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บทคัดยอ 
 

แผนกเบิกจาย,  กองควบคุมงบประมาณ  กรมการเงินทหารเรือ, มีหนาที่ดําเนินการเบิก 
จายเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินงบประมาณที่เบิกแทนสวนราชการอื่น ขณะที่
ปฏิบัติสหกิจศึกษาที่แผนกเบิกจาย ในตําแหนงเสมียนการเงิน ผูจัดทําไดรับมอบหมายใหบันทึกการ
อนุมัติฎีกาในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรกองทัพเรือ จําแนกประเภทและจัดเอกสาร
เพื่อสงใหกองตางๆ เพื่อดําเนินการตอไป  จัดทํารายงานการประชุม จัดทํารายงานการเบิกจาย
ประจําเดือน กอนหนานี้พบวา จํานวนฎีกาที่เบิก กับ จํานวนฎีกาที่แจงโอนเงินมีจํานวนไมเทากัน  
ทําใหตองเสียเวลาในการตรวจสอบ 

 
โครงงานจัดทําขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจายเงินงบประมาณ  โดยทําการศึกษา

ระบบบัญชีราชการ    ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรกองทัพเรือ  ระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ระบบจัดซ้ือจัดจางโดยระบบอิเล็กทรอนิคสของ
กระทรวงการคลัง  ขั้นตอนการเบิกจายเงินของหนวยงานภาครัฐและเอกสารที่เกี่ยวของ   วิธีการ
กระทบยอดเงินที่ไดรับอนุมัติกับยอดเงินที่ไดรับการแจงโอน  โครงงานนี้ทําใหผูจัดทํามีความรู  
ความเขาใจในขั้นตอนการเบิกจายเงินของหนวยงานภาครัฐ   การเบิกจายเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และหวังวาจะเปนประโยชนตอบุคลาที่เกี่ยวของ 
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Abstract 
 

   Disbursement department, Budget Control Division, and the Naval Finance Department 
is responsible for disbursement of funds in the budget, money outside the budget, and budget 
funds withdrawn on behalf of other government agencies. While attending the internship under 
the cooperative program in the Disbursement department, as financial clerk, the author was 
assigned to: 1) record the disbursement of the petitions, which were  approved and verified by the 
disbursement department head with Royal Thai Navy Enterprise Resource Planning (RTN ERP); 
2) classify and arrange the disbursement of the petitions  to relevant divisions; 3) to prepare 
monthly disbursement reports. Previously, the author found that the amount of  disbursement of 
the petitions were approved and verified and  the amount of the petition that informed the money 
transfer are not equal  causing  long times for inspection. 

 

This project was designed to increase the efficiency of disbursement of funds in the 
budget, through studying Government accounting systems, Royal Thai Navy Enterprise Resource 
Planning (RTN ERP), Government Fiscal Management Information System (GFMIS),                
e-Procurement, disbursement procedures of government agencies all related documents, and 
reconcile the approved amount and the amount of money transferred. This project could increase 
knowledge and understanding of the disbursement procedures of government agencies, disbursing 
money efficiently and hopefully  will be useful for those involved. 

 

Keywords: Enterprise Resource Planning, monthly disbursement report, Government accounting 
systems. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

           จากการท่ีผูจ้ดัท าไดไ้ปปฏิบติังานตามโครงการสหกิจศึกษาท่ีกองควบคุมงบประมาณ 
กรมการเงินทหารเรือ ในต าแหน่งเสมียนการเงิน แผนกเบิกจ่าย ได้มีโอกาสปฏิบติังานเก่ียวกับ
ระบบ RTN ERP (Royal Thai Navy Enterprise Resource Planning) เป็นระบบการบริหารงาน
ภายในกองทพัเรือ ระบบ GFMIS (Government Fiscal Management Information System) เป็น
ระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  และระบบสารสนเทศกรมการเงิน
ทหารเรือ โดยไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบในส่วนของการแจง้โอนเงินกรณีจ่ายกลบัส่วนราชการ 
จากการท่ีได้ลงมือปฏิบติัพบว่าปัญหาท่ีพบคือจ านวนฎีกาท่ีเบิก(ได้รับการอนุมติั P1 & P2)            
ไม่เท่ากบัจ านวนฎีกาท่ีจะด าเนินการแจ้งโอนเงิน(ตรวจสอบกับ GF จากธนาคารทหารไทย)          
ซ่ึงบางฎีกาอาจจะเกิดขอ้ผิดพลาดหรืออาจจะใช้เวลามากกวา่ฎีกาปกติท าให้ผูจ้ดัท าจะตอ้งกระทบ
ยอดท่ีแตกต่างกนัเพื่อให้ทราบว่าฎีกาใดท่ีกรมบญัชีกลางยงัไม่ได้อนุมติักลบัมาให้ส าหรับฎีกา
ดงักล่าวแลว้จะท าการคดัแยกเพื่อด าเนินการแจง้โอนเงินในวนัถดัไป 
      สืบเน่ืองจากเหตุการณ์ดงักล่าวผูจ้ดัท าจึงมีความสนใจจดัท าโครงงาน เร่ืองการแจง้โอน
เงินกรณีจ่ายกลบัส่วนราชการ เพื่อเป็นการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมเก่ียวกบังานดา้นบญัชี รวมทั้งเพื่อ
เป็นการตรวจสอบก่อนจะจดัท าแผนจ่ายเงินให้กองบญัชีเพื่อด าเนินการเขียนเช็คสั่งจ่ายให้กบัผูเ้บิก
ฎีกาต่อไป รวมถึงเทคนิคต่างๆ ท่ีใชใ้นการกระทบยอดเงินท่ีแตกต่างกนัให้แก่ผูท่ี้สนใจ ซ่ึงสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์หรือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานไดจ้ริง  

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

          1.2.1 เพื่อศึกษาหาความรู้เก่ียวกบังานดา้นเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐ 
          1.2.2 เพื่อศึกษาระบบบญัชีราชการ 
          1.2.3 เพื่อศึกษาเอกสารและขั้นตอนการอนุมติั (P1&P2) ฎีกา 
           1.2.4 เพื่อศึกษาหน่วยงานท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบังานดา้นเบิกจ่ายเงินราชการ เช่น 
กรมบญัชีกลาง 
           1.2.5 เพื่อรู้จกัวธีิการติดต่อส่ือสารกบับุคคลภายในและภายนอกองคก์ร   
           1.2.6 เพื่อน าความรู้ท่ีไดรั้บมาเป็นแนวทางประกอบอาชีพของตนเองต่อไป   
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

    ขา้พเจา้ไดฝึ้กสหกิจศึกษาท่ีกรมการเงินทหารเรือ  กองควบคุมงบประมาณ  ต าแหน่ง

เสมียนการเงิน แผนกเบิกจ่าย ระยะเวลา 16 สัปดาห์  ซ่ึงมีลกัษณะงานเฉพาะเจาะจง  ซ่ึงผูจ้ดัท า

ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

           1.3.1 ไดรั้บอนุญาตจากหวัหนา้แผนกเบิกจ่ายในการอนุมติัฎีกาในระบบ RTN ERP 
           1.3.2 การจ าแนกประเภทและจดัเรียงเอกสารเพื่อส่งใหก้บักองต่างๆเพื่อด าเนินการต่อไป 
           1.3.3 จดัท ารายงานการประชุม 
           1.3.4 ตรวจสอบยอดเงินและจ านวนเงินท่ีไดรั้บการอนุมติัจากใบแจง้ยอดธนาคาร 
           1.3.5 บนัทึกขอ้มูลในระบบสารสนเทศกรมการเงินทหารเรือ 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

          1.4.1 การแจ้งโอนเงินกรณีจ่ายกลับส่วนราชการมีประสิทธิภาพมากข้ึนเน่ืองจากมีการ
ตรวจสอบในการปฏิบติังานทุกขั้นตอน 
          1.4.2 การเดินทางของเอกสารเป็นไปอยา่งมีระบบสามารถตรวจสอบได ้
          1.4.3 มีการเซ็นรับ – ส่ง เอกสารเพื่อเป็นหลกัฐานในการตรวจสอบ การเก็บรักษาเอกสาร  
          1.4.4 เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้เก่ียวกบัขั้นตอนของระบบงานดา้นการเบิกจ่ายเงินและงานการเงินของ
ภาครัฐ 
           1.4.5 ไดรู้้จกัเอกสารและหลกัฐานท่ีใชใ้นการบนัทึกบญัชี 
           1.4.6 สามารถทราบถึงวธีิการติดต่อกบัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบงานเบิกจ่ายเงิน 
           1.4.7 ไดเ้รียนรู้วิธีการใช้งานระบบ RTN ERP (Royal Thai Navy Enterprise Resource 
Planning) 
           1.4.8 สามารถติดต่อส่ือสารและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
           1.4.9 สามารถท างานดา้นการบนัทึกเบิกจ่ายเงินจนกระทัง่การสั่งจ่ายเงิน 
           1.4.10 ช่วยใหเ้กิดการพฒันาตนเองในดา้นต่าง ๆ อาทิ ตรงต่อเวลา ขยนั และอดทน เป็นตน้ 
           1.4.11 เป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีดีและเหมาะสมกบังานท่ีรับผดิชอบ 
 

 

  

   



 

  บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ความหมายของค านิยามทีเ่กี่ยวข้อง 

 “ เงินงบประมาณ ” หมายความว่า เงินงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และพระราชบญัญติัโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย 
 “ คลงั ” หมายความวา่ กรมบญัชีกลาง และส านกังานคลงัจงัหวดั 
 “ ระบบ ” หมายความว่า  ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) ซ่ึงปฏิบติัโดยผา่น
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือผา่นช่องทางอ่ืนท่ีกระทรวงการคลงัก าหนดก่อนน าขอ้มูลเขา้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์  
 “ การเบิกเงิน ” หมายความรวมถึงการรับเงินและการรับเงินขอเบิกจากคลงัตามระบบ
ดว้ย 
 “ เสมียนการเงิน ” หมายความวา่ ขา้ราชการทหารต ่ากวา่สัญญาบตัรเหล่าทหารการเงิน 
ซ่ึงท าหนา้ท่ีตามท่ีผูบ้งัคบับญัชาก าหนด 
 “ ระบบงาน EnterPrise Resources Planning : ERP ” หมายความวา่ การวางแผนและ
การจดัการทรัพยากรขององค์กรให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายในระยะเวลาท่ีก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ระบบ RTN ERP เป็นระบบท่ีกองทพัเรือน ามาใช้เม่ือ 1 พ.ย. 2552 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการทรัพยากรดา้นต่างๆของกองทพัเรือ ปัจจุบนักองทพัเรือเบิกจ่ายเงินในระบบ RTN 
ERP เช่ือมโยง (INTERFACE) ไปยงัระบบ GFMIS ซ่ึงเป็นระบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ (ระบบ GFMIS เร่ิมใชเ้ม่ือ 1 ต.ค. 2547) การเบิกจ่ายเงินในระบบ 
RTN ERP แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกัๆ ไดแ้ก่ การเบิกจ่ายกลบัส่วนราชการ และการเบิกจ่ายตรง
ผูข้าย 

วงรอบการเบิกจ่ายเงิน 

 1.  หน่วยผูเ้บิกบนัทึกรายการขอเบิก และ อนุมติัเบิก อนุมติัจ่าย (P1&P2) ในระบบ 
RTN ERP ซ่ึงเช่ือมโยง (INTERFACE) ไปยงัระบบ GFMIS  
 2.  กรมบญัชีกลาง/คลงัจงัหวดั ตรวจสอบ/อนุมติั รายการขอเบิก และสั่งจ่ายเงินผา่น
ธนาคารกรุงไทย  
 3.  ธนาคารกรุงไทยโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของผูรั้บเงิน  
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 4.  ผูรั้บเงิน (แยกเป็นหน่วยงาน หรือผูข้าย/ผูมี้สิทธิ)ไดรั้บเงินตามรายการท่ีขอเบิก 
(หลงัหกัภาษี/ค่าปรับ/ อ่ืนๆ ) 

