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ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 กระทรวงการตางประเทศไดเริ่มปฏิบัติงานดานการเงินการคลัง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal Management Information System : GFMIS)
ซึ่งเปนระบบบัญชีแบบเกณฑคงคาง ในขณะที่หนวยงานในสังกัดกระทรวงฯ ที่อยูในตางประเทศยังคง
บันทึกบัญชีแบบเกณฑเ งินสด ดังนั้น เพื่อใหร ะบบบัญชีและขอมูลดานการเงินเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน กรมบัญ ชีก ลางจึง กําหนดแนวปฏิบัติดานการเงินและบัญ ชีสําหรับ หนวยงานภาครัฐใน
ตางประเทศ (เกณฑคงคาง) และพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐในตางประเทศ
โดยกระทรวงฯ ไดจัดการฝกอบรมและใหหนวยงานในตางประเทศทยอยนําไปทดลองใชตั้งแตเดือน
ธันวาคม 2554
การปรั บ เปลี่ย นระบบบั ญ ชี ดั ง กล าวสง ผลให ก ารบัน ทึก บั ญ ชี แ ละจั ดทํ างบเดื อ นของ
หนวยงานในตางประเทศหลายแหงไมถูกตองและไมเปนปจจุบันตลอดมา ซึ่งทําใหไมสามารถนําขอมูล
ทางการเงินมาใชในการบริหารภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร และผูตรวจสอบภายนอกไม
สามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบงบการเงินของกระทรวงฯ และของหนวยงานในตางประเทศใน
ชวงเวลาเดียวกันได
ซึ่งจากการศึก ษาพบวา ขณะนี้มีห นวยงานที่จัดสงงบเดือนลาชาคิดเปนรอยละ 59 และ
ชี้ใหเห็นวา ปจจัยที่อาจนําไปสูปญหาการจัดทําบัญชีและงบเดือนดังกลาว ไดแก (1) บุคลากรที่เปน
เจาหนาที่คลังในตางประเทศไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (2) โปรแกรมระบบบัญชีที่ใช
ไมเ หมาะสมสอดคล องกับ ลัก ษณะงานในตางประเทศ และ (3) การกํากั บ ดูแลงานงบเดือนที่
ไมเหมาะสมเพียงพอ
ดัง นั้น กระทรวงการตางประเทศจึง อาจตองพิจ ารณากําหนดหรือปรับ ปรุง แนวทางที่
เกี่ยวของกับปจจัยดังกลาว ดังนี้
1. การรับสมัครเจาพนักงานธุรการควรกําหนดใหมีคุณวุฒิดานบัญชีการเงินหรือสาขา
ใกลเคียงเปนอยางนอย เพื่อใหมีความรูและสามารถปฏิบัติงานดานบัญชีการเงินได
2. การฝกอบรมเพื่อสรรหาเจาหนาที่คลัง ประจําการในตางประเทศ ควรใหมีก ารฝก
ปฏิบัติจ ริงและการทดสอบที่เขม งวด เพื่อใหไดผูที่เหมาะสมและมีความรูความเขาใจอยางแทจริง
พรอมทั้งมีการประเมินผลกอนและหลังการอบรม เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป
3. สงเสริมใหเจาหนาที่คลังพัฒนาความรูและทักษะในการทํางานไดดวยตนเอง เพื่อให
เทาทันกับองคความรูและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา เชน รูปแบบของ e–Learning
4. พัฒ นาโปรแกรมระบบบัญ ชีเ กณฑคงคางใหตอบสนองความตองการใชง านอยาง
ครบถวน และใหเปนระบบที่ใชงานงายและสะดวกสําหรับงานในตางประเทศ พรอมทั้งจัดใหมีทีมงาน
ใหคําปรึกษาทางสื่อสารออนไลนที่เปนระบบชัดเจน อยางไรก็ดี การนําโปรแกรมระบบไปใชควรที่
จะมีการทดสอบและ/หรือทดลองนํารองและประเมินผลสําเร็จตามขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นอยางรอบคอบ
เพื่อพัฒนาระบบใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยางแทจริงกอนที่จะนําไปใชอยางแพรหลายตอไป

จ
5. มาตรการการกํากับ ดูแลและการรายงานผลเกี่ยวกับปญ หาการจัดทํางบเดือนของ
สวนกลางที่เปนมาตรฐานชัดเจนและสม่ําเสมอ อาทิ การรายงานผลการจัดสงงบเดือน การรายงานผล
การตรวจสอบความถูกตองของบัญชีและงบเดือน เพื่อใหกระทรวงฯ รับทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นและ
แกไขไดทันการ
6. มาตรการการกํากับดูแลการจัดทําบัญชีและงบเดือนของหนวยงานในตางประเทศที่
ชัดเจนและสม่ําเสมอ อาทิ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การมอบหมายงานที่เหมาะสม และการ
ประชุมเพื่อหารือและติดตามผล เพื่อใหผูบริหารของหนวยงานรับทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นและแกไขได
ทันการ
ทั้งนี้ ผูเขียนเห็นวา การดําเนินการตามแนวทางดังกลาวขางตนจะชวยลดปญหาการจัดทํา
บัญชีและงบเดือนที่ลาชาและไมเปนปจจุบันได เจาหนาที่คลังมีความมั่นใจและสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพภายใตการกํากับดูแลและการใหคําปรึกษาที่เหมาะสมเพียงพอ สวนกลางและ
หนวยงานมีความมั่นใจที่จะนําขอมูลการเงินไปใชในการบริหารงานเพื่อใหเกิด ประโยชนสูงสุดตอ
องคกรมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการเงินและบัญชีของกระทรวงการ
ตางประเทศในภาพรวม

