้ี 

–  ปญหาสุขภาพของเจาหนาที่คลัง 
–  ภาระงานทีเ่พิ่มมากข้ึน ทั้งงานคลังและงานอื่น ๆ ทําใหไมสามารถจัดการงานไดดี 
–  ระบบบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไป และเจาหนาที่คลังไมมีความรูดานบัญชีที่เพียงพอ 
–  เจาหนาที่คลังสอบผานการทดสอบตามหลักสูตรฝกอบรม โดยที่ยังขาดความรู 

ความเขาใจอยางแทจริง 
–  เจาหนาที่คลังไมมีความชํานาญในระบบบัญชีงานคลัง และไมสามารถจัด

ระบบงานได ทําใหงานลาชาสะสม 
กรณีที่เกิดปญหาความลาชาของบัญชีและงบเดือน ผูบริหารจะเรงรัดติดตามและ

จัดประชุมรวมกัน เพื่อหาทางแกไขปญหา โดยผูบริหารดังกลาวขางตนเห็นวา การที่จะบริหารงาน
จัดการงานคลังใหมีประสิทธิภาพน้ัน จําเปนตองใหความสําคัญกับทุกสวนที่เกี่ยวของกัน ดังน้ี 

1) ดานบุคลากร 
–  เจาหนาที่คลังควรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานคลัง ซื่อสัตย และต้ังใจ

ทํางาน 
–  เจาหนาที่คลังควรมีสุขภาพที่ดี และพรอมที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มที่ 
–  เจาหนาที่คลังตองมีความรูความเขาใจงานคลังอยางแทจริง ขยันและ

รอบคอบ 
–  หนวยงานเอาใจใส ดูแล เรงรัดติดตามการจัดทําบัญชีและงบเดือนอยาง 

สม่ําเสมอ  
2) ดานการบริหาร 

ควรมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสมเพียงพอ ทั้งในเรื่องของการรับเงิน 
การจายเงิน การตรวจสอบเอกสารการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบและ คูมือการบริหารงานใน
ตางประเทศ 

สําหรับขอเสนอแนะหรือแนวทางการแกไขปญหาดานงานคลังในตางประเทศที่
ผูบริหารใหความเห็นไว เพื่อกระทรวงฯ อาจนําไปพิจารณา ซึ่งอาจจะเปนประโยชนและสงผลดีตอ
การบริหารงานในตางประเทศ มีดังน้ี 

–  กระทรวงฯ ควรทดสอบและคัดสรรเจาหนาที่คลังอยางเขมงวดจริงจัง เพื่อใหมี
คุณสมบัติเหมาะสมกับงานคลังในตางประเทศ 
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–  ควรเพิ่มความเขมขนของหลักสูตรฝกอบรมเจาหนาที่คลัง โดยผูที่ไดรับการ
คัดเลือกจะตองสอบผานเทาน้ัน 

–  ควรกําหนดมาตรการสําหรับเจาหนาที่คลังที่ เคยมีปญหาดานงานคลังใน
ตางประเทศ เพื่อมิใหเกิดปญหาเชนเดิมอีก 

–  เจาหนาที่คลังตองเขาใจระบบบัญชีอยางแทจริง สามารถบันทึกบัญชีและ
จําแนกรายการไดถูกตอง 

–  ควรกําหนดคุณสมบัติพื้นฐานของเจาหนาที่คลังและใหมีการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง 

–  การพิจารณาเจาหนาที่คลังใหออกประจําการตองเปนไปอยางเหมาะสม 
คํานึงถึงความรู ความสามารถ โดยเกณฑที่ใชในการพิจารณาตองชัดเจน รอบคอบและรัดกุม 

–  ควรปรับปรุงคูมือและเว็บไซตเกี่ยวกับกฎระเบียบใหทันสมัย 
–  มีมาตรการในการใหคําแนะนําแกไขปญหาอยางใกลชิดและรวดเร็ว 
–  ระบบบัญชีที่ใชตองงาย และสะดวกตอการใชงาน 
–  ระบบบัญชีที่ใชควรแสดงรายงานตามความตองการใชงานไดครบถวนและเขาใจงาย 

3.2.3  การสัมภาษณบุคลากรของกลุมตรวจสอบภายใน จํานวน 8 ราย ในฐานะท่ีเปน
ผูดําเนินการจัดฝกอบรมหลักสูตรการจัดทําบัญชีของสํานักงานในตางประเทศและเปนผูตรวจสอบ
บัญชีและงบเดือนของหนวยงานในตางประเทศ เพื่อสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
หลักสูตรฝกอบรมและผลการตรวจสอบบัญชีที่ผานมา พบวา 