  

   
 

 



บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1  ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
               ช่ือสถานประกอบการ  กรมการเงินทหารเรือ          

 ท่ีตั้ งของสถานประกอบการ  พื้นท่ีกรุงเทพฯ  กรมการเงินทหารเรือ พระราชวงัเดิม
กองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ จังหวดักรุงเทพฯ 10600  โทร. 0 2475 4944 , 0 2475 4485  
http://www.navy.mi.th/finance/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.1 หน่วยงาน : กรมการเงินทหารเรือ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 

รูปท่ี 3.2 แผนท่ีตั้ง :  ตั้งอยูใ่นกองทพัเรือ 
 

http://www.navy.mi.th/finance/
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3.2  ลกัษณะการประกอบการและผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
                

ผูก่้อตั้ง กรมการเงินทหารเรือ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.3 ผูก่้อตั้ง : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  
ประวตัิความเป็นมา 
 กรมการเงินทหารเรือ ถือก าเนิดมาตั้งแต่ ปีพุทธศกัราช 2430 คร้ังนั้นพระบาทสมเด็จ    
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัการทหารข้ึนใหม่     
โดยได้ตั้ง "กรมใช้จ่าย" ข้ึนใน กรมยุทธนาธิการ ท าหน้าท่ีเก่ียวกบัการเงินโดยแน่ชัด ต่อมา            
มีพระราชกฤษฎีกาจดัวางระเบียบราชการกองทพัเรือ ในกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2491 ให้เปล่ียนช่ือ
จากกรมบญัชีกลางทหารเรือ เป็น กรมการเงินทหารเรือ เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน พ.ศ.2491 กรมการเงินทหารเรือ    
จึงถือเอาวนัท่ี 21 กนัยายน ของทุกปี เป็นวนัคลา้ยวนัสถาปนาของ กรมการเงินทหารเรือ 
 
              1. กรมการเงินทหารเรือซ่ึงจดัตั้ งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกา จัดวางระเบียบราชการ
กองทพัเรือในกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2491 แบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 กอง คือ 

     1.1. กองเงินเดือน มีหนา้ท่ีรับจ่ายเงินเดือน เบ้ียหวดั บ าเหน็จ และบ านาญ  
           1.2.  กองค่าใชส้อยและการจร มีหนา้ท่ีตรวจจ่ายเงินค่าใชส้อย เงินการจร และการพิเศษ  
           1.3.  กองบญัชีและรักษาเงิน มีหนา้ท่ีเก่ียวกบับญัชีเงินเก็บรักษาและจ่ายตวัเงินสด และ             
              รักษาเอกสาร ท่ีดิน ในปกครองของกองทพัเรือ 
           1.4.  กองงบประมาณ มีหนา้ท่ีเก่ียวกบังบประมาณ และตรวจการเงินของส่วนราชการต่าง ๆ 

2. ในปี พ.ศ.2496 มีการจดัวางระเบียบราชการกองทพัเรือใหม่ ไดจ้ดัแบ่งหน้าท่ีราชการ
ทหารเรือออกเป็นส่วนๆ ไดแ้ก่ ส่วนอ านวยการ ส่วนก าลงัรบ ส่วนการศึกษา และส่วนกิจการพิเศษ 
โดยกรมการเงินทหารเรือ เป็นกรมหน่ึงส่วนกิจการพิเศษ กรมการเงินทหารเรือ เม่ือ พ.ศ.2496 นั้น 
ประกอบดว้ยส่วนราชการ ดงัน้ี คือ 
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2.1 กองบงัคบัการ  
     2.2 กองเงินเดือน  
     2.3 กองค่าใชส้อยและการจร  
     2.4 กองบญัชีและการเงิน 
     2.5 กองงบประมาณ 
3.  ในปี พ.ศ.2501 กรมการเงินทหารเรือยา้ยมาอยูใ่นส่วนยทุธบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่ง

ส่วนราชการ และก าหนดหนา้ท่ีราชการกองทพัเรือกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2501 และมีการแบ่งส่วน
ราชการออกเป็น 

3.1 โรงเรียนการเงิน  
     3.2 กองเงินเดือน  
     3.3 กองค่าใชส้อยและการจร  
     3.4 กองบญัชีและรักษาเงิน  
     3.5 กองงบประมาณ 
4.  ในปี พ.ศ.2521 ได้มีการจดัตั้งส านักงานปลดับญัชีทหารเรือข้ึน ตามพระราชกฤษฎีกา     

แบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าท่ีส่วนราชการ พ.ศ.2521 โดยได้โอนงานและหน้าท่ี บางส่วนซ่ึง
กรมการเงินทหารเรือเคยด าเนินการอยู่ไปให้ส านักงานปลัดบัญชีทหารเรือด าเนินการแทน                     
จึงจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงการจดัส่วนราชการของกรมการเงินทหารเรือเสียใหม่ให้เหมาะสม และ
สอดคลอ้งกบัหนา้ท่ี ของส านกังานปลดับญัชีทหารเรือ ซ่ึงส่วนราชการของกรมการเงินทหารเรือ แบ่ง
ส่วนราชการออกเป็น 

4.1 แผนกธุรการ  
     4.2 กองเงินเดือน  
     4.3 กองค่าใชจ่้ายทัว่ไป  
     4.4 กองบญัชีและการเงิน  

4.5 กองควบคุม  
     4.6 กองวชิาการ 
5. ในปี พ.ศ.2534 ได้มีการปรับปรุงการจดัส่วนราชการของกรมการเงินทหารเรือใหม่     

ใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึนซ่ึงเป็นการปรับปรุงการจดัส่วนราชการคร้ังหลงัสุดและยงัคงใช้มาจนถึงปัจจุบนั
น้ีโดยมีการเปล่ียนกองวิชาการเป็นกองวิทยาการ ให้กองวิทยาการมีหนา้ท่ีเสนอแนะให้ค าแนะน า
และช้ีแจงเก่ียวกบัวิทยาการในดา้นการเงิน การบญัชี และระเบียบขอ้บงัคบัการเงินและการคลงั 
รวมทั้ง การหารือการขอท าความตกลงดา้นการเงินกบัหน่วยนอกกองทพัเรือ และด าเนินการกรรม 
วธีิขอ้มูลดา้นการเงิน ตลอดจนการด าเนินการเก่ียวกบั การฝึกและการศึกษา ของเหล่าทหารการเงิน 
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หากจะนบัตั้งแต่เม่ือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 
ตราพระราชบญัญติัจดัการทหาร โดยมีกรมใชจ่้ายท าหนา้ท่ีเบิกจ่ายเงินค่าใชจ่้าย ในปี พ.ศ.2430 จน
เป็นกรมการเงินทหารเรือในปัจจุบนั นบัไดว้า่ งานการเงินของทหารเรือ ไดก้ าเนิดเป็นรูปเป็นร่าง 
และเป็นหน่วยงาน ท่ีใหบ้ริการ ดา้นการเงินแก่ กองทพัเรือมาแลว้ มากกวา่ 100 ปี 
 
วสัิยทศัน์   

บริหารจดัการการเงินและการบญัชีกองทพัเรือ สู่ความเป็นเลิศ ดว้ยหลกัธรรมาภิบาล ใน ปี 2567 
 
พนัธกจิ  

1.  เป็นองคก์รเบิกจ่าย และเก็บรักษาเงินของกองทพัเรือ 
2.  เป็นองคก์รบนัทึกบญัชี จดัท ารายงานและเก็บรวบรวมขอ้มูลทางสถิติทางการเงิน 
3.  ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรสายวทิยาการการเงินทุกระดบั 
4 . เป็นองคก์รท่ีปรึกษาดา้นวิทยาการดา้นการเงิน 

 
3.3  รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.4 โครงสร้างการจดัหน่วย : กรมการเงินทหารเรือ 
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หน้าทีข่องแต่ละกองแยกตามแผนกมีดังนี ้
กองธุรการ  
มีหนา้ท่ี วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากบัการ และด าเนินการเก่ียวกบั การก าลงัพลและ

การธุรการ  
- แผนกธุรการ 

          มีหน้าท่ีด าเนินการเก่ียวกบั การธุรการ การสารบรรณ การรักษาความปลอดภยั การพสัดุ และการ
บริการของกรม 

- แผนกก าลงัพล 
        มีหนา้ท่ี วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากบัการ และด าเนินการเก่ียวกบัการก าลงั

พล ของเหล่าทหารการเงินท่ีรับผดิชอบ  
 

กองเงินเดือน 
มีหน้าท่ี เบิก รับ จ่าย เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ในกองทพัเรือ        

และ เงินอ่ืน ๆ ท่ีเบิกควบกบัเงินเดือน ค่าจา้ง และค่าตอบแทนพนกังานราชการ รวมทั้งเบ้ียหวดั 
บ าเหน็จ บ านาญ ตลอดจนเงินอ่ืน ๆ ของขา้ราชการ ลูกจา้ง และพนกังานราชการท่ีออกจากราชการ
และท่ีเสียชีวติ 

- แผนกเงินเดือน 
         มีหน้าท่ี เบิก รับ จ่าย เงินเดือน และเงินอ่ืน ๆ ท่ีเบิกควบกบัเงินเดือนของข้าราชการ          

ทหารกองประจ าการ นกัเรียนในสังกดักระทรวงกลาโหม รวมทั้งเงินอ่ืน ๆ ของขา้ราชการท่ีเสียชีวิต
ตลอดจนตรวจสอบรับรองเงินเดือนขา้ราชการในกองทพัเรือ 

- แผนกค่าจา้งและค่าตอบแทน 
       มีหนา้ท่ี เบิก รับ จ่าย ค่าจา้ง ค่าตอบแทนพนกังานราชการ รวมทั้งเงินอ่ืน ๆ ของลูกจา้ง               

และพนักงานราชการ  ท่ีออกจากราชการและเสียชีวิต ตลอดจนตรวจสอบรับรองค่าจ้าง               
และค่าตอบแทนพนกังานราชการ 

- แผนกเบ้ียหวดัและบ านาญ  
       มีหน้าท่ี ด าเนินการ เบิก รับ จ่าย เบ้ียหวดับ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืน ๆ ของ

ขา้ราชการท่ีออกจากราชการและเสียชีวติ ตลอดจนตรวจสอบรับรองเงินเบ้ียหวดัและบ านาญ 
กองการเงินต่างประเทศ 
มีหน้าท่ี ตรวจสอบ และด าเนินการเก่ียวกบัการเบิก รับ จ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างประเทศ 

รวมทั้งค่าใชจ่้ายในการซ้ือ การจา้งในประเทศท่ีตอ้งจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ  
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- แผนกการเงินจดัซ้ือจา้ง 
         มีหนา้ท่ีด าเนินการเก่ียวกบั การเบิก รับ จ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายในการจดัซ้ือ การจา้งจาก

ต่างประเทศ และการซ้ือ การจา้งในประเทศท่ีตอ้งจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ 
- แผนกค่าใชจ่้าย 

           มีหนา้ท่ีตรวจสอบ และด าเนินการเก่ียวกบั การเบิก รับ จ่าย ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศทุกประเภท รวมทั้งค่าใชจ่้ายของส านกังานต่าง ๆ ของกองทพัเรือในต่างประเทศ 

- แผนกใบส าคญั 
        มีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามการผลกัใช้ใบส าคญัค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตลอดจนรวบรวม 

เก็บรักษาฎีกาเบิกเงิน ใบน าส่ง และใบส าคญั 
 

กองวทิยาการ 
มีหนา้ท่ีเสนอแนะ ใหค้  าแนะน า และช้ีแจง เก่ียวกบัวิทยาการในดา้นการเงิน การบญัชี และ