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
การจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคลเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน
และบัญชีของกระทรวงการตางประเทศ : กรณีศึกษาการเงินและบัญชีของหนวยงานในตางประเทศ
ในครั้ ง นี้ ผู จั ด ทํ า รายงานการศึ ก ษาขอขอบพระคุ ณ คณะอาจารย ที่ ป รึ ก ษา ทั้ ง 3 ท า น ได แ ก
เอกอั ค รราชทู ต ดร. จริ ย วั ฒ น สั น ตะบุ ต ร เอกอั ค รราชทู ต เพ็ ญ ศั ก ดิ์ ชลารั ก ษ และผู ช ว ย
ศาสตราจารย ดร. อรทัย กก ผล ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําอันมีคุณคาและเปนประโยชนอยางยิ่งตอ
การจัดทํารายงานการศึกษา
นอกจากนี้ ผูจั ดทํ ารายงานการศึก ษาขอขอบพระคุณ ทา นผู บ ริ ห ารของหน วยงานใน
ตางประเทศที่ไ ดก รุณาใหสัม ภาษณ พรอมใหขอ มูล ที่เ ปนประโยชนในการจัดทํา รายงาน ไดแ ก
คุณเจษฎา ชวาลภาคย ออท. ณ กรุง บัวโนสไอเรส คุณจุม พล มนัส ชวง ออท. ณ กรุง เอเธนส
คุณรัศมี จิตตธรรม ออท. ณ กรุงเตหะราน คุณนพพร อัจฉริยวนิช ออท. ณ กรุงโคลัมโบ คุณรัชนันท
ธนานั น ท ออท. ณ กรุ ง เฮลซิ ง กิ และคุ ณ ฐานิ ศ ร ณ สงขลา กสญ. ณ เมื อ งเจดดาห และ
ขอขอบพระคุณคุณวัชรา มณีปกรณ และบุคลากรของกลุมตรวจสอบภายในที่กรุณาใหสัมภาษณและ
ใหขอมูลประกอบการศึกษาวิเคราะหที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้
ขอขอบพระคุณทานพิริยะ เข็มพล รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ และทานนิพนธ
เพ็ชรพรประภาส ผูอํานวยการสํานักบริหารการคลัง ที่กรุณาใหโอกาสผูจัดทํารายงานฯ เขารวมอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 8 ประจําป 2559 รวมทั้งขอขอบคุณขาราชการและเจาหนาที่ทุกทานใน
สวนบัญชี สํานักบริห ารการคลัง ที่ไดชวยปฏิบัติ ภารกิจของหนวยงานใหสําเร็จ ลุลวงไดเปนอยางดี
ตลอดชวงระยะเวลาที่ผูจัดทํารายงานฯ เขารับการฝกอบรม
ขอขอบคุณทานผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทุกทานของสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการที่ไดอํานวยความสะดวกใหแกผูเขาอบรมเปนอยางดี โดยเฉพาะในการจัดเตรียมสถานที่
สําหรับการทํารายงานการศึกษา และขอขอบคุณเจาหนาที่คลังของกระทรวงการตางประเทศที่กรุณา
ใหความรวมมือ ตอบแบบสอบถาม พรอ มทั้ง ให ขอคิดเห็ นที่เ ปน ประโยชนในการจัดทํา รายงาน
การศึกษานี้
ขอเรียนวา ประโยชนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานการศึกษาฉบับนี้ ลวนมาจากขอคิดเห็น
ขอแนะนําของอาจารยที่ป รึก ษาทั้ง 3 ทาน ผูบ ริห าร และผูรูทุก ทานดัง รายนามที่ก ลาวไวขางตน
สําหรับขอบกพรองใดที่ปรากฏในรายงานการศึกษาฉบับนี้ ผูจัดทํารายงานการศึกษาขอนอมรับไวแต
เพียงผูเดียว
อมรพรรณ นิลวงษ
สิงหาคม 2559
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แผนภูมิที่ 3 ขอมูลทางประชากร : อายุของผูตอบแบบสอบถาม
แผนภูมิที่ 4 ขอมูลทางประชากร : คุณวุฒิดานบัญชีของผูตอบแบบสอบถาม
แผนภูมิที่ 5 ขอมูลทางประชากร : สถานะของผูตอบแบบสอบถาม
แผนภูมิที่ 6 ขอมูลทางประชากร : ระบบบัญชีทผี่ ูตอบแบบสอบถามเคยใช
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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
ในขณะนั้น กรมบัญชีกลางมีแผนที่จะปฏิรูประบบบัญชีภาครัฐ จึงกําหนดเปาหมายเปนการเปลี่ยน
หลักการบัญชีของหนวยงานภาครัฐจากเกณฑเงินสดเปนเกณฑคงคาง พรอมทั้งจัดทําคูมือแนวทาง
การปรับเปลี่ยนระบบบัญชีสวนราชการจากเกณฑเงินสดเขาสูเกณฑคงคาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 รัฐบาลไดกําหนดใหห นวยงานภาครัฐทุก แหงปฏิบัติงานดาน
การเงินการคลัง ดวยระบบอิเ ล็ก ทรอนิก ส (Government Fiscal Management Information
System : GFMIS) ซึ่งเปนระบบบัญชีแบบเกณฑคงคาง โดยไดนําระบบเทคโนโลยีมาใชเปนเครื่องมือ
ในการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ
โดยจัดใหมีร ะบบบัญชีที่ส ะทอนใหเห็นถึงผลการดําเนินงานและการใชทรัพยากรที่สอดคลองกับ
ความเปนจริง พรอมทั้งจัดทําระบบเบิกจายใหมโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเชื่อมโยงกับระบบที่
สําคัญ 5 ระบบ ไดแก ระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจาง ระบบการเงินและบัญชี ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และระบบบัญชีตนทุน เพื่อใหสามารถนําขอมูลที่ไดรับไปบริห ารจัดการงานดาน
การเงินการคลังแบบบูรณาการและใชเปนแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรรในแตละป
อนึ่ง ขอมูลทางการเงินของหนวยงานภาครัฐจะสามารถนําไปใชประกอบการตัดสินใจได
ขึ้นอยูกับความถูกตองและครบถวนของขอมูลทางบัญชีที่เปนรูปแบบเดียวกันของทุก หนวยงานใน
สังกัดดวย กรณีกระทรวงการตางประเทศที่มีลักษณะพิเศษจากสวนราชการทั่วไป โดยมีสํานักงานใน
สังกัดที่ตั้งอยูที่ตางประเทศ แตบันทึกและควบคุมขอมูลทางการเงินในรูปแบบของทะเบียนและสง
รายงานในรูปแบบงบเดือน (เกณฑเ งินสด) หนวยงานตนสัง กัดจึงไมส ามารถนําขอมูลในรายงาน
ดังกลาวมาใชเพื่อบริหารได
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ปง บประมาณ พ.ศ. 2550 กระทรวงการตางประเทศโดยสํานัก บริหารการคลัง ภายใต
สํานักงานปลัดกระทรวงเปนหนวยงานนํารองที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผานเครื่อง Terminal
ของกรมบัญชีกลางจํานวน 7 เครื่อง โดยเปนหนวยเบิกจายแบบรวมศูนยเพียงแหงเดียวที่ทําหนาที่
แทนทุ ก หน วยงานในสัง กัด กระทรวง เนื่ องจากขอ จํากั ดของระบบ GFMIS ที่ ไมครอบคลุม ถึ ง
การดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงฯ ที่อยูในตางประเทศ นอกจากนี้ผูปฏิบัติงานในระบบ
GFMIS จําเปนตองมีความรูดานระบบและบัญชีการเงิน ตองมีการกํากับดูแลและควบคุม ภายในทุก
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการตรวจสอบความถูกตองของรายการกอนและหลังผูมีอํานาจ
ทําการอนุมัติในระบบทุก รายการ เพื่อปองกันความผิดพลาดในการสงขอมูล ไปยังกรมบัญชีก ลาง
เพราะระบบ GFMIS ทํางานรวดเร็วและขอมูล จะเชื่อมโยงกับ หลายระบบ รวมทั้ง เชื่อมโยงกับ
ธนาคารกรุงไทยที่ทําหนาที่เปนตัวกลางการรับจายเงินดวย
ในขณะที่โครงสรางองคกรของกรม/สํานักอื่นภายในกระทรวงและสํานักงานในตางประเทศ
ไมมีหนวยงานที่มีลักษณะเสมือนสํานัก บริหารการคลังรวมอยูดวย กระทรวงการตางประเทศและ
กรมบัญชีกลางจึงเห็นพองกันวา หนวยงานในสังกัดดั งกลาวไมอยูในฐานะที่จะเปนหนวยเบิกจายที่
ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS เพราะไมมีโครงสรางการกํากับดูแลดานการเงินที่เหมาะสมเพียงพอ ไมมี
ผูป ฏิบัติง านที่มีความรูดานระบบ GFMIS ทั้ง ยั ง มีก ารสั บ เปลี่ยนโยกยายเจาหนาที่เ ปนประจํ า
โดยเฉพาะหนวยงานในสังกัดตางประเทศที่มีมากกวา 90 แหง ซึ่งอาจมีขอจํากัดและอุปสรรคดาน
ระบบเทคโนโลยีของแตละประเทศที่แตกตางกันในการนําระบบ GFMIS ไปใชอีกดวย
นอกจากนี้ การที่ จ ะนําขอมูล การเงินของหนวยงานในตางประเทศมาบันทึก ในระบบ
GFMIS ที่ก ระทรวงฯ ไดนั้น ตามมาตรฐานการบัญ ชีภาครัฐและหลัก เกณฑ ก ารประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดานบัญชีแลว ทุกสิ้นเดือนหนวยงานในสังกัดทุกแหงตองสามารถสงขอมูลที่ถูกตองมาที่
กระทรวงฯ โดยเร็ว เพื่อใหกระทรวงฯ บันทึกรายการและปดบัญชีเพื่อจัดทํางบการเงินใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด มุงเน นใหตระหนักถึงความสําคัญของ
ขอมูลการเงินที่ถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน ซึ่งปจจุบัน สํานักบริหารการคลังตรวจสอบความ
ถูกตองของเอกสารการเงินที่ผูมีอํานาจลงนามอนุมัติแลวและตรวจสอบการบันทึกรายการในระบบ
กอนและหลังผูมีอํานาจอนุมัติในระบบ GFMIS ทุกรายการเปนประจําทุกวัน ทั้งยังบันทึกรายการและ
ปดบัญชีเพื่อจัดทํางบการเงินประจําเดือนไดทันภายในเวลาที่กําหนดทุก เดือน โดยถือปฏิบัติตาม
แนวทางดานการเงินและบัญชีที่กรมบัญชีกลางกําหนดตลอดมา
ดัง นั้น เพื่อใหห น วยงานในสัง กัดที่ อยูตางประเทศปฏิบัติง านดานการเงินและบัญ ชีใ น
แนวทางของเกณฑคงคางเชนเดียวกับหนวยงานในประเทศไทย และเพื่อใหไดขอมูลอันเปนประโยชน
ตอ การบริ ห ารจัด การงานของกระทรวงฯ ซึ่ ง มี ลั ก ษณะพิ เ ศษแตกต า งจากส วนราชการทั่ ว ไป
กรมบัญ ชีก ลางจึงไดกําหนดคูมือ “แนวปฏิบัติดานการเงินและบัญ ชีสําหรับ หนวยงานภาครัฐใน