บุคลากรของกลุมตรวจสอบภายในสวนใหญเห็นวา การเปลี่ยนระบบบัญชีแบบ
เกณฑเงินสดเปนเกณฑคงคางไมใชปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาการจัดทําบัญชีและงบเดือนลาชา 
แตเห็นวา นาจะเกิดจากการที่เจาหนาที่คลังไมชํานาญการใชระบบโปรแกรมแบบเกณฑคงคาง  
ซึ่งคอนขางมีความซับซอน โดยผูใชงานจําเปนตองมีความรูพื้นฐานดานบัญชีพอสมควร ประกอบกับมี
ภารกิจอื่นที่เจาหนาที่คลังตองรับผิดชอบนอกเหนือจากงานคลัง ทําใหเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานคลัง
อาจจะไมเพียงพอ 

เกี่ยวกับหลักสูตรฝกอบรมดานการจัดทําบัญชีของสํานักงานในตางประเทศน้ัน 
สวนใหญเห็นวา เน้ือหาและระยะเวลาการอบรมเหมาะสมเพียงพอแลว แตผูรับการอบรมมีระดับพื้นฐาน
ความรูความสามารถและความเอาใจใสที่แตกตางกัน อยางไรก็ตาม พบวา ผูที่สอบผานเกณฑที่กําหนดไม
สามารถปฏิบัติงานจริงอยางมีประสิทธิภาพไดทุกคน 

สําหรับขอเสนอแนะที่บุคลากรของกลุมตรวจสอบภายในนําเสนอกระทรวงฯ เพื่อ
พิจารณา ไดแก 

– การพัฒนาระบบโปรแกรมบัญชีที่ใชใหสมบูรณและสะดวกตอการใชงานใน
ตางประเทศ 

– เจาหนาที่คลังจําเปนตองมีพื้นฐานความรูดานบัญชี 
– การฝกอบรมควรแบงเปน 2 ชวง คือ ชวงความรูดานบัญชีและฝกปฏิบัติ  

กับชวงความรูเกี่ยวกับระบบโปรแกรมและฝกปฏิบัติ 
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– การฝกปฏิบัติงานจริงภายหลังการอบรมจะเปนประโยชนมาก หากเจาหนาที่คลัง
ทุกคนใหความสนใจและต้ังใจฝกปฏิบัติอยางเต็มที่ 

– การมีทีมงานใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อแกไขปญหางานคลังอยางเปนระบบ  
เพื่อความชัดเจน ถูกตองและรวดเร็วทันการ 

 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

ผูเขียนเห็นวา แนวปฏิบัติดานการเงินและบัญชีที่กรมบัญชีกลางกําหนดใหหนวยงานใน
สังกัดที่อยูในตางประเทศใชอยูในปจจุบันน้ันเปนสิ่งที่จําเปนและมีความเหมาะสมแลว หากมีรายการใด 
ที่ไมสามารถปฏิบั ติไดจริงในตางประเทศ หนวยงานควรขอหารือหรือขอทําความตกลงกับ
กรมบัญชีกลางเปนกรณีพิเศษ อยางไรก็ตาม สิ่งที่จําเปนเรงดวนและตองทําการศึกษาวิเคราะหเพื่อ
กําหนดแนวทางการแกไขตอไป คือ ทําอยางไร เจาหนาที่คลังที่ประจําการอยูในตางประเทศจึงจะ
จัดทําบัญชีและงบเดือนโดยระบบโปรแกรมสําเร็จรูปไดถูกตองครบถวน เปนปจจุบันและมีความ
นาเช่ือถือเพียงพอที่ตนสังกัดและหนวยงานจะนําขอมูลการเงินมาใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

จากการที่ผูเขียนไดศึกษากรณีปญหาการบันทึกบัญชีและจัดทํางบเดือนของหนวยงานใน
ตางประเทศไมถูกตองครบถวนและไมเปนปจจุบัน โดยวิธีการสํารวจขอเท็จจริงและความคิดเห็นจาก
หนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของภายใตขอจํากัดของเวลาน้ัน พบวา การบันทึกบัญชีและจัดทํางบเดือน
สงใหกระทรวงฯ ลาชาเปนปญหาที่มีมานานต้ังแตใชระบบเกณฑเงินสดและยังคงมีอยูจริงเมื่อเปลี่ยน
มาใชระบบเกณฑคงคาง ดังน้ัน จึงเห็นสมควรที่จะดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหาดังกลาวอยางเปน
ระบบ เพื่อใหการจัดทําบัญชีและงบเดือนของหนวยงานในตางประเทศถูกตองครบถวน เปนปจจุบัน
และเช่ือถือไดมากที่สุด เน่ืองจากขอมูลดานการเงินและบัญชีที่ไมเปนปจจุบัน ทําใหหนวยงานไมทราบ
สถานะการเงินที่แทจริงและจะสงผลกระทบตอการนําขอมูลไปใชในการดําเนินงานใหคุมคาและเกิด
ประโยชนสูงสุด ทั้งของหนวยงานในตางประเทศและของกระทรวงฯ ในภาพรวม นอกจากน้ี  
ผูตรวจสอบภายนอกยังไมสามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบงบการเงินของกระทรวงฯ กับของ
หนวยงานในตางประเทศในชวงเวลาเดียวกันได  