ระเบียบ ขอ้บงัคบัทางการเงิน และการคลงั การหารือ การขอท าความตกลงดา้นการเงินกบัหน่วย
นอกกองทพัเรือ ด าเนินการเก่ียวกบัการพฒันาระบบงานการเงิน กรรมวิธีขอ้มูลดา้นการเงิน การฝึก
และการศึกษาของเหล่าทหารการเงิน 

- แผนกวทิยาการ 
       มีหนา้ท่ีเสนอแนะให้ค  าแนะน า และช้ีแจง เก่ียวกบัวิทยาการในดา้นการเงินการบญัชี 

และระเบียบขอ้บงัคบัทางการเงิน และการคลงั ตลอดจนการหารือการขอท าความตกลงดา้นการเงิน
กบัหน่วยนอกกองทพัเรือ 

- แผนกแผนงานและพฒันา 
       มีหน้าท่ีด าเนินการเก่ียวกบัการจดัท าแผนงาน การตรวจสอบวิเคราะห์โครงการ และ

การประเมินผลการปฏิบติังาน และการพฒันาระบบงานการเงิน ตลอดจน อ านวยการและก ากบัการ
เก่ียวกบัการฝึกและศึกษาของเหล่าทหารการเงิน 

- แผนกกรรมวธีิขอ้มูล  
มีหน้าท่ี ด าเนินการเก่ียวกับกรรมวิธีข้อมูลในด้านการเงิน การบญัชี การควบคุมงบประมาณ       
และอ่ืนๆท่ีไดรั้บมอบหมาย 

- โรงเรียนการเงิน 
มีหนา้ท่ี ด าเนินการฝึกและการศึกษาของเหล่าทหารการเงิน ตลอดจนจดัท าต ารา และเคร่ืองช่วยการศึกษา  
 

กองควบคุมงบประมาณ 
มีหน้าท่ีควบคุม ก ากบัดูแล งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในกองทพัเรือ งบประมาณท่ี

กองทัพเรือได้รับมอบหมาย และงบประมาณท่ีได้รับมอบหมายให้เบิกแทนส่วนราชการอ่ืน            
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ด าเนินการเบิกจ่ายเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายแทนส่วนราชการอ่ืน 
ตลอดจนควบคุมและจัดท ารายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของกรมการเงินทหารเรือและของ
กองทพัเรือ 

- แผนกควบคุมงบประมาณ 
          มีหน้าท่ีควบคุม ก ากบัดูแล งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในกองทพัเรือ และ

งบประมาณท่ีกองทพัเรือไดรั้บมอบหมาย และงบประมาณท่ีไดรั้บมอบหมายให้เบิกแทนส่วนราชการอ่ืน 
รวมทั้งด าเนินการบริหารงบประมาณของกรมการเงินทหารเรือ ตลอดจนด าเนินการเก่ียวกบัเงินคา้งเบิกขา้มปี 
การกนัเงินและขยายเวลาเบิกเงินท่ีกนัไวเ้บิกเหล่ือมปีและจดัท าประมาณการรายไดป้ระจ าปีของกองทพัเรือ 

- แผนกเบิกจ่าย 
          มีหน้าท่ีด าเนินการเบิกจ่ายเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินงบประมาณท่ีเบิกแทน

ส่วนราชการอ่ืน 
- แผนกควบคุมการเบิกจ่าย 

       มีหน้าท่ีตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
และเงินงบประมาณท่ีเบิกแทนส่วนราชการอ่ืน รวมทั้งตรวจสอบการโอนเงินจากกรมบญัชีกลาง 
ตลอดจนจดัท ารายงายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมการเงินทหารเรือ และของกองทพัเรือ 

 
กองค่าใช้จ่ายทัว่ไป 
มีหนา้ท่ีตรวจสอบ และด าเนินการเบิกค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ การซ้ือการจา้งในประเทศ 

และรายจ่ายเงินงบกลาง ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
- แผนกตรวจสอบค่าใชจ่้าย 1 

       มีหนา้ท่ีตรวจสอบ และจดัท ารายละเอียดการเบิกค่าใชจ่้ายต่าง ๆ การซ้ือ การจา้ง ท่ีเบิก
จากงบประมาณ  

- แผนกตรวจสอบค่าใชจ่้าย 2 
       มีหนา้ท่ีตรวจสอบ และจดัท ารายละเอียดการเบิกค่าใชจ่้ายต่าง ๆ การซ้ือ การจา้งท่ีเบิก

จากงบกลาง เงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพยสิ์น และเงินงบประมาณท่ีเบิกแทนส่วนราชการอ่ืน 
- แผนกใบส าคญั 

       มีหน้าท่ีตรวจสอบติดตามการผลกัใช้ใบส าคญัค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตลอดจนรวบรวม เก็บ
รักษาฎีกาเบิกเงิน ใบน าส่งเงิน และใบส าคญั 
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กองบัญชีและการเงิน 
มีหน้าท่ี จดัท าบญัชีเงิน รับ จ่าย และเก็บรักษาเงินของกองทพัเรือ ตลอดจนด าเนินการ

เก่ียวกบัการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายประเภทต่างๆ ของกองบญัชาการกองทพัเรือและส่วนราชการในส่วน
บญัชาการกองทพัเรือ เวน้กรมการส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศทหารเรือ 

- แผนกบญัชีเงินในงบประมาณ  
       มีหนา้ท่ี จดัท าบญัชี และรายงานการเงิน เงินในงบประมาณ เงินทดรองราชการ และ

เงินอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งฝากคลงั ตลอดจนจดัท ารายงานการเงินของกองทพัเรือ 
- แผนกบญัชีเงินนอกงบประมาณ 

       มีหนา้ท่ีจดัท าบญัชีและรายงานการเงิน เงินนอกงบประมาณกองทพัเรือ 
- แผนกรับจ่ายเงิน 

       มีหนา้ท่ีรับ จ่าย และเก็บรักษาเงินของกองทพัเรือ  
- แผนกการเงิน 

                     มีหนา้ท่ี ด าเนินการ เบิก รับ จ่าย เก่ียวกบัค่าใชจ่้ายประเภทต่างๆ ของ กองบญัชาการ
กองทพัเรือ กรมการเงินทหารเรือ และส่วนราชการในส่วนบญัชาการกองทพัเรือ เวน้กรม           
การส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศทหารเรือ 
 
3.4  ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
               ขา้พเจา้ได้เข้ารับการฝึกสหกิจศึกษาท่ีกรมการเงินทหารเรือ  กองควบคุมงบประมาณ  
ต าแหน่งเสมียนการเงิน แผนกเบิกจ่าย  ซ่ึงมีลกัษณะงานเฉพาะเจาะจง  ซ่ึงนกัศึกษาตอ้งไปรับเอา
ฎีกาท่ีผา่นการตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้จาก หวัหนา้เบิกจ่าย มาท าการอนุมติัฎีกาในระบบ RTN 
ERP จากนั้นคดัแยกฎีกาท่ีผา่นการอนุมติัแลว้ในส่วนงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนงานทางดา้นอ่ืนๆ 
ไดแ้ก่ 

1. ลงบนัทึกฎีกาขอเบิกในระบบ RTN ERP 
2. จดัท ารายงานการเบิกจ่ายประจ าเดือน 

 3. ท าการตรวจสอบและแกไ้ขปัญหา รายการเบิกจ่ายเงินในระบบ RTN ERP รวมถึงรับแจง้
ปัญหาจากหน่วยต่างๆ 

ช่วงระยะเวลาในการฝึกสหกิจ 4 เดือน ได้รับความรู้เก่ียวกบัขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินใน
ระบบ RTN ERP ตั้งแต่เร่ิมบนัทึกในระบบ RTN ERP ไปยงัผูต้รวจสอบความถูกตอ้งแลว้อนุมติัฎีกา 
การสั่งจ่ายในระบบ RTN ERP ตลอดจนถึงการท าแผนการจ่ายเงินตามฎีกาท่ีไดรั้บการอนุมติั
ดงักล่าวใหก้องบญัชีและการเงินด าเนินการจ่ายเงินใหแ้ก่หน่วยผูเ้บิกต่อไป 
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3.5  ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 
               ช่ือและต าแหน่ง นาวาโท  อุกฤษฏ ์  เกสร  
               ต  าแหน่ง  หวัหนา้เบิกจ่าย กองควบคุมงบประมาณ กรมการเงินทหารเรือ 
 
3.6  ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
               ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ตั้ งแต่ วนัจันทร์ ท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ถึง วนัศุกร์ ท่ี 2 
กนัยายน พ.ศ.2559 
 
3.7  ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
               3.7.1 รวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูลของโครงงาน 
               การเก็บรวบรวมขอ้มูลกระท าโดยการจดับนัทึกขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
และการสังเกต จากนั้ นได้น าข้อมูลท่ีได้จากการบันทึกไวม้าเรียบเรียงและจัดเก็บไว้ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลท่ีถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง และเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบติังาน 
               การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ โดยการสอบถามขอ้มูลจากหัวหนา้ฝ่ายแต่ละฝ่ายและ
เพื่อนร่วมงาน เก่ียวกบักิจการ ฯ ท่ีด าเนินการอยู ่การบริหารงานในหน่วยงาน ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
และหน้าท่ีความรับผิดชอบ ซ่ึงการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการน้ีได้ท าการจดบนัทึกเก็บรวบรวม
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบติังาน 
              การสังเกต โดยการสังเกตการปฏิบติังานของหวัหนา้แต่ละฝ่ายและพนกังานในแผนก แลว้
ท าการจดบนัทึกเพื่อน ามาวเิคราะห์งานและท าการสรุปผล 
              การปฏิบัติงานจริง โดยการปฏิบัติงานในด้านการจัดหาเอกสาร และข้อมูลต่างๆ                  
ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการวเิคราะห์ รวมถึงการคน้ควา้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตและแหล่งขอ้มูลต่างๆ 
               3.7.2 วเิคราะห์ระบบงาน 

ข้อดี / ข้อเสีย / ปัญหาของระบบการปฏิบัติในแผนกเบิกจ่าย 
1.  ข้อดี 

1. มีการประชุมปรึกษาหารือกันในทุก ๆ เดือน เพื่อหาข้อผิดพลาดในการ 
ป ฏิบั ติ ง าน  รายงานผลการปฏิบัติ งานและร่ วมรับฟั งแสดงความคิดเห็น                                  
ของเพื่อนร่วมงาน 

2.  มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละคนไวอ้ยา่งชดัเจน  ท า
ใหส้ะดวกในการประสานงานภายในองคก์ร 

3.  มีการน าโปรแกรมส าเร็จรูป(RTN ERP) มาใชใ้นการปฏิบติังาน     
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4.  มีการตรวจสอบการท างานซ่ึงกนัและกนัของแต่ละแผนก  เพื่อให้ขอ้มูลท่ีไดมี้   
ความถูกตอ้งครบถว้น ง่ายต่อการน าขอ้มูลกลบัมาใชป้ระโยชนใ์นอนาคต 

5.  มีการตรวจสอบและตรวจรับเอกสารท่ีส่งมายงักองควบคุมงบประมาณในทุก
คร้ังตอ้งมีการลงช่ือในการรับเอกสารเพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานไวอ้า้งอิง เพื่อ
ไม่ใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดหรือเกิดการสูญหายในระหวา่ง การรับ และส่งเอกสาร  

6.  มีการจดัเก็บเอกสารและเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ ไวเ้ป็นสัดส่วนและเป็นหมวดหมู่  
ท  าใหง่้ายต่อการใชง้าน 