ตางประเทศ” และ “แนวปฏิบัติทางบัญชีของสวนราชการที่มีหนวยงานในสังกัดในตางประเทศตาม
ระบบ GFMIS ” และใหถือปฏิบัติตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เปนตนไป
โดยกรมบัญชีกลางไดพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชี (Software) สําหรับหนวยงานภาครัฐใน
ตางประเทศเปนการเฉพาะ ไมเชื่อมโยงกับระบบงานอื่นและไมซับซอนมากเหมือนระบบ GFMIS
เพื่อใหเ กิดความคลองตัวในการใชง าน และหากเกิดขอผิดพลาดจากการบันทึก รายการจะไมสง
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ผลกระทบตอระบบ GFMIS ซึ่งเปนระบบหลักของกระทรวงฯ และกรมบัญชีกลางที่ใชรวมกับสวนราชการ
อื่นทั่วประเทศ หนวยงานในตางประเทศจึงเริ่มใชโปรแกรมระบบดังกลาวตั้งแตเดือนธันวาคม 2554
เปนตนมา
กระทรวงฯ กําหนดใหเจาหนาที่คลังที่อยูในขายไดรับการพิจารณาใหเดินทางไปประจําการ
เพื่อปฏิบัติงานคลังในตางประเทศจะตองผานการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและผานการทดสอบเกีย่ วกับ
การจัดทําบัญชีของสํานักงานในตางประเทศ เพื่อใหมีความรูความเขาใจดานการเงินและบัญชี และมี
ทักษะในการจัดทําบัญชีงบเดือน
อยางไรก็ดี การปรับเปลี่ยนระบบบัญชีจากเกณฑเงินสดเปนเกณฑคงคาง ลักษณะงานมี
ความซับซอนมากขึ้นและจําเปนตองมีพื้นฐานความรูดานบัญชีและดานระบบคอมพิวเตอร ประกอบ
กับเจาหนาที่คลังบางแหงตองรับผิดชอบภารกิจอื่นนอกจากงานคลังตามความจําเปน และความไม
คุนเคยกับโปรแกรมระบบบัญชีแบบใหม ซึ่งมีขอจํากัดเรื่องเวลาในการบันทึกบัญชี ระบบโปรแกรม
ดังกลาวจึงอาจจะไมเหมาะสมกับลักษณะงานการเงินในตางประเทศ ทําใหการบันทึกบัญชีและจัดทํา
งบเดือนของหนวยงานในตางประเทศหลายแหงประสบปญหาเรื่องความไมถูกตองครบถวน ไมเปน
ปจจุบันและขาดความนาเชื่อถือ สงผลใหหนวยงานไมทราบสถานะการเงินที่แทจริงและไมสามารถนํา
ขอมูลทางการเงินมาใชประโยชนในการบริหารภารกิจไดเทาที่ควร
โดยที่หนวยงานในตางประเทศเสมือนเปนตัวแทนและเปนภาพลักษณของกระทรวงฯ ใน
ตางประเทศ จึงจําเปนตองดําเนินภารกิจตาง ๆ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสและเชื่อถือได
เชนเดียวกันกับการบริหารงานดานการเงินและบัญชี ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญและควรวิเคราะหถงึ สาเหตุของ
ปญหาเพื่อหาแนวทางการแกไข เพื่อใหการจัดทําบัญชีและงบเดือนของหนวยงานในตางประเทศ
ถูก ตองครบถวน เปนปจ จุบัน และเชื่อ ถือไดใหม ากที่สุด อันจะสง ผลใหง บการเงินภาพรวมของ
กระทรวงฯ ที่จัดทําโดยสํานักบริหารการคลังมีขอมูลการเงินที่มั่นใจไดวาจะนํามาใชประกอบการ
ตัดสินใจในการดําเนินงานตาง ๆ ใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดไดอยางมีนัยสําคัญ
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาวิเคราะหแนวทางการบันทึกบัญชีและจัดทํางบเดือนใหมีความเหมาะสม
และสามารถปฏิบัติไดจริงกับหนวยงานในตางประเทศ เพื่อใหเจาหนาที่คลังจัดทําบัญชีและงบเดือนได
ถูกตองและเปนปจ จุบันเพียงพอที่จะนําขอมูลการเงินมาใชป ระโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิท ธิ ผ ล โดยรายงานนี้จ ะมุ ง เนนศึ ก ษาถึง สาเหตุข องปญ หา ประเด็นปญ หาและอุ ป สรรคที่
เกี่ยวของ พรอมขอเสนอแนะในการแกไขปญหา
1.2.2 เพื่อพิจารณาเสนอแนวทางการฝกอบรม ประเมินผล ตรวจสอบ และกํากับดูแล
การปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่ ค ลั ง ที่ ป ระจํ า การในต า งประเทศให เ ป น ไปอย า งต อ เนื่ อ งและมี
ประสิท ธิภาพเพียงพอ เพื่อใชเ ปนเครื่องมือหนึ่ง ในการบริห ารจัดการงานการเงินและบัญ ชีของ
กระทรวงฯ ตอไป
1.2.3 เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูบริหารและผูใชงบการเงินของกระทรวงฯ วา ขอมูล
การเงินทั้งของหนวยงานในตางประเทศและของกระทรวงฯ ในภาพรวมเปนไปอยางถูกตองและ
เหมาะสมเพียงพอที่จะนําใชประโยชนในการบริหารภารกิจได
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ทั้งนี้ การศึกษาดังกลาวขางตนอยูภายใตขอสมมติฐาน ดังนี้
– เจาหนาที่คลังของหนวยงานในตางประเทศขาดความรูพื้นฐานดานบัญชี
– โปรแกรมระบบบัญชีที่ใชไมเอื้อตองานการเงินของหนวยงานในตางประเทศ
– โปรแกรมระบบบัญชีที่ใชมีความยุงยากซับซอนเกินไป
– การกํากับดูแลการจัดทําบัญชีและงบเดือนไมเหมาะสมเพียงพอ
1.3 ขอบเขตการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 รายงานการศึกษานี้ไดกําหนดขอบเขตการศึก ษาเชิง สํารวจขอเท็จ จริง โดยขอ
ขอมูลจากกลุมตรวจสอบภายใน ดังนี้
1) ข อ มู ล หรื อ สถานะการจั ด ทํ า บั ญ ชี แ ละงบเดื อ นล า สุ ด ของหน ว ยงานใน
ตางประเทศทั้ง 97 แหง เพื่อสํารวจและวิเคราะหขอมูลที่เปนอยูวา ปญหาการจัดทําบัญชีและงบเดือน
ยังคงมีอยูจริงหรือไม มากนอยเพียงใด
2) การจั ด ประเภทหรื อ ขนาดของหน ว ยงานในต า งประเทศทั้ ง 97 แห ง
ตามปริมาณงานหรือความซับซอนของงาน เพื่อประกอบการพิจารณาวา ปริมาณงานที่แตกตางกัน
สงผลตอปญหาในการจัดทําบัญชีและงบเดือนหรือไม อยางไร
1.3.2 รายงานการศึก ษานี้ไดกํา หนดขอบเขตการศึก ษาโดยสํารวจความคิด เห็นทาง
แบบสอบถามออนไลนของเจาหนาที่คลัง จํานวนไมนอยกวารอยละ 50 ที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร
การจัดทําบัญชีของสํานักงานในตางประเทศแบบเกณฑคงคาง โดยจําแนกประเภทได ดังนี้
1) ผูที่ประจําการอยู
2) ผูที่เคยออกประจําการ
3) ผูที่ยังไมเคยออกประจําการ
ซึ่งผูตอบแบบสอบถามอาจเปนเจาหนาที่คลังที่เคยใชงานระบบบัญชีเกณฑเงินสด
หรือเกณฑคงคางเพียงอยางใดอยางหนึ่ง หรือเคยใชทั้งสองอยางก็เปนได โดยการศึกษาจะมุงเนนใน
เรื่องของการประเมินผลที่เจาหนาที่คลังไดรับจากการฝกอบรมและการนําความรูที่ไดไปใชใหเกิด
ประโยชน วามี ปจ จัยอื่น ใดหรือ ไมที่ทําใหก ารฝ ก อบรมไมป ระสบผลสํา เร็จ เทา ที่ควรและ/หรื อ
เจาหนาที่คลังไมสามารถใชงานระบบบัญชีไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องความรูความสามารถของ
บุคลากร ผลจากการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีจากเกณฑเงินสดเปนเกณฑคงคาง โปรแกรมระบบบัญชี
ตอบสนองการใช ง านได ห รื อไม เพื่ อสรุป ประมวลผลและเสนอแนะแนวทางการปรับ ปรุ ง ให มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.3.3 ผูเ ขียนรายงานการศึก ษาไดดําเนินการสัม ภาษณผูบ ริห ารหรืออดีตผูบ ริห ารที่
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 ในส วนของระเบี ยบวิธีก ารศึ ก ษา รายงานการศึ ก ษานี้จ ะศึก ษาจากเอกสารที่
เกี่ยวของกับการประเมินผลการปฏิบัติง านดานบัญ ชีที่ก รมบัญชีกลางนํามาใชกับ ทุกสวนราชการ
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 โดยคํานึงถึงปจ จัยหรือขอจํากัดตาง ๆ อยางรอบดาน อาทิ ความรู
ความสามารถของเจาหนาที่คลัง ภาระงานอื่นที่ตองรับผิดชอบนอกจากงานคลัง ความเหมาะสมและ
ตอบสนองตอการใชงานของโปรแกรมระบบบัญชี เปนตน ซึ่งการจัดทํางบเดือนที่ถูกตองครบถวนและ
เปนปจจุบันจะสงผลใหงบการเงินภาพรวมของกระทรวงฯ ที่จัดทําโดยสํานักบริหารการคลังมีความ
นาเชื่อถือและไดรับการยอมรับจากผูใชงบการเงินหรือผูตรวจสอบบัญชีมากยิ่งขึ้นดวย
1.4.2 นําไปสูขอเสนอและแนวทางการพิจารณากําหนดมาตรการการกํากับดูแลและให
คําปรึกษา เพื่อใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานคลังในตางประเทศมีความมั่นใจและสามารถแกไขปญหาหรือ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตการกํากับดูแลและการใหคําปรึกษาที่
เหมาะสมเพียงพอ
1.4.3 ผู บ ริ ห ารและบุ ค ลากรของกระทรวงฯ ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของข อ มู ล
ทางการเงินที่ตองมีความถูกตองและเปนปจจุบัน รวมถึงมีความมั่นใจที่จะนําขอมูลทางการเงินไปใชใน
การบริหารงานตาง ๆ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรมากยิ่งขึ้น
1.4.4 ผูเขียนรายงานการศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานนี้อาจนําไปสูการศึกษาตอยอด
เพื่อพิจารณากําหนดแนวทางหรือมาตรการใด ๆ ที่จะนํามาบังคับใชกับหนวยงานในตางประเทศที่มี
จํานวนมากถึง 97 แหง โดยควรที่จะมีการทดลองหรือทดสอบและประเมินผลสําเร็จของแนวทางหรือ
มาตรการนั้น ๆ ตามขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นอยางรอบคอบ เพื่อใหไดแนวทางหรือมาตรการที่ปฏิบัติไดจริง
อยางมีประสิทธิภาพสําหรับทุกหนวยงานในตางประเทศตอไป