ผูเ ขียนพบวา ปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดปญหาการบันทึกบัญชีและจัดทํางบเดือนของ
หนวยงานในตางประเทศไมถูกตองครบถวนและไมเปนปจจุบัน อาจจําแนกไดดังน้ี 

4.1.1 ดานบุคลากร 
1) การรับสมัครบุคลากรในตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ที่มี 

วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ีทุกสาขาที่ ก .พ รับรอง เพื่อ
ปฏิบัติงานธุรการ สารบรรณ และงานคลัง ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เปนเหตุใหเจาพนักงาน
ธุรการบางรายที่ไมมีคุณวุฒิดานบัญชีแตตองปฏิบัติงานในลักษณะเจาหนาที่คลังไมเขาใจเกี่ยวกับ
ระบบบัญชีเกณฑคงคางและไมสามารถวิเคราะหรายการเพื่อบันทึกบัญชีได บางรายขาดทักษะในการ
แกไขปญหาดานงานการเงินและบัญชี  
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2) หนวยงานในตางประเทศมีอัตรากําลังบุคลากรนอยเมื่อเปรียบเทียบกับกรม
หรือสํานักที่อยูในประเทศไทย และมีเจาหนาที่คลังเพียงคนเดียวปฏิบัติงานดานสนับสนุนทุกประเภท 
เจาหนาที่คลังจึงตองรับผิดชอบภาระงานอื่นดวย ทําใหไมมีเวลาปฏิบัติงานคลังอยางเต็มที่เทาที่ควร 
ประกอบกับหนวยงานในตางประเทศบางแหงมีโครงการและภารกิจคอนขางมาก หากเจาหนาที่คลัง
ไมสามารถบริหารจัดการงานไดดีจะสงผลกระทบตองานคลัง  

3) ผูเขารับการอบรมและสอบผานบางรายไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งอาจเกิดจากความไมเขาใจในเน้ือหาอยางแทจริง และ/หรือการไมสามารถนําความรู
ไปปรับใชได จึงจําเปนตองทบทวนกระบวนการสรรหารวมทั้งหลักสูตรการฝกอบรม เพื่อใหได
เจาหนาที่คลังที่มีความรูความสามารถและปฏิบัติงานไดจริงมากย่ิงข้ึน 

4.1.2 ดานโปรแกรมระบบบัญช ี
1) โปรแกรมระบบบัญชีจัดทําข้ึนโดยกรมบัญชีกลาง เพื่อใหกระทรวงฯ ใชงานใน

โอกาสแรก ซึ่งกรมบัญชีกลางอาจไมทราบถึงโครงสราง อัตรากําลังและลักษณะงานของหนวยงานใน
ตางประเทศอยางเพียงพอ ระบบที่ไดจึงไมตอบสนองการใชงานอยางเต็มรูปแบบ ไมสามารถบันทึก
และจัดทํารายงานหรือขอมูลที่จําเปนไดครบถวน เปนการเพิ่มภาระใหกับเจาหนาที่คลังที่ตองจัดทํา
ขอมูลเพิ่มเติมภายนอกระบบ ดังน้ัน กระทรวงฯ จึงจําเปนตองพัฒนาระบบใหมีความเหมาะสม
สอดคลองกับความตองการใชขอมูลในตางประเทศตอไป 

2) การใชงานระบบคอนขางยุงยากซับซอน ตองใชความรูทั้งดานบัญชีและ
คอมพิวเตอร หากเจาหนาที่คลังมีภารกิจอื่นมากและมีเวลาปฏิบัติงานคลังนอย อาจทําใหวิเคราะห
และบันทึกรายการผิดพลาด ซึ่งการแกไขขอมูลบางรายการตองใหสวนกลางดําเนินการ ทําใหเกิด
ความลาชา จึงควรพัฒนาใหเปนระบบโปรแกรมที่งายและสะดวกตอการใชงานมากข้ึน เพื่อให
บุคลากรที่มีอยูอยางจํากัดสามารถใชระบบเทคโนโลยีเสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานใน
ตางประเทศไดอยางเต็มที่ 

3) การใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับปญหาการใชงานระบบที่มีมากมายและ
หลากหลาย เน่ืองจากความรูความสามารถของเจาหนาที่คลังที่ไมเทากัน เวลาภายในประเทศที่
แตกตางกัน และระบบเทคโนโลยีที่ไมเหมือนกันของแตละประเทศ อาจทําใหการใหคําปรึกษากับ
หนวยงานบางแหงไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร 

4.1.3 ดานการกํากับดูแล 
1) สวนกลางยังไมมีแนวทางในการแกไขปญหาการจัดทําบัญชีและงบเดือนของ

หนวยงานในตางประเทศอยางเปนระบบ ไมวาจะเปนเรื่องของความลาชา การตรวจสอบความถูกตอง 
และการรายงานผล การติดตามประเมินผล ซึ่งเปนขอเท็จจริงที่ควรนํามาศึกษาและวิเคราะห  
เพื่อพิจารณากําหนดแนวทางการกํากับดูแลที่เหมาะสมเพียงพอ 

2) ผูบริหารของหนวยงานในตางประเทศมีการสับเปลี่ยนโยกยายเชนกัน  
จึงจําเปนตองตระหนักถึงความสําคัญของขอมูลการเงินที่พึงไดรับจากเจาหนาที่คลังวา ขอมูลควรจะ
ถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน สามารถนํามาใชในการวางแผนบริหารงานและงบประมาณไดอยางมี
ประสิทธิภาพอยางแทจริง ทุกหนวยงานจึงควรมีมาตรการกํากับดูแลที่เหมาะสมและสม่ําเสมอ 
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กลาวไดวา ปญหาดังกลาวขางตนควรไดรับการพิจารณาแกไขอยางเปนรูปธรรมใน
ระยะยาว ทั้งในเรื่องคุณสมบัติของบุคลากรที่จะปฏิบัติงานคลัง ระบบโปรแกรมบัญชีที่จะนํามาใช 
และการกํากับดูแลที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดทําบัญชีและงบเดือนของหนวยงานใน
ตางประเทศ ทั้งน้ี หนวยงานที่เกี่ยวของตองเปดกวางในการรับฟงขอคิดเห็นอยางรอบดาน  
เพื่อนําไปสูการปรับปรุงและการพัฒนาที่เปนประโยชนตอสวนราชการอยางแทจริง 

 
4.2  ขอเสนอแนะ 

4.2.1 ดานบุคลากร  
1) เจาหนาที่คลังรุนใหมควรมีคุณวุฒิดานบัญชีการเงินหรือสาขาที่ใกลเคียงเปน

อยางนอย เพื่อใหมีความเขาใจในระบบบัญชีแบบเกณฑคงคาง สามารถจําแนกรายการ บันทึกบัญชี 
และปรับปรุงบัญชีไดถูกตองครบถวน 

2) การฝกอบรมควรมีการฝกปฏิบัติจริงระหวางการฝกอบรมและการทดสอบ
อยางเขมงวด เพื่อใหไดเจาหนาที่คลังที่มีความมุงมั่น ต้ังใจ ขยันหมั่นเพียร และมีความรูความเขาใจ
ดานบัญชีอยางแทจริง สามารถนําความรูที่ไดไปปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) การฝกอบรมควรมีการประเมินผลผูรับการอบรมกอนและหลังการอบรม  
เพื่อนําผลที่ไดมาพิจารณารวมกับผลการทดสอบ ใชประกอบการพิจารณาสรรหาเจาหนาที่คลังที่มี
ความพรอมและเหมาะสม ทั้งยังใชผลการประเมินเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรไดตอไปดวย 

4) เจาหนาที่คลังควรไดรับการพัฒนาดานงานคลังอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 
เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูและทักษะในการทํางาน อาจจัดทําในรูปแบบของ e-Learning ที่สะดวก
และงายตอการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งการประเมินผลผูรับการอบรมจะทําใหเจาหนาที่คลังใสใจและมี
ความกระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเองมากข้ึน 

5) เจาหนาที่คลังตองมุงมั่นและสนใจที่จะพัฒนาตนเองใหเทาทันกับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางสม่ําเสมอ ระบบเทคโนโลยีตาง ๆ  ที่นํามาใชจึงจะเปนประโยชนอยางแทจริงและ
ไมสรางภาระใหกับเจาหนาที่คลัง 

4.2.2 ดานโปรแกรมระบบบัญช ี
1) ควรพัฒนาระบบใหตอบสนองความตองการใชงานอยางครบถวนสมบูรณ 