2.  ข้อเสีย 
  1.  ในการปฏิบติังานของบุคลากรเกิดการผดิพลาดอยูบ่่อยคร้ัง 
  2.  จ านวนของบุคลากรท่ีมีอยูใ่นแผนกมีจ านวนท่ีนอ้ยเกินไป 
  3.  หนา้ท่ีในการรับผดิชอบงานของแต่ละคนมีจ านวนท่ีไม่เท่ากนั   

4.  ระบบของโปรแกรมส าเร็จรูป (RTN ERP) ในบางคร้ังมีขอ้ขดัขอ้งจากการ
ท างานของระบบ 

5.  คู่มือโปรแกรมส าเร็จรูป (RTN ERP) มีไม่เพียงพอต่อบุคลากรท่ีจะปฏิบติังาน 
3.  ปัญหา    

1.   ระบบของโปรแกรมส าเร็จรูป(RTN ERP) ยงัไม่ค่อยสมบูรณ์ เน่ืองจากขาด
บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเขา้มาดูแล 

2. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของตนเอง                                                                           
         จะตอ้งใหค้วามรู้และไดรั้บการแกไ้ขในเร่ืองงานอยูบ่่อยคร้ัง 

เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 
ส าหรับแนวทางในการแกไ้ขปัญหาสรุปไดเ้ป็นขอ้ ๆ  ดงัน้ีคือ 
1.  ตอ้งมีการฝึกอบรมความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบังานดา้นการเบิกจ่ายในการใช้โปรแกรม

(RTN ERP)  รวมถึงการปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในระหวา่งการปฏิบติังาน เน่ืองจาก
ปัจจุบนัการปฏิบติังานของกรมการเงินทหารเรือยงัไม่เป็นระบบ อย่างท่ีผูบ้ริหารได้
ก าหนดเป้าหมายไวค้วรท่ีจะตอ้งมีการจดัระบบการท างาน ให้มีระบบการท างานท่ีมี
ความถูกตอ้งและสมบรูณ์มากท่ีสุด 

2. โปรแกรมส าเร็จรูป(RTN ERP) ท่ีใชบ้นัทึกยงัไม่สมบูรณ์ ซ่ึงอยูใ่นขั้นตอนการแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาดทางระบบ  

3. ตอ้งติดต่อกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กรโดยใช้ส่ือต่างๆเพื่อสรรหาบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถหรือมีความเช่ียวชาญมาปฏิบติังานอยูป่ระจ าในกรมการเงินทหารเรือ 
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รายละเอยีด ระยะเวลา 

1. เขา้ระบบสารสนเทศของ กง.ทร. เรียกรายงานการบนัทึกรับ
ฎีกากองค่าใช้จ่าย (กชจ.) หรือกองการเงินต่างประเทศ (กงต.) 
หรือกองเงินเดือน(กงด.) (ท างานฎีกากองใดให้เรียกรายงานกอง
นั้น)  

5 นาที 

2. แผนกเบิกจ่ายฯ จะส่งส าเนาฎีกาและรายงานการขอเบิกเงินคง
คลงัระบบ ERP ท่ีด  าเนินการขออนุมติั P1&P2 แลว้ ให้แผนก
ควบคุมการเบิกจ่าย ฯ 2 ชุด ชุดแรก เพ่ือไวแ้นบกับหนังสือแจง้
โอนเ งิน  และชุดท่ี  2  เก็บไว้เ ป็นหลักฐานท่ี  กองควบคุม
งบประมาณ(กคง.) และน าเลขท่ีเอกสารที่ไดจ้ากระบบ RTN ERP 
บันทึกในรายงานการบันทึกรับฎีกา เพื่อรอตรวจสอบการ 
Interface 

1 ฎีกา 
ใชเ้วลา 10 
วินาที 

3. ตรวจสอบการ Interface ของฎีกาท่ีด าเนินการตามขอ้ 2 แลว้วา่
ไดเ้ลขท่ีเอกสารจากระบบ GFMIS ทุกฎีกาหรือไม่ โดยใชค้  าส่ัง
ZAF_M05-Agency Interface System -> Interface Monitoring -> 
Document Inquiry ถา้ฎีกาใดไม่ไดเ้ลขท่ีเอกสาร GFMIS จะตอ้ง
กลบัไปตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึง ถา้ไม่พบขอ้ผดิพลาดใหป้ระสาน
กบักรมบญัชีกลาง 

5 นาที 

4. ฎีกาท่ีไดเ้ลขท่ีเอกสารจากระบบ GFMIS แลว้จะน าเลขท่ี
เอกสารและวนัที่ขออนุมติั P1&P2 บนัทึกในระบบสารสนเทศ
ของ กง.ทร. 

5 นาที 

 

4. จดัสัมมนาให้บุคลากรท่ีขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองงานและระเบียบวินยัต่างๆ เขา้
รับการอบรม ในดา้นต่าง ๆ อาทิ  ในดา้นการบนัทึกเบิกจ่าย ดา้นภาวะผูน้ า ดา้นการ
ติดต่อประสานงาน เป็นตน้ 

5. ในการปฏิบติังานควรท่ีจะมีการเปิดอบรมในการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป (RTN ERP) 
เป็นประจ า  เพื่อส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมการเงินทหารเรือ                  
มีประสิทธิภาพมากข้ึน และช่วยลดขอ้ผิดพลาดในการท างานและสามารถแกไ้ขปัญหา
ไดด้ว้ยตนเอง 

3.7.3 ออกแบบระบบงาน 
การออกแบบระบบงานในการปฏิบติังานแบ่งเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

1. การน าขอ้มูลเลขท่ีเอกสารท่ีไดจ้ากระบบ RTN ERP และระบบ GFMIS บนัทึกในระบบ
สารสนเทศของกรมการเงินทหารเรือ 
 
 

 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เร่ิมตน้ 

เรียกรายงานการบนัทึก
รับฎีกาจากกองต่าง ๆ 

ตรวจสอบการ  
Interface 

น าเลขท่ีเอกสารท่ีไดรั้บจากระบบ GFMIS 
และวนัท่ีอนุมติั P1&P2 บนัทึกในระบบ

สารสนเทศของ กง.ทร. 

บนัทึกเลขท่ีเอกสาร ท่ีไดรั้บจาก
ระบบ RTN ERP ในรายงาน   

การบนัทึกรับฎีกา 

1 

NO 

YES 
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2. การแจง้โอนเงินกรณีจ่ายกลบัส่วนราชการ และการบนัทึกวนัท่ี ท่ีไดรั้บโอนเงินในระบบ
สารสนเทศของกรมการเงินทหารเรือ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              3.7.4 การปฏิบัติงาน 
              หลงัจากท่ีไดมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ระบบงาน และการออกแบบระบบงาน
ได้มีการปฏิบติังานตามขั้นตอนท่ีได้ออกแบบไวเ้พื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ โดยกรมการเงิน

ส้ินสุด 

พิมพร์ายงานขออนุมติั P1&P2 พร้อม
ส่งคืนฎีกาฉบบัจริงให้กองต่างๆ 

1 
รายละเอยีด ระยะเวลา 

5. พิมพร์ายงานขออนุมติั P1&P2 ท่ีไดจ้ากระบบสารสนเทศ
ของ กง.ทร. เพ่ือประกอบการส่งคืนฎีกาฉบบัจริงใหก้บักอง
ต่าง ๆ โดยตรวจสอบเลขท่ีฎีกา และจ านวนฎีกาให้ตรงกบั
รายงาน ฯ 

20 นาที 

 

เร่ิมตน้ 

ขอรับ Statement ประจ าวนัจาก
ธนาคารทหารไทย เพ่ือตรวจสอบ

จ านวนเงินท่ีไดรั้บโอน 

เขา้ระบบสารสนเทศของ กง.ทร. 
(จดัท ารายงานการรับเงินจาก

กรมบญัชีกลาง) 

แจง้การโอนเงิน 

เขา้ระบบสารสนเทศของ กง.ทร.    
(บนัทึกวนัท่ี ท่ีไดรั้บเงินโอนเขา้ระบบ ฯ) 

ส้ินสุด 

รายละเอยีด ระยะเวลา 

1. ขอรับ Statement ประจ าวนัจากธนาคารทหารไทย สาขา
กองบญัชาการกองทพัเรือ เพื่อน ามาตรวจสอบวนัท่ี ท่ีไดรั้บโอน
เงิน ยอดเงิน และเลขท่ีบญัชีท่ีโอนเงินเขา้ครบทุกรายการท่ีอนุมติั 
P1&P2หรือไม่ 

15 นาที 

2. เขา้ระบบสารสนเทศของ กง.ทร. เพื่อจดัท ารายงานการขอรับ
จากกรมบญัชีกลาง ในกรณีท่ีวนัใดมีการเบิกเงินทั้งเงินงบประมาณ 
และเงินนอกงบประมาณ ให้จดัท ารายงานการขอรับเงิน แยกจาก
กนั (เน่ืองจากเงินโอนเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารคนละบญัชี) 

15 นาที 

3. ท าหนงัสือเสนอ กองบญัชีและการเงิน แจง้การโอนเงินกรณีจ่าย
กลับส่วนราชการ พร้อมกับแนบรายการขอรับเงินจากกรม         
บญัชีกลาง  (รายงานที่ไดจ้ากขอ้ 2) และส าเนาฎีกาตามรายงานการ
ขอรับเงิน ฯ 

10 นาที 

4. เขา้ระบบสารสนเทศของ กง.ทร. น าขอ้มลูวนัที่ ท่ีไดรั้บโอนเงิน
เขา้ระบบ ฯ โดยดูวนัท่ีจาก Statement และเทียบจ านวนเงินยอด
รวมใหต้รงกบัรายงานการขอรับจากกรมบญัชีกลาง ตามขอ้ 2 