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารการเงินและบัญชี
รายงานการศึกษาฉบับนี้มุงเนนแนวทางการบริหารการเงินและบัญชีของหนวยงานในสังกัด
ของกระทรวงการตางประเทศที่อยูในตางประเทศ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีและการจัดทํา
งบเดือน ซึ่งกลาวไดวา การจัดทํางบเดือนหรืองบการเงินนั้นถือเปนผลลัพธที่ไดจากการเก็บรวบรวม
ขอมูลทางการเงินที่มีการบันทึกบัญชีไว โดยแสดงใหเห็นถึงฐานะและผลการดําเนินงานขององคกร
อีกทั้งยังสามารถนําขอมูลในงบเดือนหรืองบการเงินมาทําการวิเคราะหเพื่อวางแผนการดําเนินงานที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผูเขียนจึงเห็นควรที่จะศึกษาโดยเทียบเคียงกับกรมบัญชีกลาง ซึ่งมีหนาที่
รวบรวมและจัดทํางบการเงินรวมของประเทศ จึงมุงหวังใหทุกสวนราชการใหความสําคัญในการกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงานดานบัญ ชีของหนวยงานภายใตสังกัดใหเปนไปอยางถูกตองครบถวน และเปน
ปจจุบัน เพื่อที่จะสามารถนํารายงานการเงินของสวนราชการเผยแพรสูสาธารณะและใชประโยชนจาก
ขอมูลดังกลาวในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน โดยกรมบัญชีกลางไดกําหนดเกณฑการประเมินผล
การปฏิบัติง านดานบัญ ชีของสวนราชการ และใหสวนราชการรายงานผลการประเมินตามเกณฑ
ดัง กลาวทุก รอบ 6 เดือนของปง บประมาณ เพื่อแสดงถึงความมีคุณภาพของการจัดทําบัญชีและ
รายงานการเงินของแตละสวนราชการ
ดังนั้น กระทรวงการตางประเทศซึ่งมีหนวยงานในสังกัดที่อยูภายในประเทศ 14 แหง และ
ในต างประเทศ 97 แห ง โดยมี สํานั ก บริ ห ารการคลัง ทําหนาที่ เ ปน หนว ยเบิ ก จา ยแบบรวมศูน ย
ทําหนาที่บันทึกบัญชีและจัดทํารายงานการเงินภาพรวมของกระทรวงฯ รายเดือนและรายป ก็ยอมที่
จะมุงหวังใหหนวยงานในสังกัดทุกแหงใหความสําคัญในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดานบัญชีและงบเดือน
ซึ่ง ถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินภาพรวมใหเปนไปอยางถูก ตองครบถวน และเปนป จจุบัน โดย
ผูบริหารสามารถใชประโยชนจากขอมูลการเงินในการดําเนินภารกิจใหเกิดความคุมคาและเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพดวยเชนกัน
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
เนื่องจากยังมิไดมีเอกสารงานวิจัยหรือวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการบริหารการเงินและ
บัญชีของหนวยงานในตางประเทศ จึงมีเพียงเอกสารของกรมบัญชีกลางที่ใชอางอิงเกี่ยวกับมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ และเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึง
ความสําคัญในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดานบัญชีของหนวยงานตาง ๆ ใหถูกตองครบถวนและ
เป น ป จ จุ บั น ทั้ ง ยั ง สามารถใช เ ป น ข อ มู ล ในการตั ด สิ น ใจเชิ ง นโยบายเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การดําเนินงานของสวนราชการตอไป
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2.3 สรุปกรอบแนวคิด
2.3.1 การจัดทําบัญชีและงบเดือนที่ถูกตองครบถวน และเปนปจจุบันจะสะทอนใหเห็นถึง
ธรรมาภิบาล ความโปรงใสในการบริหารจัดการการใชจายเงินของหนวยงานนั้น ๆ และสิ่งสําคัญคือ
ชวยใหมีขอมูลทางการเงินบัญชีที่ครบถวนสมบูร ณ สามารถนําไปใชในการวิเ คราะหและวางแผน
เพื่อใหบริหารงานไดอยางประสิทธิภาพ
2.3.2 การศึกษากรณีการบริหารการเงินและบัญชีของหนวยงานในตางประเทศ ชี้ใหเห็นวา
มีปจ จัยหลายอย างที่อาจสง ผลกระทบและกอ ใหเ กิดป ญ หาของการจั ดทํา บัญ ชีและงบเดื อนที่
ไมถูก ตองและไมเปนปจ จุบัน ทั้ง ในเรื่องของ (1) บุคลากรมีความรูพื้นฐานดานบัญ ชีไมเ พียงพอ
(2) ภาระงานอื่นที่ทําใหบุคลากรไมมีเวลาเพียงพอสําหรับงานคลัง (3) โปรแกรมระบบบัญชีที่ใช
ไมตอบสนองการใชงานในตางประเทศ และ (4) ขาดการกํากับดูแลและใหคําปรึกษาที่เหมาะสมเพียงพอ
2.3.3 โดยที่ปจจุบัน ผูเขียนปฏิบัติงานอยูที่สวนบัญชี สํานักบริหารการคลัง มีหนาที่กํากับ
ดูแลการปฏิบัติงานดานบัญชีและการจัดทํารายงานการเงินใหถูกตองและเปนไปตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐและเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีที่กรมบัญชีกลางกําหนด จึงเกิดคําถาม
ที่ตองการศึกษาวา ทําอยางไร เจาหนาที่คลังจึงจะสามารถปฏิบัติภารกิจหลักดานงานคลังไดอยางเต็มที่
เพื่อใหขอมูลการเงินและบัญชีของหนวยงานในตางประเทศมีความถูกตอง เปนปจจุบันและเชื่อถือ
ไดมากยิ่งขึ้น จนมั่นใจไดวาสามารถนําขอมูลทางการเงินมาใชในการบริหารงานใหเกิดประโยชนสูงสุดได
ซึ่งจะทําใหงบการเงินภาพรวมของกระทรวงการตางประเทศเปนที่ยอมรับและเชื่อถือไดมากยิง่ ขึน้ ดวย
อันจะเปนผลดีตอองคกรในระยะยาวตอไป