เพื่อใหเจาหนาที่คลังสามารถบันทึกรายการไดครอบคลุมทุกประเภทของเงินและคาใชจาย ระบบ
สามารถประมวลผลและจัดทําขอมูล ทะเบียนคุมและรายงานตาง ๆ ไดครบถวนตามความตองการใช
ขอมูลของหนวยงานในตางประเทศ และผูบริหารสามารถเขาใจรายงานขอมูลดานการเงินไดโดยงาย 

2) ควรพัฒนาระบบใหงายและสะดวกตอการใชงานในตางประเทศ มีความคลองตัว 
ปรับใชกับระบบเทคโนโลยีของตางประเทศไดงาย ไมเพิ่มภาระแตชวยลดภาระและประหยัดเวลาการ
ทํางานของเจาหนาที่คลัง ซึ่งตองรับผิดชอบภารกิจอื่นดวย 

3) ควรจัดทีมงานใหคําปรึกษาเพื่อแกไขปญหางานคลังและการใชงานระบบทาง
สื่อสังคมออนไลน เพื่อเปนศูนยกลางใหคําแนะนําที่ถูกตองรวดเร็วและเปนไปในแนวทางเดียวกัน  
ซึ่งทีมงานจะไดรับทราบทุกปญหาและสามารถประมวลผลเพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบตอไปดวย 
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ทั้งน้ี ควรทดลองใชโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาแลวกับหนวยงานนํารองที่มีบริบท
แตกตางกันกอน และติดตามประเมินผลเพื่อสรุปรายงานผลวา โปรแกรมดังกลาวมีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม หากไมเพียงพอ ควรจะปรับปรุงแกไขอยางไร กอนที่จะใหมี 
การนําไปใชอยางแพรหลายทุกหนวยงาน เน่ืองจากการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบภายหลัง 
การนําไปใชจะสงผลกระทบกับการปฏิบัติงานของหนวยงานในตางประเทศคอนขางมาก 

4.2.3 ดานการกํากับดูแล 
1) สวนกลางควรกําหนดแนวทางหรือมาตรการในการกํากับดูแลการจัดทําบัญชี

และงบเดือนที่ชัดเจน โดยรายงานผลใหกระทรวงฯ ทราบถึงปญหาที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับความลาชาและ
ความไมถูกตองครบถวนไดอยางทันการ ทั้งยังถือเปนการติดตามประเมินผลผูรับการอบรมหลังจากที่
ออกประจําการแลวอีกทางหน่ึงดวย 

2) ผูบริหารของหนวยงานในตางประเทศควรกําหนดแนวทางหรือมาตรการ 
ในการกํากับดูแลการจัดทําบัญชีและงบเดือนที่ชัดเจน ทั้งในเรื่องของการมอบหมายงานที่เหมาะสม 
การกําหนดตัวช้ีวัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน การประชุมหารือรวมกันเพื่อติดตามผลหรือ
รับทราบกรณีที่มีปญหาและรวมชวยเหลือหาทางแกไข มิใหเกิดเปนปญหาสะสม 

3) กรณีหนวยงานตางประเทศบางแหงมีภารกิจเพิ่มข้ึนจากเดิมมาก ทําใหภาระ
งานคลังและงานอื่นของเจาหนาที่คลังเพิ่มข้ึนดวย จนสงผลกระทบตอประสิทธิภาพดานงานคลัง 
สวนกลางอาจพิจารณากําหนดแนวทางในการพิจารณาจัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมและมีความพรอม
เปนพิเศษสําหรับหนวยงานน้ัน ๆ ตามความจําเปน หรือสนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยีมาชวยใน
การปฏิบัติงานใหมากข้ึน  

4) ในระยะยาว ภายหลังจากที่ไดบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีการนํา
โปรแกรมระบบบัญชีใหมที่พัฒนาจนเสร็จสิ้นสมบูรณไปใชทั่วทุกหนวยงานในตางประเทศแลว 
กระทรวงฯ โดยสํานักบริหารบุคคลอาจกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานของบุคลากร โดยการ
ประเมินผลงานดานการบันทึกบัญชีและจัดทํางบเดือนของเจาหนาที่คลังในตางประเทศ เพื่อใชเปน
บรรทัดฐานตอไป  
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จุมพล  มนัสชวง. เอกอัครราชทูต ณ กรงุเอเธนส กระทรวงการตางประเทศ. สมัภาษณ. 14 มิถุนายน 

2559. 
เจษฎา  ชวาลภาคย. เอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส กระทรวงการตางประเทศ. สัมภาษณ.  

16 มิถุนายน 2559. 
ฐานิศร ณ สงขลา. กงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห กระทรวงการตางประเทศ. สัมภาษณ. 14 มิถุนายน 

2559. 
นพพร  อัจฉริยวนิช. เอกอัครราชทูต ณ กรงุโคลมัโบ กระทรวงการตางประเทศ. สัมภาษณ.  