5 นาที 
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ทหารเรือ กองควบคุมงบประมาณ มีระบบการปฏิบติังานท่ีเป็นระบบและไดน้ าความรู้จากการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลมาใชใ้นการปฏิบติังาน มีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ท าให้มีโอกาสฝึกฝนการใชอุ้ปกรณ์
ต่างๆในการปฏิบติังาน การน าความรู้จากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้กบัการท างานและมีการเรียนรู้
เพิ่มเติมถึงวิธีการท างานจริง สอนให้รู้จกัความรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายรวมถึงการรู้จกั
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพส่ิงแวดลอ้มภายในสถานประกอบการดว้ย 
              3.7.5 ทดสอบและสรุปผล 
               หลงัจากท่ีไดมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ระบบงาน และการออกแบบระบบงาน
จนน าไปสู่การปฏิบติังานตามขั้นตอนในส่วนของงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบนั้น โดยการ
ปฏิบติังานในช่วงเวลาเร่ิมแรกจะมีปัญหาในบางขั้นตอนท่ีตอ้งสอบถามโดยตรงจากพนักงานท่ี
ปรึกษาและผูใ้ช้ท่ีเก่ียวขอ้งเน่ืองจากขั้นตอนในการปฏิบติังานมีหลายขั้นตอนและจะตอ้งใชค้วาม
ละเอียดรอบคอบเป็นอยา่งมากเพราะเป็นการท างานกบัระบบสารสนเทศของกรมการเงินทหารเรือ
ซ่ึงเป็นการท างานร่วมกบับุคลากรในกรมการเงินทหารเรือ ถา้ผูจ้ดัท าเกิดขอ้ผิดพลาดในการรับ ส่ง
ขอ้มูลในระบบดงักล่าวจะท าให้บุคลากรท่ีกล่าวมาได้รับผลกระทบร่วมด้วย ดงันั้นจึงได้มีการ
ทดสอบในส่วนของสาระส าคญัอาทิเช่น จ านวนเงินเบิกตามหนา้ฎีกา เลขท่ีเอกสาร เลขท่ีฎีกาเบิก
เงิน เป็นตน้ โดยขอ้มูลจากเอกสารตวัฎีกาจะตอ้งตรงกนักบัขอ้มูลท่ีไดน้ าส่งเขา้ในระบบสารสนเทศ
ของกรมการเงินทหารเรือ 
               เม่ือมีการปฏิบติังานได้ระยะหน่ึงข้อผิดพลาดดังกล่าวก็ได้ลดลงจนไม่มีข้อผิดพลาด
เน่ืองจากเกิดความรู้และทกัษะในการปฏิบติังานดังกล่าวมากข้ึน และหากมีข้อผิดพลาดเกิดข้ึน        
ก็สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยตนเองอยา่งทนัท่วงที นบัไดว้า่เป็นการฝึกฝนและต่อยอดการน าความรู้ท่ีได้
จากการศึกษาในมหาวิทยาลยัมาประยุกต์ใช้กบัการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบติังานจริง ท าให้เห็น
ภาพการท างานในสายวิชาชีพมากข้ึน และท าให้เกิดการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมายซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการพฒันาตนเองใหมี้คุณภาพต่อไป 
               3.7.6 จัดท าเอกสาร 
               การแยกฎีกาขอเบิกเงินเป็น กองค่าใช้จ่าย(กชจ.) 3 ชุด , กองเงินเดือน(กงด.)และกอง
การเงินต่างประเทศ(กงต.) 2 ชุด ประกอบดว้ย 
               1. ชุดที1่ ประกอบด้วย (ฏีกา กชจ. , กงด. , กงต.) 
  - รายงานขอเบิกเงินคงคลงัระบบ ERP ท่ีผา่นการตรวจสอบความถูกตอ้ง 
     จาก หน.เบิกจ่าย จ านวน 1 ฉบบั (ประทบั อนุมติั P1&P2 บนหนา้ฏีกา) 
  -  ฎีกาขอเบิกเงินจ านวน 1 ฉบบั 
              2. ชุดที ่2 ประกอบด้วย (ฎกีา กชจ. , กงด. , กงต.) 
  -  รายงานขอเบิกเงินคงคลงัระบบ ERP ท่ีผา่นการอนุมติัแลว้ จ  านวน 1 ฉบบั 
  -  ฎีกาขอเบิกเงินจ านวน 3 ฉบบั (ฏีกา กชจ.) 
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                            - ฎีกาขอเบิกเงินส่วนท่ีเหลือพร้อมกบัใบส าคญั (ฏีกา กงด. , กงต.) 
 
  3. ชุดที ่3 ประกอบด้วย, (ฏีกา กชจ.) 
   - ฎีกาขอเบิกเงินส่วนท่ีเหลือพร้อมกบัใบส าคญั 
               3.7.7 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

                
3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
               โครงงานการแจง้โอนเงินกรณีจ่ายกลบัส่วนราชการจะตอ้งใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือแบ่ง
ตามหนา้ท่ีท่ีใชง้านไดด้งัน้ี 
 ฮาร์ดแวร์ 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งานระบบ GFMIS (Government Fiscal Management 

Information System) โดยเฉพาะ 
ซอฟต์แวร์ 

1. โปรแกรม Microsoft Word 2007 
2. โปรแกรม Microsoft Excel 2007 
3. โปรแกรม Microsoft PowerPoint  2007 
4. โปรแกรม RTN ERP (Royal Thai Navy Enterprise Resource Planning) 
5. โปรแกรมระบบสารสนเทศของกรมการเงินทหารเรือ 

เคร่ืองใช้ส านักงาน 
1. เคร่ืองปร้ิน 
2. ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบ้รรทดั 
3. แมก็เยบ็กระดาษ 
4. คลิปหนีบกระดาษ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค.59 มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 
1.รวบรวมความตอ้งการ     
2.วเิคราะห์ระบบ     
3.ออกแบบระบบ     
4.การปฏิบติังาน     
5.การทดสอบและสรุปผล     
6.จดัท าเอกสาร     



 
 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงการ 

รายละเอยีดโครงงาน 
4.1 แผนผงัขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ลกัษณะของงานท่ีรับผิดชอบในแผนกเบิกจ่าย กองควบคุมงบประมาณ กรมการเงินทหารเรือ
คือการจดัท ำกำรแจ้งโอนเงินกรณีจำ่ยกลบัสว่นรำชกำร ซ่ึงมีรายละเอียดและขั้นตอนในการปฏิบติัดงัน้ี 
 4.1.1 การน าขอ้มูลเลขท่ีเอกสารท่ีไดจ้ากระบบ RTN ERP และระบบ GFMIS บนัทึกใน
ระบบสารสนเทศของกรมการเงินทหารเรือ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 
เรียกรายงานการบันทึก
รับฎีกาจากกองต่าง ๆ 

ตรวจสอบการ  
Interface 

น าเลขที่เอกสารที่ได้รับจากระบบ GFMIS 
และวันที่อนุมัติ P1&P2 บันทึกใน      

ระบบสารสนเทศของ กง.ทร. 

สิ้นสุด 

พิมพ์รายงานขออนุมัติ P1&P2 พร้อม
ส่งคืนฎีกาฉบบัจริงให้กองต่างๆ 

บันทึกเลขที่เอกสาร ที่ไดร้ับจาก
ระบบ RTN ERP ในรายงาน   

การบันทึกรับฎีกา 

YES 

NO 
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 4.1.2 การแจง้โอนเงินกรณีจ่ายกลบัส่วนราชการและการบนัทึกวนัท่ีท่ีไดรั้บโอนเงินใน
ระบบสารสนเทศของกรมการเงินทหารเรือ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

เข้าระบบสารสนเทศของ กง.ทร. 
(จัดท ารายงานการรบัเงินจาก

กรมบัญชีกลาง) 

แจ้งการโอนเงิน 

เข้าระบบสารสนเทศของ กง.ทร.    
(บันทึกวันที่ ที่ได้รับเงินโอนเข้าระบบ ฯ) 

สิ้นสุด 

ตรวจสอบกับ  
GFMIS 

จากธนาคาร 
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4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การน าขอ้มูลเลขท่ีเอกสารท่ีไดรั้บจากระบบ RTN ERP และระบบ GFMIS บนัทึกในระบบสารสนเทศ
ของ กง.ทร. 
 1.ข้ันตอนการเรียกข้อมูลฎกีา และบันทกึเลขที่เอกสารทีไ่ด้จากระบบ RTN ERP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.1 ระบบสารสนเทศกรมการเงินทหารเรือ 

             1. เขา้ระบบสารสนเทศของ กง.ทร. โดยผา่นโปรแกรม  Web browser (IE , Google Chrome , 

Fire fox) 

             2. พิมพช่ื์อ Web sit (http://10.106.40.7, http://10.106.50.2) 

             3. จะไดต้ามรูปท่ี 1 เลือกระบบงานฎีกาขอเบิกปี 56 (กง.ทร.) 

             4. พิมพร์หสัผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น  ---> แสดงตนเขา้สู่ระบบ 

 
 

 
 

http://10.106.40.7/
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รูปท่ี 4.2  ค  าสั่งรายงานฎีกาขอเบิกระบบสารสนเทศกรมการเงินทหารเรือ 

            5. เลือกเมนู งานฎีกา กคง. ---> เลือก รายงาน ฎีกาขอเบิก 

            6. เลือกเมนู ฎีกา คชจ. วนัรับ หรือ ฎีกา กงต. วนัรับ หรือ ฎีกา กงด. วนัรับ (แลว้แต่กรณีวา่เป็น
ฎีกาของกองไหนใหเ้ลือกกองนั้น) 

            7. จะได้ตามรูปท่ี 2 ช่อง “เร่ิมวนัท่ี” คล๊ิกรูป เลือกวนัท่ียอ้นหลงัประมาณ 3 วนัช่อง
“ถึงวนัท่ี” คล๊ิกรูป  เลือกวนัท่ีปัจจุบนั แลว้คล๊ิก “คน้หา” 

 
 

 

เลอืกวนัท่ีย้อนหลงั 

คลิก๊ “ค้นหำ” 

เลอืกวนัท่ีปัจจบุนั 
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รูปท่ี 4.3 การบนัทึกรายงานฎีกาขอเบิก 

 8. จะได้ตามรูปที่ 3 เลือก Excel         Save         ตั้งชื่อเอกสาร        Save (เลือกบันทึก
เอกสารไว้หน้า Desktop) 
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รูปท่ี 4.4 เอกสารไฟล ์Excel รายงานการบนัทึกรับฎีกาจากกองต่างๆ 

9. เปิดเอกสารไฟล ์Excel ท่ีบนัทึกไวแ้ลว้ในหนา้ Desktop (ตามขอ้8 หนา้ 14) จะไดต้ามรูปท่ี 4 

เป็นรายงานการบนัทึกรับฎีกา คชจ. หรือ รายงานการบนัทึกรับฎีกา กงต. หรือ รายงานการบนัทึกรับ

ฎีกา กงด. (แลว้แต่ว่าก าลงัท างานฎีกาของกองใดอยู่ ถา้ฎีกาใดไม่มีในรายงานการบนัทึกรับฎีกา ให้ดู

หนา้ฎีกาวา่ กคง. ฯ บนัทึกรับฎีกาเขา้วนัใด ใหไ้ปด าเนินการตามขอ้ 7 (หนา้ 13) ให้เลือกวนัท่ี ท่ี กคง. ฯ 

บนัทึกรับ แลว้คดัลอกเฉพาะฎีกาท่ีไม่มีในรายงานการบนัทึกรับฎีกา ฯ มารวมไวก้บัเอกสารท่ีไดใ้น    

ขอ้ 9  

10. ลบฎีกาท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้ออกทั้งหมด (สังเกตจากช่อง ERP ref , GF ref , ERP date , 

GF date จะมีเลขท่ีเอกสารท่ีไดรั้บจากระบบ RTN ERP และระบบ GFMIS รวมทั้งวนัท่ีอนุมติัปรากฏ

อยู)่ 
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รูปท่ี 4.5 เตรียมคียข์อ้มูลเอกสารไฟล ์Excel จากรายงานการบนัทึกรับฎีกาจากกองต่างๆ 

 11. เม่ือลบฎีกาท่ีมีเลขท่ีเอกสารออกแลว้ จะไดข้อ้มูลตามรูปท่ี 5 (สังเกตคอลมัน์ N , O , P และ 
Q จะไม่มีเลขท่ีเอกสาร และวนัท่ี) น าเลขท่ีเอกสารจากรายงานการขอเบิกเงินคงคลงัระบบ RTN ERP 
บนัทึกในคอลมัน์ N โดยเทียบเลขท่ีฎีกาคลงัใหต้รงกนั และพิมพเ์ลข 1 ในคอลมัน์ L ท าเช่นน้ีทุกฎีกา  

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่เอกสารจาก
ระบบ  RTN ERP 

พิมพ์เลข 

1 

เลขที่ฎีกำ

คลงั 
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รูปท่ี 4.6 การคียข์อ้มูลเอกสารไฟล ์Excel จากรายงานการบนัทึกรับฎีกาจากกองต่างๆ  

 12. เม่ือบนัทึกเลขท่ีเอกสารท่ีไดรั้บจากระบบ RTN ERP ทุกฎีกาท่ีอนุมติั P1&P2 แลว้ จดัเรียง

ขอ้มูล โดยไปท่ีเมนูบาร์เลือกขอ้มูล ---> เรียงล าดบั ---> เลือกคอลมัน์ N (เลขท่ีเอกสารท่ีไดรั้บจาก

ระบบ RTN ERP)เลือกจากนอ้ยไปหามาก ---> ตกลง ---> ตกลง ตามรูปท่ี 4.6 

 13. ลบฎีกาท่ีเหลือ (ฎีกาท่ียงัไม่ไดข้ออนุมติั P1&P2) ออกทั้งหมด (สังเกตคอลมัน์ L , N , O จะ

ไม่มีเลข 1 เลขท่ีเอกสารและวนัท่ี) 
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รูปท่ี 4.7 ขอ้มูลฎีกาท่ีขออนุมติั P1&P2 

 14. ตามรูปท่ี 4.7 จะไดร้ายงานฎีกาท่ีขออนุมติั P1&P2 ทั้งหมดในวนันั้น ๆ บนัทึกไฟล์เอกสาร

ไว ้เพื่อรอด าเนินการในขั้นตอนตรวจสอบการ Interface 
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 2. ขั้นตอนตรวจสอบการ Interface ในระบบ RTN ERP (การใช้ค าส่ัง ZAIF_M05 - 

Agency Interface System -> Interface Monitoring -> Document Inquiry) 

 

รูปท่ี 4.8 ระบบการวางแผนและจดัการทรัพยากรกองทพัเรือ RTN ERP 

 1. เขา้ระบบ    

 2. พิมพร์หสัผูใ้ชง้าน และรหสัผา่น ตามรูปท่ี 4.8           Enter 
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รูปท่ี 4.9 ค าสั่ง ZAIF_M05 เพื่อตรวจสอบการเช่ือมโยง 

             3. เลือกเมนู กคง.กง.ทร. 