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 การสํารวจขอเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะปจจุบันของการจัดทําบัญชีและงบเดือนของหนวยงาน
ในตางประเทศ
โดยการขอขอมูลปจจุบันจากกลุมตรวจสอบภายใน ซึ่งกํากับดูแลการจัดทําบัญชีและงบเดือน
ของหนวยงานในตางประเทศ ปรากฏผลดังนี้
3.1.1 ปญหาการจัดทําบัญชีและจัดสงงบเดือนลาชายังคงมีอยูจริง โดยที่จากหนวยงานใน
ตางประเทศทั้งหมด 97 แหง มีหนวยงานที่สามารถจัดสงงบเดือนไดทันภายในสองเดือนถัดไป ซึ่งจัดวา
ไมลาชา จํานวน 40 แหง คิดเปน 41% ในขณะที่มีหนวยงานจัดสงงบเดือนลาชาเปนเวลาตั้งแต 1 ถึง 8
เดือน จํานวน 57 แหง คิดเปน 59% (ภาคผนวก ก)
โดยอาจแสดงผลในรูปของแผนภูมิได ดังนี้

แผนภูมิ 1 สถานะการจัดสงงบเดือนของหนวยงานในตางประเทศ ณ 16 มิถุนายน 2559
3.1.2 การจัดประเภทหรือขนาดของหนวยงานในตางประเทศทั้ง 97 แหงตามปริมาณงาน
หรือความซับซอนของงานนั้น มิไดมีการกําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนแนนอน ขึ้นอยูกับดุลพินิจของ
ผูตรวจสอบงบเดือนของหนวยงานตาง ๆ ในชวงเวลาที่จะมีการสับเปลี่ยนเจาหนาที่คลังของหนวยงาน
เทานั้น ดังนั้น ประเภทหรือขนาดของหนวยงานจึงมีความไมแนนอนและเปลี่ยนแปลงไดเสมอ ผูเขียน
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จึงเห็นวา ในชั้นนี้ ไมควรนําประเภทหรือขนาดที่แตกตางกันของหนวยงานมาเปนปจจัยในการพิจารณา
ปญหาในการทําบัญชีและงบเดือน
3.2 การสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีและงบเดือนของหนวยงานในตางประเทศ
3.2.1 การจั ด ทํ า แบบสอบถามออนไลน เ รื่ อ ง การจั ด ทํ า บั ญ ชี แ ละงบเดื อ นของ
หนวยงานในตางประเทศ (ภาคผนวก ข) เพื่อสํารวจความคิดเห็นของเจาหนาที่คลัง จํานวนไมนอยกวา
รอยละ 50 ที่ไดรับการฝกอบรมหลักสูตรการจัดทําบัญชีของสํานักงานในตางประเทศแบบเกณฑคงคาง
โดยขอความรวมมือใหตอบแบบสอบถามไดตั้งแตวันที่ 16 – 22 กรกฎาคม 2559 ซึ่งแบบสอบถาม
ดังกลาว ประกอบดวย
1) ส ว นที่ 1 ข อ มู ล ทางประชากร เพื่ อ เก็ บ ข อ มู ล คุ ณ สมบั ติ แ ละกํ า หนด
กลุมเปาหมายของผูตอบแบบสอบถาม
2) สวนที่ 2 ทัศนคติและพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานคลังในประเด็นที่ผูเขียนสนใจ
เพื่อ ประกอบการพิจ ารณาว า ปจ จั ยใดบา งที่ส ง ผลกระทบตอ การจัดทํ าบั ญ ชีแ ละงบเดือนของ
หนวยงานในตางประเทศ โดยใหเลือกระดับความคิดเห็นที่ตรงกับผูตอบแบบสอบถามมากทีส่ ดุ ตามเกณฑ
การประเมิน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง
เห็นดวยอยางยิ่ง
ระดับ 4 หมายถึง
เห็นดวย
ระดับ 3 หมายถึง
เห็นดวยและไมเห็นดวยพอ ๆ กัน
ระดับ 2 หมายถึง
ไมเห็นดวย
ระดับ 1 หมายถึง
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ประเด็นที่สนใจ ประกอบดวย
ประเด็ น ที่ 1 โปรแกรมระบบบัญ ชี เ กณฑ คงค าง เพื่อ เก็บ ข อ มูล เกี่ย วกั บ
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ การใชงานและการแกไขปญหาที่เกิดจากระบบ ความเหมาะสม
และประโยชนที่ไดจากการใชงานระบบ
ประเด็นที่ 2 ลักษณะงานที่รับผิดชอบ เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับภาระงานตาง ๆ
ที่เจาหนาที่คลังตองรับผิดชอบ นอกจากงานคลัง
ประเด็นที่ 3 การกํากับดูแลงานคลังในตางประเทศ เพื่อเก็บขอมูลดานความ
เหมาะสมเพียงพอของการกํากับดูแลการจัดทําบัญชีและงบเดือนของสวนกลางและผูบ ริหารของ
หนวยงานในตางประเทศ
ประเด็ น ที่ 4 หลั ก สู ต รฝ ก อบรมด า นการจั ด ทํ า บั ญ ชี ข องหน ว ยงานใน
ตางประเทศ เพื่อเก็บขอมูลดานความเหมาะสมเพียงพอของหลักสูตรฝกอบรมที่ใชอยู
3) สวนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะ ความตองการ
และความคิดเห็นตาง ๆ ของผูตอบแบบสอบถาม
ซึ่งปรากฏวา มีผูตอบแบบสอบถามออนไลนดังกลาวทั้งสิ้น 61 ราย สรุปผลไดดังนี้
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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 : ระบบบัญชีทผี่ ูตอบแบบสอบถามเคยใช
3.2.1.2 สวนที่ 2 ทัศนคติและพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานคลัง
1) ประเด็นที่ 1 โปรแกรมระบบบัญชีเกณฑคงคาง
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยวา เปนโปรแกรมระบบที่ใชงานงาย
สะดวก และคลองตัว รายงานขอมูลไดครบถวนตามที่ตองการ ชวยใหการจัดทํางบเดือนถูกตองและ
เปนปจจุบันมากยิ่งขึ้น ในขณะที่เห็นดวยและไมเห็นดวยพอ ๆ กันวา ปญหาจากการใชงานโปรแกรม
ระบบไดรับคําแนะนําเพื่อแกไขอยางรวดเร็ว และระบบเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงานใน
ตางประเทศ อยางไรก็ตาม มีผูตอบแบบสอบถาม 6 คน จากทั้งหมด 38 คนไมเห็นดวยวา ระบบ
รายงานขอมูลไดตามความตองการใชงาน ซึ่งอาจกลาวไดวา โปรแกรมระบบดังกลาวเหมาะสมกับ
หนวยงานที่มีปริมาณงานบัญชีและภาระงานอื่นคอนขางนอยและไมซับซอนมากนัก ในขณะที่มีผูที่
มิไดตอบแบบสอบถามอีกจํานวนหนึ่งที่จัดสงงบเดือนลาชาและนาจะมีปญหาการใชงานระบบดวย
ซึ่งอาจมีสาเหตุจากขาดความรูความเขาใจและ/หรือตองรับภาระงานอื่นคอนขางมาก ดังนั้น ประเด็นนี้
จึงตองพิจารณาขอมูลและความเห็นที่ไดจากผูบริหารและกลุมตรวจสอบภายในประกอบกันดวย
2) ประเด็นที่ 2 ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยวา บอยครั้งที่ตองปฏิบัติงานคลัง
นอกเวลาราชการ เนื่องจากตองปฏิบัติภารกิจอื่นภายในเวลาราชการ ดังนั้น ดวยขอจํากัดเรื่องเวลา
และภาระงานที่คอนขางมาก จึงประสบปญหาในการบันทึกบัญชีและปดบัญชี จึงเห็นดวยอยางยิ่งวา
ระบบเทคโนโลยีที่สะดวกและงายตอการใชงาน เปนสิ่งที่จําเปนมากสําหรับงานคลังในตางประเทศ
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3) ประเด็นที่ 3 การกํากับดูแลงานคลังในตางประเทศ
สวนใหญเห็นดวยวา ผูบริหารและสวนกลางมีการกํากับดูแลการจัดทํา
บัญ ชีและงบเดือนอยางเหมาะสมแลว ทั้ง นี้ เปนไปไดวา การกํากับ ดูแลที่เ ขม งวดรัดกุม มากขึ้น
ยอมสงผลกระทบตอการทํางานของเจาหนาที่คลังไมมากก็นอย
4) ประเด็นที่ 4 หลักสูตรฝกอบรมดานการจัดทําบัญชีของหนวยงานใน
ตางประเทศ
สวนใหญเห็นดวยวา หลักสูตรฝกอบรมมีความเหมาะสมทั้งเนื้อหา
และระยะเวลา ชวยใหผูรับการอบรมมีความรูความเขาใจมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเห็นดวยอยางยิ่งวา
ความรูพื้นฐานดานบัญชีเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับผูปฏิบัติงานคลังแบบเกณฑคงคาง อีกทั้งผูรับการอบรม
ยังคาดหวังวา จะนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติงานไดจริง และเห็นควรใหมีการติดตามประเมินผลผูรับ
การอบรม เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการพัฒนาหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
3.2.1.3 สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ
– ควรพั ฒ นาโปรแกรมระบบบัญ ชี เ กณฑ คงคา งใหใ ชง านงา ยและ
สะดวกมากขึ้น เพื่อมิใหเปนการเพิ่มภาระมากขึ้นจากระบบเดิม (เกณฑเงินสด)