16 มิถุนายน 2559. 
รัชนันท  ธนานันท. เอกอัครราชทูต ร กรุงเฮลซิงกิ กระทรวงการตางประเทศ. สัมภาษณ.  

20 มิถุนายน 2559. 
รัศมี  จิตตธรรม. เอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน กระทรวงการตางประเทศ. สัมภาษณ.  

15 มิถุนายน 2559. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ตารางแสดงสถานะการจัดสงงบเดือนของหนวยงานในตางประเทศ 

ณ วันท่ี 16 มิถุนายน 2559 
 

ความลาชา จํานวน (แหง) หนวยงาน 
ไมลาชา* 

(จัดสงเดือนเมษายนและ
พฤษภาคม 2559แลว) 

40 1. สกญ. ณ นครนิวยอรก 
2. สอท. ณ กรุงลิมา 
3. สกญ. ณ นครแวนคเูวอร 
4. สกญ. ณ นครแฟรงกเฟรต 
5. สอท. ณ กรุงลิสบอน 
6. สกญ. ณ นครเซ่ียเหมิน 
7. สกญ. ณ นครหนานหนิง 
8. สกญ. ณ เมืองฮองกง 
9. สนง. เศรษฐกิจและการคาไทเป 
10. สกญ. ณ นครซิดนีย 
11. สอท. ณ กรุงเวลลงิตัน 
12. สอท. ณ กรุงไนโรบ ี
13. สอท. ณ กรุงดาการ 
14. สอท. ณ กรุงพริทอเรีย 
15. สอท. ณ กรุงอาบูจา 
16. สอท. ณ กรุงปารีส 
17. สอท. ณ กรุงบูดาเปสต 
18. สกญ. ณ เมืองชิงตาว 
19. สอท. ณ กรุงเตหะราน 
20. สอท. ณ กรุงคูเวต 
21. สกญ. ณ เมืองโกตาบารู 
22. คผถ. อาเซียน ณ กรุงจาการตา 
23. สกญ. ณ นครกวางโจว 
24. สอท. ณ กรุงเอเธนส 
25. สอท. ณ กรุงเม็กซิโก 
26. สกญ. ณ นครคุนหมิง 
27. สกญ. ณ เมืองการาจี 
28. สอท. ณ กรุงกาฐมาณฑ ุ
29. สอท. ณ กรุงเวียงจันทน 
30. สกญ. ณ แขวงสะหวันนะเขต 
31. สอท. ณ กรุงฮานอย 
32. สกญ. ณ นครโฮจิมินห 
33. สอท. ณ กรุงโซล 
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ความลาชา จํานวน (แหง) หนวยงาน 
34. สอท. ณ บันดารเสรีเบกาวัน 
35. สอท. ณ กรุงบูคาเรสต 
36. สอท. ณ กรุงมาดริด  
37. สอท. ณ กรุงสตอกโฮลม 
38. สอท. ณ กรุงอาบูดาบ ี
39. สกญ. ณ เมืองดูไบ 
40. สอท. ณ กรุงอิสลามาบดั 

1 – 2 เดือน 42 1. สอท. ณ กรุงวอชิงตัน 
2. สกญ. ณ นครลอสแอนเจลสิ 
3. สกญ. ณ นครชิคาโก 
4. สอท. ณ กรุงเบิรน 
5. คผถ. ณ นครเจนีวา 
6. สอท. ณ กรุงโรม 
7. สอท. ณ กรุงออสโล 
8. สอท. ณ กรุงอัสตานา 
9. สอท. ณ กรุงบรัสเซลส 
10. สอท. ณ กรุงวอรซอ 
11. สอท. ณ กรุงเฮลซิงกิ 
12. สอท. ณ กรุงปกก่ิง 
13. สกญ. ณ นครซีอาน 
14. สอท. ณ สงิคโปร 
15. สอท. ณ กรุงพนมเปญ 
16. สอท. ณ กรุงแคนเบอรรา 
17. สอท. ณ กรุงไคโร 
18. สอท. ณ กรุงตริโปล ี
19. สอท. ณ กรุงมอสโก 
20. สอท. ณ กรุงเวียนนา 
21. สอท. ณ กรุงอัมมาน 
22. สกญ. ณ เมืองเจดดาห 
23. สอท. ณ กรุงมัสกัต 
24. สอท. ณ กรุงเทลอาวีฟ 
25. สอท. ณ กรุงมานามา 
26. สอท. ณ กรุงโดฮา 
27. สอท. ณ กรุงกัวลาลัมเปอร 
28. สอท. ณ กรุงอังการา 
29. สอท. ณ กรุงซันติอาโก 
30. สอท. ณ กรุงมะนิลา 
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ความลาชา จํานวน (แหง) หนวยงาน 
31. สอท. ณ กรุงโตเกียว 
32. สกญ. ณ นครโอซากา 
33. สอท. ณ กรุงบัวโนสไอเรส 
34. สอท. ณ กรุงบราซิเลยี 
35. สอท. ณ กรุงนิวเดล ี
36. สกญ. ณ เมืองกัลกัตตา 
37. สกญ. ณ เมืองมุมไบ 
38. สกญ. ณ เมืองเจนไน 
39. สอท. ณ กรุงธากา 
40. สอท. ณ กรุงโคลัมโบ 
41. สอท. ณ กรุงดิล ี
42. สอท. ณ กรุงโคเปนเฮเกน 