             4. เลือกค าสั่ง  ตามรูป

ท่ี 4.9 
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รูปท่ี 4.10 หนา้หลกัค าสั่ง ZAIF_M05 

5. ตามรูปท่ี 4.10  “ส่วนราชการ”     พิมพ ์ 0205  (หมายถึง กองทพัเรือ) 

                    “ปีบญัชี”            พิมพ ์ 2016  (ปีปัจจุบนั) 

     “เลขท่ีเอกสาร”    พิมพ ์(ในช่องแรก) เลขท่ีเอกสารท่ีไดจ้ากระบบ RTN ERP 

(พิมพเ์ลขอะไรก็ได ้จ  านวน 10 หลกั) ---> คล๊ิกรูป  (การเลือกแบบหลายรายการ) 
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รูปท่ี 4.11 การใส่เลขท่ีเอกสารท่ีตอ้งการตรวจสอบสถานะ 

 6. ตามรูปท่ี 4.11 คล๊ิกรูป    เพื่อลา้งค่าท่ีไม่ใช่ 

 7. กลบัไปท่ีระบบสารสนเทศของ กง.ทร. ในขอ้ 14 รูปท่ี 4.7 (หนา้ 18) คดัลอกเลขท่ีเอกสารท่ี

ไดจ้ากระบบ RTN ERP ในคอลมัน์ N ทั้งหมดมาวางในช่องค่าเด่ียว คล๊ิกรูป    เ พื่ อ ว า ง เ ล ข ท่ี

เอกสารท่ีคดัลอกมาวางในช่องค่าเด่ียว คล๊ิกรูป      แลว้คล๊ิกรูป     อีกคร้ังหน่ึง 

 

 

 

 

ล้ำงคำ่ที่ไมใ่ช่ออก 
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รูปท่ี 4.12 การตรวจสอบสถานะการเช่ือมโยงของเลขท่ีเอกสาร 

 8. จะไดข้อ้มูลตามรูปท่ี 4.12 ตรวจดูท่ีคอลมัน์ GFMIS DOCUMENT (จะไดเ้ลขท่ีเอกสารจาก

ระบบ GFMIS) คอลมัน์ Interface Status จะแสดงสถานะ  และช่อง Status Date เป็น

วนัท่ีเดียวกนัทั้งหมด (วนัท่ีขออนุมติั P1&P2) ถา้ในคอลมัน์ดงักล่าวไม่ข้ึนขอ้มูลขา้งตน้ แสดงวา่ฎีกาท่ี

ขออนุมติัไม่ Interface ไประบบ GFMIS จะตอ้งกลบัไปตรวจสอบเอกสารอีกคร้ังหน่ึง ถา้ไม่มีอะไร

ผดิพลาดใหป้ระสานกรมบญัชีกลาง  

 

 

 

 



33 
 

 

 

รูปท่ี 4.13 การบนัทึกเป็นไฟล ์Excel การตรวจสอบสถานการณ์เช่ือมโยง 1 

9. เม่ือฎีกาท่ีขออนุมติั P1&P2 Interface ไประบบ GFMIS ทุกรายการแลว้ ท าการบนัทึกขอ้มูล

ตามรูปท่ี 4.13 โดยเลือก ระบบ         รายการ         เก็บบนัทึก         ไฟลเ์ฉพาะ 
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รูปท่ี 4.14 การบนัทึกเป็นไฟล ์Excel การตรวจสอบสถานะการเช่ือมโยง 2 

10. ตามรูปท่ี 4.14 เลือกบนัทึกรูปแบบไฟลเ์ป็น สเปรดชีท คล๊ิกรูป    
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รูปที่ 4.15 การบนัทึกเป็นไฟล ์Excel การตรวจสอบสถานการณ์เช่ือมโยง 3 

11. ตามรูปที่ 4.15 คลิ๊กรูป       เลือกบันทึกไว้ที่หน้า Desktop ตั้งชื่อไฟล์ในช่อง File name       
Save        Generate (บันทึกข้อมูลเก็บไว้เพ่ือน าไปด าเนินการในข้ันตอนต่อไป) 
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รูปท่ี 4.16 การน าเลขท่ีเอกสารท่ีไดจ้าก GFMIS มาใชเ้ป็นขอ้มูล 

12. เปิดไฟล์ท่ีบนัทึกไวใ้นขอ้ 11 (หน้า 17) คดัลอกเลขท่ีเอกสารท่ีไดจ้ากระบบ GFMIS ใน

คอลมัน์ GFMIS Document ทั้งหมดมาวางในไฟลท่ี์ไดจ้ากระบบสารสนเทศของ กง.ทร. ในขอ้ 14 รูปท่ี 

4.7 คอลมัน์ P (หนา้ 9) โดยเทียบเลขท่ีเอกสารท่ีไดจ้ากระบบ RTN ERP ให้ตรงกนั จากนั้น พิมพว์นัท่ี 

(ท่ีไดจ้ากไฟล์ในขอ้ 11 คอลมัน์ Status Date)  ในคอลมัน์ O ( ERP date) และ Q (GF date) ---> เลือก

บนัทึก (จะไดข้อ้มูลตามรูปท่ี 4.16) 
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รูปท่ี 4.17 ลบคอลมัน์ A – K เพื่อน าขอ้มูลเขา้ระบบสารสนเทศ กง.ทร. 

13. ตามรูปท่ี 4.17 ลบขอ้มูลตั้งแต่คอลมัน์ A – K         เลือกบนัทึก (บนัทึกไฟล์เอกสารไวเ้พื่อ

รอด าเนินการในขั้นตอนการน าเลขท่ีเอกสารท่ีไดจ้ากระบบ RTN ERP และระบบ GFMIS บนัทึกใน

ระบบสารสนเทศของ กง.ทร.) 
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3. ขั้นตอนการน าเลขทีเ่อกสารทีไ่ด้จากระบบ RTN ERP และระบบ GFMIS บันทกึในระบบ

สารสนเทศของ กง.ทร.  

 

รูปท่ี 4.18 ค าสั่งบนัทึกเอกสารรวมกองต่างๆเพื่อน าขอ้มูล Excel เขา้ระบบ กง.ทร. 

1. เขา้ระบบสารสนเทศของ กง.ทร. เลือก งานฎีกา กคง. ---> บนัทึก/ปรับปรุงฎีกาขอเบิก ---> 

บนัทึกเอกสารรวม กชจ. Excel หรือบนัทึกเอกสารรวม กงต. Excel หรือบนัทึกเอกสารรวม กงด. Excel 

(เป็นฎีกาของกองไหนใหเ้ลือกกองนั้น) ตามรูปท่ี 4.18 
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รูปท่ี 4.19 การน าขอ้มูลเลขท่ีเอกสาร ERP และ GFMIS เขา้สู่ระบบสารสนเทศ กง.ทร. 1 

2. ตามรูปท่ี 4.19 เลือกน าเขา้ Excel file ---> Browse ---> เลือกไฟล์ท่ีเก็บบนัทึกไวห้น้า 

Desktop ในขอ้ 13 รูปท่ี 4.17 (หนา้ 19 ขั้นตอนตรวจสอบการ Interface) --->  Open 
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รูปท่ี 4.20 การน าขอ้มูลเลขท่ีเอกสาร ERP และ GFMIS เขา้สู่ระบบสารสนเทศ กง.ทร. 2 

3.จะไดข้อ้มูลตามรูปท่ี 4.20 ตรวจสอบขอ้มูลท่ีน าเขา้ คล๊ิกโอนยา้ยขอ้มูล (Excel to MySQL) 

จะมีขอ้ความบอกว่า ขอ้มูลถ่ายโอนเรียบร้อยแลว้ รวมก่ีรายการ จากนั้นคล๊ิกท่ี ปิด – เลิกงาน จะเห็น

วนัท่ีน าเขา้ จ  านวนรายการมีก่ีรายการ ปรับขอ้มูลแลว้เป็น 0 คล๊ิกท่ีปรังปรุง ---> บนัทึกรายการ ---> OK 

ขอ้มูล Excel กบัช่องปรับปรุงขอ้มูลแลว้ จะมีจ านวนรายการเท่ากนั  แสดงวา่ระบบไดน้ าขอ้มูลเขา้แลว้ 

4. เม่ือน าขอ้มูลเลขท่ีเอกสาร ฯ และวนัท่ี ท่ีขออนุมติั ฯ เขา้ระบบสารสนเทศของ กง .ทร. แลว้

จดัพิมพ์รายงานการขออนุมัติ P1&P2 โดยเลือก งานฎีกา กคง. ---> รายงานฎีกาขอเบิก ---> 

เอกสารอา้งอิง กชจ. GF หรือเอกสารอา้งอิง กงต. GF หรือเอกสารอา้งอิง กงด. GF (เป็นฎีกาของกองใด

ใหเ้ลือกกองนั้น) 
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รูปท่ี 4.21 การเรียกรายงานเพื่อจดัพิมพร์ายงานการขออนุมติั P1&P2 

 5. จะไดต้ามรูปท่ี 4.21 ช่อง “เร่ิมวนัท่ี”   พิมพว์นัท่ี ท่ีขออนุมติั 

            ช่อง “ถึงวนัท่ี”    พิมพว์นัท่ี ท่ีขออนุมติั 

  -  คล๊ิก “คน้หา”      

 

 

 

 

 

 

เป็นวนัท่ีเดียวกนั 

คลิก๊

ค้นหำ 
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รูปท่ี 4.22 รายงานการขออนุมติั P1&P2 1 

 6. จะไดข้อ้มูลตามรูปท่ี 4.22 จดัแต่งเอกสารโดยลบคอลมัน์ท่ีไม่ใชข้อ้มูลออก เช่น คอลมัน์ A , 

C , F , N , O ตั้งแต่คอลมัน์ R ใหล้บขอ้มูลออกทุกคอลมัน์ท่ีมีขอ้มูล 
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รูปท่ี 4.23 รายงานการขออนุมติั P1&P2 2 

7. เม่ือลบคอลมัน์ขอ้มูลท่ีไม่ใช้ออกแลว้ จดัแต่งเอกสารใหม่โดยหวักระดาษพิมพ ์“การอนุมติั 

P1&P2” บรรทดัถดัไปพิมพ ์วนัท่ีอนุมติั P1&P2 คอลมัน์ A พิมพล์ าดบัท่ี จะไดต้ามรูปท่ี 4.23 จดัเก็บ

รายงานไวไ้ฟลเ์ดียวกนัทุกคร้ังท่ีท ารายงานฯ  

8. พิมพร์ายงานการอนุมติั P1&P2 จ านวน 2 ชุด ชุดแรกส่งให้กองต่าง ๆ พร้อมกบัส่งคืนฎีกา    

ฉบบัจริง โดยตรวจสอบเลขท่ีฎีกาท่ีส่งคืนให้ตรงกบัรายงาน ฯ ชุดท่ี 2 กคง.กง.ทร. เก็บเขา้แฟ้มไวเ้ป็น

หลกัฐาน 
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4. การแจ้งโอนเงิน กรณจ่ีายกลบัส่วนราชการและการบันทึกวนัที่ทีไ่ด้รับโอนเงินในระบบ

สารสนเทศของ กง.ทร. 