– โปรแกรมระบบควรจะเหมาะสมและตอบสนองการใช ง านของ
หนวยงานในตางประเทศ ซึ่งบางแหงมีภารกิจมากและหลากหลายประเภท
– โปรแกรมระบบควรเรียกรายงาน ทะเบียนคุม และขอมูลที่จําเปนได
ครบถวนตามที่ตอ งการ
– ผูใชงานระบบหรือผูปฏิบัติงานตองเอาใจใส มุงมั่นที่จะพัฒนาตนเอง
ใหเทาทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
– สวนกลางควรมีทีมงานที่ใหคําปรึกษาแนะนําไดทันที กรณีที่มีปญหา
เกี่ยวกับระบบบัญชีหรือระเบียบตาง ๆ
– เจา หนา ที่คลั ง ควรแกไขรายการบัน ทึก บั ญ ชีไ ดเ อง ไมต องรอให
สวนกลางแกไข เนื่องจากทําใหงานลาชา
– เจาหนาที่คลังควรมีเวลาปฏิบัติงานคลังภายในเวลาราชการไดอยาง
เต็มที่
– ควรแยกงานบัญ ชีงบเดือนออกจากงานอื่น เพื่อลดความเสี่ยงจาก
การผิดพลาด เนื่องจากการรับผิดชอบภาระงานที่มากเกินไป
– ควรลดขั้นตอนการจัดสงเอกสารการเงินที่จําเปนใหสวนกลาง โดยให
โปรแกรมระบบบัญชีดําเนินการใหและสงในรูปของไฟลไปทดแทน
– ควรพิ จ ารณาเพิ่ ม อั ต ราเจ า หน า ที่ ค ลั ง หรื อ เจ า หน า ที่ ทั่ ว ไปใน
หนวยงานที่มีภารกิจมาก
– ควรเพิ่มระยะเวลาการฝกอบรม
– ไมควรใหเจาหนาที่คลังรับผิดชอบภารกิจอื่นมากจนเกินไป อาจทําให
ภารกิจงานคลังดอยประสิทธิภาพ
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– ควรมีการจัดอบรมใหความรูอยางตอเนื่องแมจะออกประจําการแลว
เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถอยางสม่ําเสมอ
3.2.2 การสัมภาษณผูบริหารหรืออดีตผูบริหารที่เกี่ยวของกับการจัดทําบัญชีและงบเดือน
ของหนวยงานในตางประเทศ จํานวน 6 คน เพื่อสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่อาจเปน
ประโยชนตอการบริหารงานดานการเงินและบัญชีของหนวยงานในตางประเทศ พบวา
ผูบริหารของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญทั้ง 6 ทานที่กรุณาใหผูเขียน
ทําการสัมภาษณนั้น มีประสบการณในการกํากับดูแลการจัดทําบัญชีและงบเดือนทั้งที่เปนเกณฑเงินสด
และเกณฑคงคาง โดยมีบางทานที่เคยประสบปญหาเรื่องเจาหนาที่คลังจัดทําบัญชีและงบเดือนลาชา
ไมเปนปจจุบัน ซึ่งเกิดจากปจจัยหลายอยาง ดังนี้
– ปญหาสุขภาพของเจาหนาที่คลัง
– ภาระงานทีเ่ พิ่มมากขึ้น ทั้งงานคลังและงานอื่น ๆ ทําใหไมสามารถจัดการงานไดดี
– ระบบบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไป และเจาหนาที่คลังไมมีความรูดานบัญชีที่เพียงพอ
– เจาหนาที่คลังสอบผานการทดสอบตามหลักสูตรฝกอบรม โดยที่ยังขาดความรู
ความเขาใจอยางแทจริง
– เจา หนา ที่คลั ง ไม มีความชํ านาญในระบบบัญ ชีง านคลั ง และไมส ามารถจั ด
ระบบงานได ทําใหงานลาชาสะสม
กรณีที่เกิดปญหาความลาชาของบัญชีและงบเดือน ผูบริหารจะเรงรัดติดตามและ
จัดประชุมรวมกัน เพื่อหาทางแกไขปญหา โดยผูบริหารดังกลาวขางตนเห็นวา การที่จะบริหารงาน
จัดการงานคลังใหมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองใหความสําคัญกับทุกสวนที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
1) ดานบุคลากร
– เจาหนาที่คลังควรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานคลัง ซื่อสัตย และตั้งใจ
ทํางาน
– เจาหนาที่คลังควรมีสุขภาพที่ดี และพรอมที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มที่
– เจาหนาที่ คลัง ตองมีความรู ความเข าใจงานคลัง อยา งแทจ ริง ขยันและ
รอบคอบ
– หนวยงานเอาใจใส ดูแล เรงรัดติดตามการจัดทําบัญชีและงบเดือนอยาง
สม่ําเสมอ
2) ดานการบริหาร
ควรมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสมเพียงพอ ทั้งในเรื่องของการรับเงิน
การจายเงิน การตรวจสอบเอกสารการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบและ คูมือการบริหารงานใน
ตางประเทศ
สําหรับ ขอเสนอแนะหรือแนวทางการแกไขปญหาดานงานคลังในตางประเทศที่
ผูบริหารใหความเห็นไว เพื่อกระทรวงฯ อาจนําไปพิจารณา ซึ่งอาจจะเปนประโยชนและสงผลดีตอ
การบริหารงานในตางประเทศ มีดังนี้
– กระทรวงฯ ควรทดสอบและคัดสรรเจาหนาที่คลังอยางเขมงวดจริงจัง เพื่อใหมี
คุณสมบัตเิ หมาะสมกับงานคลังในตางประเทศ
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– ควรเพิ่ม ความเขม ขนของหลัก สูตรฝก อบรมเจาหนาที่คลัง โดยผูที่ไดรับการ
คัดเลือกจะตองสอบผานเทานั้น
– ควรกํ า หนดมาตรการสํ าหรั บ เจา หนา ที่ คลั ง ที่ เ คยมี ปญ หาด านงานคลัง ใน
ตางประเทศ เพื่อมิใหเกิดปญหาเชนเดิมอีก
– เจาหนาที่คลัง ตองเขาใจระบบบัญ ชีอยางแทจ ริง สามารถบันทึก บัญ ชีและ
จําแนกรายการไดถูกตอง
– ควรกํ าหนดคุณ สมบั ติพื้ นฐานของเจ าหนา ที่ค ลัง และให มีก ารพัฒ นาอย า ง
ตอเนื่อง
– การพิ จ ารณาเจา หนา ที่ค ลั ง ให ออกประจํ าการต อ งเปน ไปอย างเหมาะสม
คํานึงถึงความรู ความสามารถ โดยเกณฑที่ใชในการพิจารณาตองชัดเจน รอบคอบและรัดกุม
– ควรปรับปรุงคูมือและเว็บไซตเกี่ยวกับกฎระเบียบใหทันสมัย
– มีมาตรการในการใหคําแนะนําแกไขปญหาอยางใกลชิดและรวดเร็ว
– ระบบบัญชีที่ใชตองงาย และสะดวกตอการใชงาน
– ระบบบัญชีที่ใชควรแสดงรายงานตามความตองการใชงานไดครบถวนและเขาใจงาย
3.2.3 การสัมภาษณบุคลากรของกลุมตรวจสอบภายใน จํานวน 8 ราย ในฐานะที่เปน
ผูดําเนินการจัดฝกอบรมหลักสูตรการจัดทําบัญชีของสํานักงานในตางประเทศและเปนผูตรวจสอบ
บัญชีและงบเดือนของหนวยงานในตางประเทศ เพื่อสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
หลักสูตรฝกอบรมและผลการตรวจสอบบัญชีที่ผานมา พบวา
บุคลากรของกลุมตรวจสอบภายในสวนใหญเห็นวา การเปลี่ยนระบบบัญชีแบบ
เกณฑเงินสดเปนเกณฑคงคางไมใชปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาการจัดทําบัญชีและงบเดือนลาชา
แตเ ห็นวา นาจะเกิดจากการที่เ จาหนาที่คลัง ไมชํานาญการใชร ะบบโปรแกรมแบบเกณฑคงคาง
ซึ่งคอนขางมีความซับซอน โดยผูใชงานจําเปนตองมีความรูพื้นฐานดานบัญชีพอสมควร ประกอบกับมี
ภารกิจอื่นที่เจาหนาที่คลังตองรับผิดชอบนอกเหนือจากงานคลัง ทําใหเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานคลัง
อาจจะไมเพียงพอ
เกี่ยวกับ หลัก สูตรฝก อบรมดานการจัดทําบัญชีของสํานักงานในตางประเทศนั้น
สวนใหญเห็นวา เนื้อหาและระยะเวลาการอบรมเหมาะสมเพียงพอแลว แตผูรับการอบรมมีระดับพื้นฐาน
ความรูความสามารถและความเอาใจใสที่แตกตางกัน อยางไรก็ตาม พบวา ผูที่สอบผานเกณฑที่กําหนดไม
สามารถปฏิบัติงานจริงอยางมีประสิทธิภาพไดทุกคน
สําหรับขอเสนอแนะที่บุคลากรของกลุมตรวจสอบภายในนําเสนอกระทรวงฯ เพื่อ
พิจารณา ไดแก
– การพัฒ นาระบบโปรแกรมบัญชีที่ใชใหส มบูร ณและสะดวกตอการใชง านใน
ตางประเทศ
– เจาหนาที่คลังจําเปนตองมีพื้นฐานความรูดานบัญชี
– การฝ ก อบรมควรแบง เป น 2 ช วง คือ ช วงความรู ดา นบั ญ ชี แ ละฝก ปฏิ บั ติ
กับชวงความรูเกี่ยวกับระบบโปรแกรมและฝกปฏิบัติ
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– การฝกปฏิบัติงานจริงภายหลังการอบรมจะเปนประโยชนมาก หากเจาหนาที่คลัง
ทุกคนใหความสนใจและตั้งใจฝกปฏิบัติอยางเต็มที่
– การมีทีม งานใหคําปรึก ษาแนะนําเพื่อแกไขปญ หางานคลัง อยางเปนระบบ
เพื่อความชัดเจน ถูกตองและรวดเร็วทันการ