3 – 4 เดือน 10 1. คผถ. ณ นครนิวยอรก 
2. หนวยเผยแพรฯ ณ นครนิวยอรก 
3. สอท. ณ กรุงลอนดอน 
4. สกญ. ณ นครเฉงิต ู
5. สกญ. ณ กรุงอันตานานาริโว 
6. สอท. ณ กรุงราบัต 
7. สอท. ณ กรุงริยาด 
8. สกญ. ณ เมืองปนัง 
9. สอท. ณ กรุงยางกุง 
10. สอท. ณ กรุงปราก 

5 – 6 เดือน 1 1. สอท. ณ กรุงเบอรลิน 
7 – 8 เดือน 4 1. สอท. ณ กรุงออตตาวา 

2. สอท. ณ กรุงเฮก 
3. สกญ. ณ นครเซ่ียงไฮ 
4. สอท. ณ กรุงจาการตา 

หมายเหต:ุ *จัดสงงบเดือนไดทันภายในสองเดือนถดัไป 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 

เรื่อง การจัดทําบัญชีและงบเดือนของหนวยงานในตางประเทศ 

 
แบบสอบถามชุดน้ีจัดทําโดย นางอมรพรรณ นิลวงษ ผูเขารับอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 8 
เพื่อใชเปนขอมูลในการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีและงบเดือนของหนวยงานใน
ตางประเทศ ภายใตสังกัดกระทรวงการตางประเทศ โดยขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามจะนําไปใช
ประโยชนในการศึกษาและจัดเก็บเปนความลับ เพื่อเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาดานการจัดทํา
บัญชีและงบเดือนของหนวยงานในตางประเทศ อันจะเปนประโยชนกับกระทรวงการตางประเทศใน
อนาคต 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลทางประชากร 
คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย X ลงในชองวางที่ทานตองการเลือก และกรุณาตอบใหครบทุกขอ 
1. เพศ 

  ชาย   หญิง 
 
2. อายุ 

  20 -35 ป   36 - 50 ป   มากกวา 50 ป 
 
3. วุฒิการศึกษาดานบัญชี 

  มี   ไมม ี
4. ทานเปนเจาหนาที่คลังที่ผานการฝกอบรมดานการจัดทําบัญชีของหนวยงานในตางประเทศ มี

สถานะ... 
  ประจําการอยู     
  เคยประจําการ    
  ไมเคยออกประจําการ (ขามไปตอบขอ 19.)  
  ไมใชเจาหนาที่คลัง 

5. ทานเคยใชระบบบัญชีใดบางในการจัดทําบัญชีและงบเดือนของหนวยงานในตางประเทศ  
  เกณฑเงินสด (ขามไปตอบขอ 11.)  
  เกณฑคงคาง   
  ทั้งเกณฑเงินสดและคงคาง 
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สวนท่ี 2 ทัศนคติและพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานคลังในหนวยงานตางประเทศ 
คําช้ีแจง กรุณาตอบแบบสอบถามโดยทําเครื่องหมาย X ในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมาก
ที่สุด เพียงขอเดียว 
เกณฑการประเมิน ระดับ 5 หมายถึง  เห็นดวยอยางย่ิง 
  ระดับ 4 หมายถึง เห็นดวย 
  ระดับ 3 หมายถึง เห็นดวยและไมเห็นดวยพอ ๆ กัน 
  ระดับ 2 หมายถึง ไมเห็นดวย 
  ระดับ 1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางย่ิง 
 

ประเด็นท่ีสนใจ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
โปรแกรมระบบบัญชีเกณฑคงคาง 
6. เปนโปรแกรมระบบที่ใชงานไดงาย สะดวก และคลองตัว 
7. เปนโปรแกรมระบบที่รายงานขอมลูการเงินไดครบถวนตามความ

ตองการใชงาน 
8. ปญหาจากการใชงานโปรแกรมระบบไดรับคําแนะนําเพือ่แกไขได

สะดวกรวดเร็ว 
9. ระบบบัญชีเกณฑคงคางเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงานใน

ตางประเทศ 
10. ระบบบัญชีเกณฑคงคางชวยใหการจัดทํางบเดือนถูกตองและเปน

ปจจุบันมาก ย่ิงข้ึน 

     

ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ 
11. ทานสามารถปฏิบัติงานคลงัทีเ่ปนภารกจิหลักไดอยางเต็มที่ภายใน

เวลาราชการ 
12. ทานจําเปนตองปฏิบัติงานอื่นนอกจากงานคลังภายในเวลาราชการ 

มากกวา รอยละ 50 อาทิ งานรับเสด็จ งานประชุม งานจัดซื้อจัดจาง 
ฯลฯ 

13. ขอจํากัดเรื่องเวลาและภาระงานที่คอนขางมาก ทําใหทานประสบ
ปญหาในการบันทึกบัญชีและปดบญัชีใหเปนปจจบุัน 

14. บอยครั้งทีท่านตองปฏิบัติงานคลงันอกเวลาราชการ เพือ่ใหงานแลว
เสร็จทัน 

15. ทานคิดวา ระบบเทคโนโลยีทีส่ะดวกและงายตอการใชงานเปนสิง่ที่
จําเปนสําหรบังานคลงัในตางประเทศมากที่สุด 

     

การกํากับดูแลงานคลังในตางประเทศ 
16. ผูบรหิารของหนวยงานกํากับดูแลการจัดทําบัญชีและงบเดือนอยาง

เครงครัด 
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ประเด็นท่ีสนใจ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
17. ผูบรหิารของหนวยงานใชขอมลูจากบัญชีและงบเดือนในการ

บรหิารงานเปนประจําอยางสม่ําเสมอ 
18. สวนกลางมมีาตรการกํากบัดูแลใหการจัดทําบัญชีและงบเดือนเปน

ปจจุบันอยางชัดเจน 
หลักสูตรฝกอบรมดานการจัดทําบัญชีของหนวยงานในตางประเทศ 
19. หลักสูตรการฝกอบรมมีความเหมาะสมทัง้เน้ือหาและระยะเวลา 
20. เนนความสําคัญของการจัดทําบัญชีและงบเดือนที่ถูกตองและเปน

ปจจุบัน 
21. ความรูพื้นฐานดานบัญชี เปนสิ่งจําเปนสําหรบัผูปฏิบัติงานคลังแบบ

เกณฑคงคาง 
22. ผูรับการอบรมมีความรูความเขาใจดานการจัดทําบญัชีและงบเดือน

มากข้ึน 
23. ผูรับการอบรมคาดหวังวาจะสามารถนําความรูที่ไดไปใชปฏิบัติงาน

ไดจริง  
24. มีการติดตามประเมินผลผูรบัการอบรมเพื่อนํามาใชในการพัฒนา

หลักสูตร 

     

 
สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ (เชน ดานระบบบัญชี ภาระงานในหนาท่ี การฝกอบรม การขอ
คําปรึกษาเพ่ือแกไขปญหา ฯลฯ) 
  
  
  
  
  
  

 
 

ขอขอบคุณที่สละเวลาตอบแบบสอบถาม 
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ประวัตผิูเขียน 
 
 
ชื่อ–สกุล นางอมรพรรณ  นิลวงษ 
 
ประวัติการศึกษา – บัญชีบัณฑิต สาขาสอบบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
  
ประวัติการทํางาน  

พ.ศ. 2531 นักบัญชี 3 กองตรวจบัญชีโครงการ กรมวิเทศสหการ 
พ.ศ. 2533 นักบัญชี 4 กองตรวจบัญชีโครงการ กรมวิเทศสหการ 
พ.ศ. 2535 นักบัญชี 5 กองตรวจบัญชีโครงการ กรมวิเทศสหการ 
พ.ศ. 2539 นักบัญชี 6 กองตรวจบัญชีโครงการ กรมวิเทศสหการ 
พ.ศ. 2543 นักบัญชี 6ว กองการเงินและตรวจสอบบญัชีโครงการ 
พ.ศ. 2547 นักบัญชี 7ว กลุมงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  

กระทรวงการตางประเทศ 
พ.ศ. 2552 นักบัญชี 7ว สํานักบรหิารการคลัง กระทรวงการตางประเทศ 
พ.ศ. 2554 – ปจจบุัน นักบัญชีชํานาญการพิเศษ สํานักบรหิารการคลงั  

กระทรวงการตางประเทศ 
 
ตําแหนงปจจุบัน นักบัญชีชํานาญการพิเศษ (ผูอํานวยการสวนบัญชี) 
 สํานักบริหารการคลัง กระทรวงการตางประเทศ 
 