4.1 การตรวจสอบกบั Statement ธนาคาร เพือ่ตรวจสอบฎกีาทีก่รมบัญชีกลางอนุมัติกบั 

4.2 ขั้นตอนการแจ้งโอนเงิน กรณจ่ีายกลบัส่วนราชการ 

 
 

รูปท่ี 4.25 โปรแกรมสารสนเทศกรมการเงินทหารเรือ 1 

 

รูปท่ี 4.24 Statement ธนาคาร 
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 1. เขา้ระบบสารสนเทศของ กง.ทร. โดยผา่นโปรแกรม Web browser (IE , Google Chome , 
Firefox)  
 2. พิมพช่ื์อ Web site ( http://10.106.40.7/ ) 
 3. เลือกระบบงานฎีกาขอเบิกปี 59 (กง.ทร.) 
 

 

รูปท่ี 4.26 โปรแกรมสารสนเทศกรมการเงินทหารเรือ 2 

 4. พิมพร์หสัผูใ้ชง้าน และรหสัผา่น ตามรูปท่ี 4.26 

 
 

 

 

 

 

 

http://10.106.40.7/
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รูปท่ี 4.27 โปรแกรมสารสนเทศกรมการเงินทหารเรือ 3 

 5. เลือกงานฎีกา กคง. ---> รายงานฎีกาขอเบิก ---> เอกสารอา้งอิง กชจ. GF หรือเอกสารอา้งอิง 

กงต. GF หรือ เอกสารอา้งอิง กงด. GF 

 6. เลือกวนัท่ี โดยช่อง   “เร่ิมวนัท่ี”  พิมพว์นัท่ี ท่ีขออนุมติั P1&P2  

          “ถึงวนัท่ี”   พิมพว์นัท่ี ท่ีขออนุมติั P1&P2 (เป็นวนัเดียวกนั) 

      คล๊ิก “คน้หา” 

 

 

 

 

วนัท่ีขออนมุตัิ P1&P2 

วนัท่ีขออนมุตัิ P1&P2 

คลิก๊

ค้นหำ 
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รูปท่ี 4.28 โปรแกรมสารสนเทศกรมการเงินทหารเรือ 4 

7. จะไดข้อ้มูลตามรูปท่ี 4 บนัทึกขอ้มูลเก็บไวโ้ดยเลือก Excel ---> Save ---> เลือกไดร์          

(หนา้ Desktop) ---> ตั้งช่ือไฟล ์---> SAVE 
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 รูปท่ี 4.29 ไฟล ์Excel ส าหรับการแจง้วนัท่ีโอนเงินจ่ายกลบัส่วนราชการ 

8. จะไดข้อ้มูลเอกสารเป็นไฟล์ Excel จดัเรียงล าดบั คอลมัน์ P หรือ Q (เป็นเลขท่ีเอกสารท่ีได้

จากระบบ RTN ERP และระบบ GFMIS) ลบเลขท่ีเอกสารท่ีข้ึนตน้ดว้ยเลข 3101xxxxxx , 3102xxxxxx 

, 3103xxxxxx , 3301xxxxxx , 3302xxxxxx , และ 3302xxxxxx (เป็นเลขท่ีเอกสารจ่ายตรงผูข้าย) 

ทั้งหมด 
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รูปท่ี 4.30 การบนัทึกงานต่างๆไวใ้นไฟลเ์ดียวกนั 

 9. การท างานในขั้นตอนการแจง้โอนเงิน กรณีจ่ายกลบัส่วนราชการ จะบนัทึกขอ้มูลเก็บไว ้3 

ไฟล ์ตามรูปท่ี 4.30 เพื่อช่วยในการคน้หาขอ้มูล และการปฏิบติังานในขั้นตอนอ่ืน ๆ ตามคู่มือ ฯ จะเปิด

ไว ้3 ไฟล ์ดงัน้ี (แลว้แต่ผูป้ฏิบติัจะตั้งช่ือไฟลอ์ะไรก็ได ้ท่ีส่ือความหมายแลว้เขา้ใจ) 

 1. อนุมติั P1&P2 งป. 59 ไฟลน้ี์เปิดไว ้เพื่อเก็บขอ้มูลฎีกาท่ีขออนุมติั P1&P2 ในแต่ละวนั 

2. แจง้โอนธนาคาร งป. 59  ไฟล์น้ีเปิดไวเ้พื่อ ตรวจสอบฎีกาท่ีขออนุมติั P1&P2 แลว้ แต่ยงั

ไม่ไดรั้บโอนเงิน เน่ืองจากในแต่ละวนัท่ีขออนุมติั P1&P2 อาจมีบางฎีกาท่ีไม่ไดรั้บโอนเงิน ฎีกาท่ียงั

ไม่ไดรั้บโอนเงินจะเก็บไวใ้นไฟลน้ี์ก่อน ไดรั้บโอนเงินเม่ือไหร่ จึงด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

 3. ทะเบียน งป. 59 ไฟล์น้ีเปิดไวเ้พื่อจดัท ารายงานการรับเงินจากกรมบญัชีกลาง เพื่อแนบกบั

หนงัสือแจง้โอนเงินกรณีจ่ายกลบัส่วนราชการ 

 

1 2 

3 
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 10. เปิดไฟลอ์นุมติั P1&P2 งป. 59 แลว้คดัลอกขอ้มูลในรูปท่ี 4.29 ขอ้8 (หนา้ 48) ตั้งแต่คอลมัน์ 

B ถึง คอลมัน์ S มาวางในไฟล์อนุมติั P1&P2 งป. 59 เป็นการเก็บขอ้มูลท่ีขออนุมติั P1&P2 ตั้งแต่ตน้

ปีงบประมาณจนถึงปัจจุบนั เพื่อไวค้น้หาขอ้มูล และตรวจสอบฎีกาท่ีไม่มีการเบิกจ่ายกบั กชจ.กง.ทร. 

วา่มีการเบิกจ่ายหรือไม่ ป้องกนัฎีกาสูญหาย 

 

 

รูปท่ี 4.31 ไฟลแ์จง้โอนธนาคาร งป.59 1 

 11. เปิดไฟล ์แจง้โอนธนาคาร งป. 59 พิมพห์วัเร่ืองและวนัท่ี แลว้คดัลอกขอ้มูลจากไฟล์ อนุมติั 
P1&P2 เฉพาะวนัท่ี ท่ีจะท าการแจง้โอนเงินมาวางท่ีชีท “รอรับเงิน”  

 12. พิมพว์นัท่ี ท่ีไดรั้บโอนเงินในคอลมัน์ S ตามรูปท่ี 4.31 โดยดูวนัท่ีจาก Statement ส าหรับ
ฎีกาใดท่ียงัไม่ไดรั้บแจง้การโอน ใหเ้วน้วา่งไว ้ไดรั้บแจง้โอนเม่ือใดจึงค่อยพิมพว์นัท่ี แลว้ด าเนินการใน
ขอ้ต่อไป 

 

 

 

 

พิมพ์วันท่ี ท่ีได้รับ
การแจ้งโอนเงิน 
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 รูปท่ี 4.32 ไฟลแ์จง้โอนธนาคาร งป.59 2 

 13. แยกฎีกาท่ีเบิกจากเงินใน งป. (เงินโอนเขา้บญัชีเงินใน งป.) ไวท่ี้ชีท “1151070552”  ฎีกาท่ี

เบิกจากเงินนอก งป. (เงินจะโอนเขา้บญัชีเงินนอก งป.) ไวท่ี้ชีท “1151070560” โดยดูจาก Statement 

หรือรายงานแสดงสถานะเบิกจ่ายเงิน ตามรูปท่ี 4.32 

 14. รวมยอดเงิน คอลมัน์ G ถึงคอลมัน์ M ในชีท “1151070552” และชีท “1151070560” 

ยอดเงินรวมในคอลมัน์ M ทั้ง 2 ชีท จะตอ้งไดเ้ท่ากบัยอดเงินรวมใน Statement 
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รูปท่ี 4.33 ไฟลท์ะเบียน งป.59 1 

15. เปิดไฟล์ ทะเบียน งป. 59 หัวกระดาษพิมพ ์การรับเงินจากกรมบญัชีกลาง บรรทดัท่ีสอง 

พิมพเ์ลขท่ีบญัชีเงินฝากธนาคาร และบรรทดัสุดทา้ย พิมพว์นัท่ี ท่ีไดรั้บโอนเงิน แลว้คดัลอกขอ้มูลจาก

ไฟล์แจง้โอนธนาคาร   งป. 59 มาวางในไฟล์ทะเบียน งป. 59 ตามรูปท่ี 4.33 ทั้งชีท 1 และ ชีท 2 ตั้งแต่

คอลมัน์ B ถึงคอลมัน์ Q (รูปท่ี 4.32 ขอ้13 หนา้ 57)  
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รูปท่ี 4.34 ไฟลท์ะเบียน งป.59 2 

16. ตามรูปท่ี 4.34 จดัเรียงล าดบัเลขท่ีฎีกาคลงัในคอลมัน์ B โดยเลือกขอ้มูล ---> เลือกคอลมัน์ 

B ---> จากนอ้ยไปหามาก ---> ตกลง 

 

 

 

 

  

 

 

 

เลขที่ฎีกำคลงั 
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รูปท่ี 4.35 ไฟลท์ะเบียน งป.59 3 

 17. ตามรูปท่ี 4.35 คอลมัน์ A พิมพล์ าดบัท่ีเรียงตามเลขท่ีฎีกาคลงั แลว้พิมพร์ายงานการรับเงิน

จากกรมบญัชีกลาง บญัชีเงินใน งป. และบญัชีเงินนอก งป. 

 18. จดัท าหนังสือแจ้งโอนเงิน กรณีจ่ายกลับส่วนราชการ เสนอ กบง.กง.ทร. พร้อมแนบ

รายงานการรับเงินจากกรมบญัชีกลาง และส าเนาฎีกาตามรายงานการรับเงินจากกรมบญัชีกลาง 

 

 

 

 

พิมพ์ล ำดบัเลขฎีกำ

คลงั 
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 4.3. ขั้นตอนการบันทกึวันที ่ทีไ่ด้รับโอนเงินเข้าระบบสารสนเทศของ กง.ทร.

 

 

รูปท่ี 4.36 การบนัทึกวนัท่ี ท่ีไดรั้บโอนเงินเขา้ระบบสารสนเทศของ กง.ทร. 1  

1. เขา้ระบบสารสนเทศของ กง.ทร. 