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
ผูเขียนเห็นวา แนวปฏิบัติดานการเงินและบัญ ชีที่กรมบัญชีก ลางกําหนดใหหนวยงานใน
สังกัดที่อยูในตางประเทศใชอยูในปจจุบันนั้นเปนสิ่งที่จําเปนและมีความเหมาะสมแลว หากมีรายการใด
ที่ ไ ม ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด จ ริ ง ในต า งประเทศ หน ว ยงานควรขอหารื อ หรื อ ขอทํ า ความตกลงกั บ
กรมบัญชีกลางเปนกรณีพิเศษ อยางไรก็ตาม สิ่งที่จําเปนเรงดวนและตองทําการศึกษาวิเคราะหเพื่อ
กําหนดแนวทางการแกไขตอไป คือ ทําอยางไร เจาหนาที่คลังที่ประจําการอยูในตางประเทศจึงจะ
จัดทําบัญ ชีและงบเดือนโดยระบบโปรแกรมสําเร็จ รูปไดถูก ตองครบถวน เปนปจจุบันและมีความ
นาเชื่อถือเพียงพอที่ตนสังกัดและหนวยงานจะนําขอมูลการเงินมาใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
จากการที่ผูเขียนไดศึกษากรณีปญหาการบันทึกบัญชีและจัดทํางบเดือนของหนวยงานใน
ตางประเทศไมถูกตองครบถวนและไมเปนปจจุบัน โดยวิธีการสํารวจขอเท็จจริงและความคิดเห็นจาก
หนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของภายใตขอจํากัดของเวลานั้น พบวา การบันทึกบัญชีและจัดทํางบเดือน
สงใหกระทรวงฯ ลาชาเปนปญหาที่มีมานานตั้งแตใชระบบเกณฑเงินสดและยังคงมีอยูจริงเมื่อเปลี่ยน
มาใชระบบเกณฑคงคาง ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่จะดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหาดังกลาวอยางเปน
ระบบ เพื่อใหการจัดทําบัญชีและงบเดือนของหนวยงานในตางประเทศถูกตองครบถวน เปนปจจุบัน
และเชื่อถือไดมากที่สุด เนื่องจากขอมูลดานการเงินและบัญชีที่ไมเปนปจจุบัน ทําใหหนวยงานไมทราบ
สถานะการเงินที่แทจริงและจะสงผลกระทบตอการนําขอมูลไปใชในการดําเนินงานใหคุมคาและเกิด
ประโยชน สูง สุด ทั้ ง ของหน วยงานในต างประเทศและของกระทรวงฯ ในภาพรวม นอกจากนี้
ผูตรวจสอบภายนอกยังไมสามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบงบการเงินของกระทรวงฯ กับ ของ
หนวยงานในตางประเทศในชวงเวลาเดียวกันได
ผูเ ขีย นพบว า ป จ จั ยสํ า คัญ ที่ก อใหเ กิ ดป ญ หาการบั นทึ ก บั ญ ชี แ ละจัด ทํา งบเดือ นของ
หนวยงานในตางประเทศไมถูกตองครบถวนและไมเปนปจจุบัน อาจจําแนกไดดังนี้
4.1.1 ดานบุคลากร
1) การรับสมัครบุคลากรในตําแหนง เจาพนัก งานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ที่มี
วุฒิก ารศึก ษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุก สาขาที่ ก.พ รับ รอง เพื่อ
ปฏิบัติงานธุรการ สารบรรณ และงานคลัง ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เปนเหตุใหเจาพนักงาน
ธุรการบางรายที่ไมมีคุณวุฒิดานบัญชีแตตองปฏิบัติงานในลักษณะเจาหนาที่คลัง ไมเขาใจเกี่ยวกับ
ระบบบัญชีเกณฑคงคางและไมสามารถวิเคราะหรายการเพื่อบันทึกบัญชีได บางรายขาดทักษะในการ
แกไขปญหาดานงานการเงินและบัญชี
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2) หนวยงานในตางประเทศมีอัตรากําลังบุคลากรนอยเมื่อเปรียบเทียบกับกรม
หรือสํานักที่อยูในประเทศไทย และมีเจาหนาที่คลังเพียงคนเดียวปฏิบัติงานดานสนับสนุนทุกประเภท
เจาหนาที่คลังจึงตองรับผิดชอบภาระงานอื่นดวย ทําใหไมมีเวลาปฏิบัติงานคลังอยางเต็มที่เทาที่ควร
ประกอบกับหนวยงานในตางประเทศบางแหงมีโครงการและภารกิจคอนขางมาก หากเจาหนาที่คลัง
ไมสามารถบริหารจัดการงานไดดีจะสงผลกระทบตองานคลัง
3) ผูเ ขา รั บ การอบรมและสอบผ านบางรายไม ส ามารถปฏิบั ติ ง านได อ ยา งมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งอาจเกิดจากความไมเขาใจในเนื้อหาอยางแทจริง และ/หรือการไมสามารถนําความรู
ไปปรับ ใชได จึงจําเปนตองทบทวนกระบวนการสรรหารวมทั้ง หลัก สูตรการฝก อบรม เพื่อใหได
เจาหนาที่คลังที่มีความรูความสามารถและปฏิบัติงานไดจริงมากยิ่งขึ้น
4.1.2 ดานโปรแกรมระบบบัญชี
1) โปรแกรมระบบบัญชีจัดทําขึ้นโดยกรมบัญชีกลาง เพื่อใหกระทรวงฯ ใชงานใน
โอกาสแรก ซึ่งกรมบัญชีกลางอาจไมทราบถึงโครงสราง อัตรากําลังและลักษณะงานของหนวยงานใน
ตางประเทศอยางเพียงพอ ระบบที่ไดจึงไมตอบสนองการใชงานอยางเต็มรูปแบบ ไมสามารถบันทึก
และจัดทํารายงานหรือขอมูลที่จําเปนไดครบถวน เปนการเพิ่มภาระใหกับเจาหนาที่คลังที่ตองจัดทํา
ขอมูล เพิ่ม เติม ภายนอกระบบ ดังนั้น กระทรวงฯ จึง จําเปนตองพัฒ นาระบบใหมีความเหมาะสม
สอดคลองกับความตองการใชขอมูลในตางประเทศตอไป
2) การใช ง านระบบค อนขา งยุ ง ยากซั บ ซอ น ตอ งใชค วามรู ทั้ง ดา นบั ญ ชี และ
คอมพิวเตอร หากเจาหนาที่คลังมีภารกิจอื่นมากและมีเวลาปฏิบัติงานคลังนอย อาจทําใหวิเคราะห
และบันทึกรายการผิดพลาด ซึ่งการแกไขขอมูลบางรายการตองใหสวนกลางดําเนินการ ทําใหเกิด
ความลาชา จึง ควรพัฒ นาใหเ ปนระบบโปรแกรมที่งา ยและสะดวกตอการใชง านมากขึ้น เพื่อให
บุค ลากรที่ มีอ ยู อ ยา งจํ ากั ด สามารถใช ร ะบบเทคโนโลยีเ สริ ม สร า งประสิ ท ธิ ภาพการทํ า งานใน
ตางประเทศไดอยางเต็มที่
3) การใหคํา ปรึก ษาแนะนําเกี่ยวกับ ปญ หาการใชง านระบบที่มีม ากมายและ
หลากหลาย เนื่องจากความรูความสามารถของเจาหนาที่คลั ง ที่ไมเทากัน เวลาภายในประเทศที่
แตกตางกัน และระบบเทคโนโลยีที่ไมเหมือนกันของแตละประเทศ อาจทําใหการใหคําปรึกษากับ
หนวยงานบางแหงไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร
4.1.3 ดานการกํากับดูแล
1) สวนกลางยังไมมีแนวทางในการแกไขปญหาการจัดทําบัญชีและงบเดือนของ
หนวยงานในตางประเทศอยางเปนระบบ ไมวาจะเปนเรื่องของความลาชา การตรวจสอบความถูกตอง
และการรายงานผล การติดตามประเมิ นผล ซึ่ ง เปนขอ เท็จ จริ ง ที่ควรนํ ามาศึก ษาและวิ เ คราะห
เพื่อพิจารณากําหนดแนวทางการกํากับดูแลที่เหมาะสมเพียงพอ
2) ผู บ ริ ห ารของหน ว ยงานในต า งประเทศมี ก ารสั บ เปลี่ ย นโยกย า ยเช น กั น
จึงจําเปนตองตระหนักถึงความสําคัญของขอมูลการเงินที่พึงไดรับจากเจาหนาที่คลังวา ขอมูลควรจะ
ถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน สามารถนํามาใชในการวางแผนบริหารงานและงบประมาณไดอยางมี
ประสิทธิภาพอยางแทจริง ทุกหนวยงานจึงควรมีมาตรการกํากับดูแลที่เหมาะสมและสม่ําเสมอ
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กลาวไดวา ปญหาดังกลาวขางตนควรไดรับการพิจารณาแกไขอยางเปนรูปธรรมใน
ระยะยาว ทั้งในเรื่องคุณสมบัติของบุคลากรที่จะปฏิบัติงานคลัง ระบบโปรแกรมบัญชีที่จะนํามาใช
และการกํากับดูแลที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดทําบัญชีและงบเดือนของหนวยงานใน
ต า งประเทศ ทั้ ง นี้ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งต อ งเป ด กว า งในการรั บ ฟ ง ข อ คิ ด เห็ น อย า งรอบด า น
เพื่อนําไปสูการปรับปรุงและการพัฒนาที่เปนประโยชนตอสวนราชการอยางแทจริง
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ดานบุคลากร
1) เจาหนาที่คลังรุนใหมควรมีคุณวุฒิดานบัญชีการเงินหรือสาขาที่ใกลเคียงเปน
อยางนอย เพื่อใหมีความเขาใจในระบบบัญชีแบบเกณฑคงคาง สามารถจําแนกรายการ บันทึกบัญชี
และปรับปรุงบัญชีไดถูกตองครบถวน
2) การฝก อบรมควรมีการฝกปฏิบัติจริงระหวางการฝก อบรมและการทดสอบ
อยางเขมงวด เพื่อใหไดเจาหนาที่คลังที่มีความมุงมั่น ตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร และมีความรูความเขาใจ
ดานบัญชีอยางแทจริง สามารถนําความรูที่ไดไปปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) การฝก อบรมควรมี ก ารประเมินผลผูรับ การอบรมกอนและหลัง การอบรม
เพื่อนําผลที่ไดมาพิจารณารวมกับผลการทดสอบ ใชประกอบการพิจารณาสรรหาเจาหนาที่คลังที่มี
ความพรอมและเหมาะสม ทั้งยังใชผลการประเมินเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรไดตอไปดวย
4) เจาหนาที่คลังควรไดรับการพัฒนาดานงานคลัง อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูและทักษะในการทํางาน อาจจัดทําในรูปแบบของ e-Learning ที่สะดวก
และงายตอการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งการประเมินผลผูรับการอบรมจะทําใหเจาหนาที่คลังใสใจและมี
ความกระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเองมากขึ้น
5) เจาหนาที่คลังตองมุงมั่นและสนใจที่จะพัฒนาตนเองใหเทาทันกับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางสม่ําเสมอ ระบบเทคโนโลยีตาง ๆ ที่นํามาใชจึงจะเปนประโยชนอยางแทจริงและ
ไมสรางภาระใหกับเจาหนาที่คลัง
4.2.2 ดานโปรแกรมระบบบัญชี
1) ควรพัฒ นาระบบใหตอบสนองความต องการใชง านอยางครบถวนสมบูร ณ
เพื่อใหเจาหนาที่คลังสามารถบันทึกรายการไดครอบคลุมทุกประเภทของเงินและคาใชจาย ระบบ
สามารถประมวลผลและจัดทําขอมูล ทะเบียนคุมและรายงานตาง ๆ ไดครบถวนตามความตองการใช
ขอมูลของหนวยงานในตางประเทศ และผูบริหารสามารถเขาใจรายงานขอมูลดานการเงินไดโดยงาย
2) ควรพัฒนาระบบใหงายและสะดวกตอการใชงานในตางประเทศ มีความคลองตัว
ปรับใชกับระบบเทคโนโลยีของตางประเทศไดงาย ไมเพิ่มภาระแตชวยลดภาระและประหยัดเวลาการ
ทํางานของเจาหนาที่คลัง ซึ่งตองรับผิดชอบภารกิจอื่นดวย
3) ควรจัดทีมงานใหคําปรึกษาเพื่อแกไขปญหางานคลังและการใชงานระบบทาง
สื่อสังคมออนไลน เพื่อเปนศูนยก ลางใหคําแนะนําที่ถูกตองรวดเร็วและเปนไปในแนวทางเดียวกัน
ซึ่งทีมงานจะไดรับทราบทุกปญหาและสามารถประมวลผลเพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบตอไปดวย
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ทั้งนี้ ควรทดลองใชโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาแลวกับหนวยงานนํารองที่มีบริบท
แตกตางกันกอน และติดตามประเมินผลเพื่อสรุปรายงานผลวา โปรแกรมดังกลาวมีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม หากไมเ พียงพอ ควรจะปรับปรุง แกไขอยางไร กอนที่จ ะใหมี
การนําไปใชอยางแพรห ลายทุก หนวยงาน เนื่องจากการปรับ เปลี่ยนหรือปรับ ปรุง ระบบภายหลัง
การนําไปใชจะสงผลกระทบกับการปฏิบัติงานของหนวยงานในตางประเทศคอนขางมาก
4.2.3 ดานการกํากับดูแล
1) สวนกลางควรกําหนดแนวทางหรือมาตรการในการกํากับดูแลการจัดทําบัญชี
และงบเดือนที่ชัดเจน โดยรายงานผลใหกระทรวงฯ ทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความลาชาและ
ความไมถูกตองครบถวนไดอยางทันการ ทั้งยังถือเปนการติดตามประเมินผลผูรับการอบรมหลังจากที่
ออกประจําการแลวอีกทางหนึ่งดวย
2) ผูบ ริห ารของหนวยงานในตางประเทศควรกําหนดแนวทางหรือมาตรการ
ในการกํากับดูแลการจัดทําบัญชีและงบเดือนที่ชัดเจน ทั้งในเรื่องของการมอบหมายงานที่เหมาะสม
การกําหนดตัวชี้วัดเพื่อ ประเมินผลการปฏิบัติง าน การประชุม หารือร วมกันเพื่อติ ดตามผลหรื อ
รับทราบกรณีที่มีปญหาและรวมชวยเหลือหาทางแกไข มิใหเกิดเปนปญหาสะสม
3) กรณีหนวยงานตางประเทศบางแหงมีภารกิจเพิ่มขึ้นจากเดิมมาก ทําใหภาระ
งานคลัง และงานอื่นของเจาหนาที่คลังเพิ่มขึ้นดวย จนสงผลกระทบตอประสิทธิภาพดานงานคลัง
สวนกลางอาจพิจารณากําหนดแนวทางในการพิจารณาจัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมและมีความพรอม
เปนพิเศษสําหรับหนวยงานนั้น ๆ ตามความจําเปน หรือสนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยีมาชวยใน
การปฏิบัติงานใหมากขึ้น
4) ในระยะยาว ภายหลังจากที่ไดบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีการนํา
โปรแกรมระบบบัญ ชีใหมที่พัฒ นาจนเสร็จ สิ้นสมบูร ณไปใชทั่วทุก หนวยงานในตางประเทศแล ว
กระทรวงฯ โดยสํานัก บริห ารบุคคลอาจกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของบุคลากร โดยการ
ประเมินผลงานดานการบันทึกบัญชีและจัดทํางบเดือนของเจาหนาที่คลังในตางประเทศ เพื่อใชเปน
บรรทัดฐานตอไป
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2559. หนังสือราชการ ดวนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว22 (14 มกราคม 2559).
. แนวทางปฏิบัติดานการเงินและบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐในตางประเทศ. หนังสือ
ราชการ ที่ กค 0410.3/23406 (18 กันยายน 2550).
. แนวปฏิบัติทางบัญชีของสวนราชการที่มหี นวยงานในสังกัดในตางประเทศตามระบบ
GFMIS. หนังสือราชการ ดวนที่สุด ที่ กค 0410.3/28305 (31 ตุลาคม 2550).
. แนวปฏิบัติทางบัญชีตามเกณฑคงคางสําหรับหนวยงานภาครัฐ. หนังสือราชการ ดวนมาก
ที่ กค 0410.2/ว301 (29 กันยายน 2546).
สัมภาษณ
จุมพล มนัสชวง. เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส กระทรวงการตางประเทศ. สัมภาษณ. 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 กรุงโคลัมโบ 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.
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ภาคผนวก ก
ตารางแสดงสถานะการจัดสงงบเดือนของหนวยงานในตางประเทศ
ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2559
ความลาชา
ไมลาชา*
(จัดสงเดือนเมษายนและ
พฤษภาคม 2559แลว)

จํานวน (แหง)
40

หนวยงาน
1. สกญ. ณ นครนิวยอรก
2. สอท. ณ กรุงลิมา
3. สกญ. ณ นครแวนคูเวอร
4. สกญ. ณ นครแฟรงกเฟรต
5. สอท. ณ กรุงลิสบอน
6. สกญ. ณ นครเซีย่ เหมิน
7. สกญ. ณ นครหนานหนิง
8. สกญ. ณ เมืองฮองกง
9. สนง. เศรษฐกิจและการคาไทเป
10. สกญ. ณ นครซิดนีย
11. สอท. ณ กรุงเวลลิงตัน
12. สอท. ณ กรุงไนโรบี
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 กรุงกาฐมาณฑุ
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)

1 – 2 เดือน

42

หนวยงาน
34. สอท. ณ บันดารเสรีเบกาวัน
35. สอท. ณ กรุงบูคาเรสต
36. สอท. ณ กรุงมาดริด
37. สอท. ณ กรุงสตอกโฮลม
38. สอท. ณ กรุงอาบูดาบี
39. สกญ. ณ เมืองดูไบ
40. สอท. ณ กรุงอิสลามาบัด
1. สอท. ณ กรุงวอชิงตัน
2. สกญ. ณ นครลอสแอนเจลิส
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 กรุงปกกิ่ง
13. สกญ. ณ นครซีอาน
14. สอท. ณ สิงคโปร
15. สอท. ณ กรุงพนมเปญ
16. สอท. ณ กรุงแคนเบอรรา
17. สอท. ณ กรุงไคโร
18. สอท. ณ กรุงตริโปลี
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

25
ความลาชา

จํานวน (แหง)

3 – 4 เดือน

10

5 – 6 เดือน
7 – 8 เดือน

1
4

หมายเหตุ: *จัดสงงบเดือนไดทันภายในสองเดือนถัดไป

หนวยงาน
31. สอท. ณ กรุงโตเกียว
32. สกญ. ณ นครโอซากา
33. สอท. ณ กรุงบัวโนสไอเรส
34. สอท. ณ กรุงบราซิเลีย
35. สอท. ณ กรุงนิวเดลี
36. สกญ. ณ เมืองกัลกัตตา
37. สกญ. ณ เมืองมุมไบ
38. สกญ. ณ เมืองเจนไน
39. สอท. ณ กรุงธากา
40. สอท. ณ กรุงโคลัมโบ
41. สอท. ณ กรุงดิลี
42. สอท. ณ กรุงโคเปนเฮเกน
1. คผถ. ณ นครนิวยอรก
2. หนวยเผยแพรฯ ณ นครนิวยอรก
3. สอท. ณ กรุงลอนดอน
4. สกญ. ณ นครเฉิงตู
5. สกญ. ณ กรุงอันตานานาริโว
6. สอท. ณ กรุงราบัต
7. สอท. ณ กรุงริยาด
8. สกญ. ณ เมืองปนัง
9. สอท. ณ กรุงยางกุง
10. สอท. ณ กรุงปราก
1. สอท. ณ กรุงเบอรลิน
1. สอท. ณ กรุงออตตาวา
2. สอท. ณ กรุงเฮก
3. สกญ. ณ นครเซีย่ งไฮ
4. สอท. ณ กรุงจาการตา
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แบบสอบถาม
เรื่อง การจัดทําบัญชีและงบเดือนของหนวยงานในตางประเทศ
แบบสอบถามชุดนี้จัดทําโดย นางอมรพรรณ นิลวงษ ผูเขารับอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 8
เพื่อใชเปนขอมูลในการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ การจัดทําบัญ ชีและงบเดือนของหนวยงานใน
ตางประเทศ ภายใตสัง กัดกระทรวงการตางประเทศ โดยขอมูลที่ไดจ ากแบบสอบถามจะนําไปใช
ประโยชนในการศึกษาและจัดเก็บเปนความลับ เพื่อเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาดานการจัดทํา
บัญชีและงบเดือนของหนวยงานในตางประเทศ อันจะเปนประโยชนกับกระทรวงการตางประเทศใน
อนาคต
สวนที่ 1 ขอมูลทางประชากร
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย X ลงในชองวางที่ทานตองการเลือก และกรุณาตอบใหครบทุกขอ
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 20 -35 ป

 36 - 50 ป

 มากกวา 50 ป

3. วุฒิการศึกษาดานบัญชี
 มี
 ไมมี
4. ทานเปนเจาหนาที่คลังที่ผานการฝกอบรมดานการจัดทําบัญชีของหนวยงานในตางประเทศ มี
สถานะ...
 ประจําการอยู
 เคยประจําการ
 ไมเคยออกประจําการ (ขามไปตอบขอ 19.)
 ไมใชเจาหนาที่คลัง
5. ทานเคยใชระบบบัญชีใดบางในการจัดทําบัญชีและงบเดือนของหนวยงานในตางประเทศ
 เกณฑเงินสด (ขามไปตอบขอ 11.)
 เกณฑคงคาง
 ทั้งเกณฑเงินสดและคงคาง
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สวนที่ 2 ทัศนคติและพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานคลังในหนวยงานตางประเทศ
คําชี้แจง กรุณาตอบแบบสอบถามโดยทําเครื่องหมาย X ในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมาก
ที่สุด เพียงขอเดียว
เกณฑการประเมิน
ระดับ 5
หมายถึง
เห็นดวยอยางยิ่ง
ระดับ 4
หมายถึง
เห็นดวย
ระดับ 3
หมายถึง
เห็นดวยและไมเห็นดวยพอ ๆ กัน
ระดับ 2
หมายถึง
ไมเห็นดวย
ระดับ 1
หมายถึง
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ประเด็นที่สนใจ
โปรแกรมระบบบัญชีเกณฑคงคาง
6. เปนโปรแกรมระบบที่ใชงานไดงาย สะดวก และคลองตัว
7. เปนโปรแกรมระบบที่รายงานขอมูลการเงินไดครบถวนตามความ
ตองการใชงาน
8. ปญหาจากการใชงานโปรแกรมระบบไดรับคําแนะนําเพือ่ แกไขได
สะดวกรวดเร็ว
9. ระบบบัญชีเกณฑคงคางเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงานใน
ตางประเทศ
10. ระบบบัญชีเกณฑคงคางชวยใหการจัดทํางบเดือนถูกตองและเปน
ปจจุบันมาก ยิ่งขึ้น
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
11. ทานสามารถปฏิบัติงานคลังทีเ่ ปนภารกิจหลักไดอยางเต็มที่ภายใน
เวลาราชการ
12. ทานจําเปนตองปฏิบัตงิ านอื่นนอกจากงานคลังภายในเวลาราชการ
มากกวา รอยละ 50 อาทิ งานรับเสด็จ งานประชุม งานจัดซื้อจัดจาง
ฯลฯ
13. ขอจํากัดเรื่องเวลาและภาระงานที่คอนขางมาก ทําใหทา นประสบ
ปญหาในการบันทึกบัญชีและปดบัญชีใหเปนปจจุบัน
14. บอยครั้งทีท่ านตองปฏิบัติงานคลังนอกเวลาราชการ เพือ่ ใหงานแลว
เสร็จทัน
15. ทานคิดวา ระบบเทคโนโลยีทสี่ ะดวกและงายตอการใชงานเปนสิง่ ที่
จําเปนสําหรับงานคลังในตางประเทศมากที่สุด
การกํากับดูแลงานคลังในตางประเทศ
16. ผูบริหารของหนวยงานกํากับดูแลการจัดทําบัญชีและงบเดือนอยาง
เครงครัด

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ประเด็นที่สนใจ
17. ผูบริหารของหนวยงานใชขอมูลจากบัญชีและงบเดือนในการ
บริหารงานเปนประจําอยางสม่ําเสมอ
18. สวนกลางมีมาตรการกํากับดูแลใหการจัดทําบัญชีและงบเดือนเปน
ปจจุบันอยางชัดเจน
หลักสูตรฝกอบรมดานการจัดทําบัญชีของหนวยงานในตางประเทศ
19. หลักสูตรการฝกอบรมมีความเหมาะสมทัง้ เนื้อหาและระยะเวลา
20. เนนความสําคัญของการจัดทําบัญชีและงบเดือนที่ถกู ตองและเปน
ปจจุบัน
21. ความรูพื้นฐานดานบัญชี เปนสิ่งจําเปนสําหรับผูป ฏิบัติงานคลังแบบ
เกณฑคงคาง
22. ผูรับการอบรมมีความรูความเขาใจดานการจัดทําบัญชีและงบเดือน
มากขึ้น
23. ผูรับการอบรมคาดหวังวาจะสามารถนําความรูท ี่ไดไปใชปฏิบัติงาน
ไดจริง
24. มีการติดตามประเมินผลผูรบั การอบรมเพื่อนํามาใชในการพัฒนา
หลักสูตร

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ (เชน ดานระบบบัญชี ภาระงานในหนาที่ การฝกอบรม การขอ
คําปรึกษาเพื่อแกไขปญหา ฯลฯ)

ขอขอบคุณที่สละเวลาตอบแบบสอบถาม
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ประวัตผิ ูเขียน
ชื่อ–สกุล

นางอมรพรรณ นิลวงษ

ประวัติการศึกษา

– บัญชีบัณฑิต สาขาสอบบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน
ตําแหนงปจจุบัน

นักบัญชี 3 กองตรวจบัญชีโครงการ กรมวิเทศสหการ
นักบัญชี 4 กองตรวจบัญชีโครงการ กรมวิเทศสหการ
นักบัญชี 5 กองตรวจบัญชีโครงการ กรมวิเทศสหการ
นักบัญชี 6 กองตรวจบัญชีโครงการ กรมวิเทศสหการ
นักบัญชี 6ว กองการเงินและตรวจสอบบัญชีโครงการ
นักบัญชี 7ว กลุมงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
กระทรวงการตางประเทศ
นักบัญชี 7ว สํานักบริหารการคลัง กระทรวงการตางประเทศ
นักบัญชีชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารการคลัง
กระทรวงการตางประเทศ
นักบัญชีชํานาญการพิเศษ (ผูอํานวยการสวนบัญชี)
สํานักบริหารการคลัง กระทรวงการตางประเทศ