 2. เลือกงานฎีกา กคง.กง.ทร. ---> รายงานฎีกาขอเบิก ---> เอกสารอา้งอิง กชจ. GF ---> บนัทึก 
หนา้ Desktop 

  - เลือกงานฎีกา กคง.กง.ทร. ---> รายงานฎีกาขอเบิก ---> เอกสารอา้งอิง กงต. GF ---> บนัทึก 
หนา้ Desktop  

  - เลือกงานฎีกา กคง.กง.ทร. ---> รายงานฎีกาขอเบิก ---> เอกสารอา้งอิง กงด. GF ---> บนัทึก 
หนา้ Desktop 

 3. จากขอ้ 2 จะไดข้อ้มูล 3 ไฟล์ น าขอ้มูลมาจดัให้เป็นไฟล์เดียวกนั พิมพว์นัท่ี ท่ีไดรั้บโอนเงิน
คอลมัน์ W และพิมพเ์ลข 1 ในคอลมัน์ N ทุกรายการท่ีไดรั้บโอนเงิน ส าหรับฎีกาใดท่ีไม่ไดรั้บโอนเงิน
ใหล้บออก ตามรูปท่ี 1 ---> บนัทึก หนา้ Desktop 
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รูปท่ี 4.37 การบนัทึกวนัท่ี ท่ีไดรั้บโอนเงินเขา้ระบบสารสนเทศของ กง.ทร. 2 

 4. ลบคอลัมน์ A ถึงคอลัมน์ M (จะได้ตามรูปที่ 4.37) ---> บันทึก 
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รูปท่ี 4.38 การบนัทึกวนัท่ี ท่ีไดรั้บโอนเงินเขา้ระบบสารสนเทศของ กง.ทร. 3 

5. กลบัไปท่ีระบบสารสนเทศของ กง.ทร. เพื่อน าเขา้ขอ้มูลวนัท่ี ท่ีไดรั้บโอนเงินเขา้ระบบโดย

เลือกงานฎีกา กคง. ---> บนัทึก/ปรับปรุง ฎีกาขอเบิก 

 - บนัทึก โอนจ่าย – Excel 

6. ตามรูปท่ี 4.38 คล๊ิก (1) “น าเขา้ Excel file” ---> (2)Browse ---> (3)เลือกไฟล์(ท่ีบนัทึกไว้

หนา้ Desktop ในขอ้ 3 หนา้ 61) ---> (4)Open 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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รูปท่ี 4.39 การบนัทึกวนัท่ี ท่ีไดรั้บโอนเงินเขา้ระบบสารสนเทศของ กง.ทร. 4 

7. ตามรูปท่ี 4.39 ตรวจสอบขอ้มูล ---> โอนยา้ยขอ้มูล (Excel to MySQL) ---> ปิด – เลิกงาน --

-> ปรับปรุง ---> บนัทึกรายการ ---> ตกลง 
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รูปท่ี 4.40 การบนัทึกวนัท่ี ท่ีไดรั้บโอนเงินเขา้ระบบสารสนเทศของ กง.ทร. 5 

8. จะไดต้ามรูปท่ี 4.40 ช่อง “น าเขา้ Excel file” กบัช่อง “ปรับปรุงขอ้มูลแล้ว” จะมีจ านวน

รายการเท่ากนั แสดงวา่ระบบไดน้ าเขา้ขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ 

 

 

 

 

 

 



บทที ่5  
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 
5.1.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจิยั  
 จากการท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้รับการฝึกสหกิจศึกษาท่ี กองควบคุมงบประมาณ แผนกเบิกจ่าย 
กรมการเงินทหารเรือ ไดรั้บมอบหมายงานหลกัให้จดัท าการแจง้โอนเงินกรณีจ่ายกลบัส่วนราชการ
ซ่ึงเป็นงานท่ีมีการปฏิบติัหลายขั้นตอนจึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้ในเบ้ืองตน้ อาทิ ความรู้เก่ียวกบังาน
ดา้นเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐ ความรู้เบ้ืองตน้ในระบบบญัชีราชการ การตรวจเอกสารและ
ขั้นตอนการอนุมติั (P1&P2) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายนอกและภายในหน่วยงาน เป็นตน้ โดยจะ
ท าให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รู้ระบบของงานและมองเห็นภาพการเดินทางของ
เอกสารฎีกาเบิกเงินไดอ้ยา่งชดัเจนข้ึน ท าใหเ้ม่ือเกิดขอ้ผดิพลาดสามารถแกไ้ขไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 เม่ือมีความเข้าใจเบ้ืองต้นในการปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายให้บรรลุวตัถุประสงค์และขอบเขตท่ีไดก้ าหนดไวโ้ดยปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีไดก้ าหนด    
มีการตรวจสอบและสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างถูกตอ้งและทนัท่วงทีหรือท าให้ปัญหา
เกิดข้ึนนอ้ยท่ีสุดเพื่อใหผ้ลลพัธ์ของงานมีประสิทธิผลสูงสุด 
 จากการท่ีมีขั้นตอนการปฏิบติังานและการตรวจสอบอยา่งชดัเจนท าให้งานการแจง้โอน
เงินกรณีจ่ายกลบัส่วนราชการมีความถูกตอ้งและไม่เกิดขอ้ผิดพลาดข้ึนเพราะงานดงักล่าวถือว่ามี
ความส าคญัมากเน่ืองจากเป็นแผนการจ่ายเงินให้กบักองบญัชีส าหรับฎีกาเบิกเงินของกองต่างๆซ่ึง
เป็นงานขั้นตอนสุดทา้ยส าหรับฎีกาจ่ายกลบัส่วนราชการท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของกองควบคุม
งบประมาณถา้เกิดขอ้ผดิพลาดอาจจะไดรั้บผลกระทบต่อหน่วยงานผูเ้บิกได ้

5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
 ข้อจ ากัดหรือปัญหาของโครงการท่ีเกิดข้ึนในการฝึกสหกิจศึกษาท่ีเกิดข้ึนภายใน        
กองควบคุมงบประมาณ กรมการเงินทหารเรือ พบวา่มีปัญหาและอุสรรค ดงัน้ี 

- ไม่มีความรู้ในเร่ืองของวธีิการใชเ้คร่ืองถ่ายเอกสารและเคร่ืองแฟกซ์ 
- ความรู้พื้นฐานการใชง้านโปรแกรม   Excel  มีไม่มากเท่าท่ีควร 
- เอกสารบางฎีกาเบิกเงินมีความซับซ้อนตอ้งใช้ความพยายามในการท าความเขา้ใจ

เป็นอยา่งมาก. 
- ไม่มีความรู้การปฏิบติังานในระบบ RTN ERP (Royal Thai Navy Enterprise 

Resource Planning) ซ่ึงเป็นระบบการบริหารงานภายในกองทพัเรือเท่าท่ีควร 
- ไม่มีความรู้การปฏิบติังานในระบบสารสนเทศกรมการเงินทหารเรือเท่าท่ีควร 
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5.1.3 ขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานแกไ้ข 
 ขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานแกไ้ขขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงการให้กบัผูส้นใจใน
การด าเนินการแกไ้ขใหเ้กิดประโยชน์มีดงัน้ี 

- ในการปฏิบัติงานควรท่ีจะมีการเปิดอบรมในการใช้โปรแกรม (RTN ERP)         
เป็นประจ าปี เพื่อส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมการเงินทหารเรือ                 
มีประสิทธิภาพมากข้ึน และช่วยลดขอ้ผิดพลาดในการท างานและสามารถแก้ไข
ปัญหาเองได ้

- ให้ความรู้ในเร่ืองของแผนผงัการเดินทางของเอกสารเพื่อให้สามารถมองเห็น
ภาพรวมของเอกสาร 

- ใหค้วามรู้ในเร่ืองของเอกสารท่ีใชป้ระกอบฎีกาเพื่อเบิกเงิน 
- จดัให้มีการประชุมประจ าสัปดาห์หรือเดือนแล้วแต่ความเหมาะสมเพื่อให้มีการ

พดูคุยปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการปฏิบติังานเพื่อด าเนินการแกไ้ขปัญหาต่อไป 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ีกองควบคุมงบประมาณ กรมการเงิน
ทหารเรือหลกัๆมีดงัน้ี 

- ไดรั้บประสบการณ์โดยตรงในการท างาน การแกไ้ขปัญหา และความรับผิดชอบต่อ
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายซ่ึงไม่มีการเรียนการสอนในหอ้งเรียน 

- ไดค้วามรู้ระบบงานท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน อาทิ ระบบ RTN ERP (Royal 
Thai Navy Enterprise Resource Planning) ระบบ GFMIS (Government Fiscal 
Management Information System) และระบบสารสนเทศกรมการเงินทหารเรือ 

- การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้หรือปัญหาท่ีไม่คาดวา่จะเกิดข้ึน 
- มีการลงมือปฏิบติัเก่ียวกบัการใช้เคร่ืองใช้ส านักงานซ่ึงไม่เคยได้ใช้งานมาก่อน   

อาทิเช่น   การถ่ายเอกสาร   การส่งแฟกซ์  และวธีิการในการรับโทรศพัท ์เป็นตน้ 
- มีการลงมือปฏิบติังานในโปรแกรม  Excel ท  าให้ไดค้วามรู้ในการใชสู้ตรต่างๆและ

สามารถใชง้านไดอ้ยา่งคล่องแคลว้ 
- ฝึกให้เป็นผูท่ี้ตรงต่อเวลา มีการใช้วาจาสุภาพอ่อนหวาน  มีความกระตือรือร้น      

ในการปฏิบติังานและฝึกใหมี้ความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บหมายหมาย 
- ฝึกใหเ้ป็นผูท่ี้รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
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5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
 ปัญหาท่ีพบระหวา่งการปฏิบติังานสหกิจศึกษาของโครงการท่ีเกิดข้ึนสรุปได ้ดงัน้ี 

- บุคลากรบางท่านพดูคุยระหวา่งกนัหรือพดูโทรศพัทค์่อนขา้งเสียงดงัท าใหเ้กิดการ
รบกวนสมาธิของเพื่อนร่วมงาน 

- ปัญหาการจราจรท่ีติดขดัในช่วงเชา้ระหวา่งเดินทางมาปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
- มีการคุมเขม้แลกบตัรผา่นเขา้ – ออก เน่ืองดว้ยเป็นกรมกองของทหาร 
- การขาดท าความเคารพเน่ืองดว้ยไม่ทราบขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 
 ในทุกองคก์รยอ่มมีปัญหาและอุปสรรคไม่วา่จะเป็นระบบของการท างานหรือพนกังาน
ในองค์กรดงันั้นองค์กรท่ีมีการด าเนินงานท่ีดี  จะตอ้งมีการตรวจหาขอ้เสียและขอ้ผิดพลาดท่ีจะ
เกิดข้ึนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อน ามาปรับปรุงให้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานต่อไปขององค์กร      
ซ่ึงขอ้เสนอแนะต่อกองควบคุมงบประมาณ มีดงัต่อไปน้ี 

- ควรเขม้งวดกบัการเขา้งานของบุคลากรโดยวางกฎระเบียบให้แก่บุคลากร หากเขา้
งานสายจะตอ้งมีการตกัเตือน 

- ควรจะมีการตรวจเช็คสภาพของเคร่ืองใชส้ านกังานเป็นประจ า โดยจดัให้มีช่างคอย

มาตรวจสอบสภาพเคร่ืองใชส้ านกังานเป็นประจ า  เพื่อให้เคร่ืองใชส้ านกังานพร้อม

ใช้งานได้ตลอดเวลาและลดปัญหาในการท างาน (อาทิ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ แอร์ 

โทรศพัท)์ 

- ควรมีการอพัเดทโปรแกรมลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ภายในกองควบคุมงบประมาณ 

เพื่อสามารถใชโ้ปรแกรมท่ีทนัสมยัในการท างานโดยมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- ส าหรับบุคลากรท่ีคุยโทรศพัท์เสียงดงั ควรท่ีจะลุกออกจากโต๊ะท างานแล้วไปคุย  

โทรศพัทด์า้นนอกของห้องเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนการท างานของเพื่อนร่วมงาน

คนอ่ืน ๆ 

- ควรอธิบายงานให้ชัดเจนเก่ียวกับขั้นตอน วิธีการปฏิบติัและรายละเอียดต่างๆ       

แก่ผูฝึ้กสหกิจ 

- ควรมีการสร้างทศันคติท่ีดีให้แก่บุคลากรในองค์กร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการ

พฒันา ประสิทธิภาพ การปฏิบติังานท่ีดี  ตลอดจนการสร้างความสามคัคีและความ

มีน ้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน  ซ่ึงส่งผลท าใหง้านมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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