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ทําใหตองเสียเวลาในการตรวจสอบ
โครงงานจัดทําขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจายเงินงบประมาณ โดยทําการศึกษา
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บัญชีราชการ
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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funds withdrawn on behalf of other government agencies.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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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
จากการที่ผูจ้ ดั ทาได้ไปปฏิ บตั ิงานตามโครงการสหกิ จศึกษาที่กองควบคุมงบประมาณ
กรมการเงิ นทหารเรื อ ในตาแหน่ งเสมี ยนการเงิ น แผนกเบิ กจ่า ย ได้มีโอกาสปฏิ บตั ิ งานเกี่ ยวกับ
ระบบ RTN ERP (Royal Thai Navy Enterprise Resource Planning) เป็ นระบบการบริ หารงาน
ภายในกองทัพเรื อ ระบบ GFMIS (Government Fiscal Management Information System) เป็ น
ระบบการบริ หารการเงิ นการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิ กส์ และระบบสารสนเทศกรมการเงิ น
ทหารเรื อ โดยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในส่ วนของการแจ้งโอนเงินกรณี จ่ายกลับส่ วนราชการ
จากการที่ ไ ด้ลงมื อปฏิ บ ตั ิ พ บว่า ปั ญหาที่ พบคื อจานวนฎี กาที่ เบิ ก(ได้รับการอนุ มตั ิ P1 & P2)
ไม่ เท่ า กับ จานวนฎี ก าที่ จะดาเนิ นการแจ้งโอนเงิ น (ตรวจสอบกับ GF จากธนาคารทหารไทย)
ซึ่ งบางฎีกาอาจจะเกิดข้อผิดพลาดหรื ออาจจะใช้เวลามากกว่าฎี กาปกติทาให้ผจู้ ดั ทาจะต้องกระทบ
ยอดที่ แตกต่า งกันเพื่อให้ท ราบว่า ฎี กาใดที่ กรมบัญชี กลางยัง ไม่ ได้อนุ มตั ิ กลับมาให้สาหรับฎี ก า
ดังกล่าวแล้วจะทาการคัดแยกเพื่อดาเนินการแจ้งโอนเงินในวันถัดไป
สื บเนื่องจากเหตุการณ์ดงั กล่าวผูจ้ ดั ทาจึงมีความสนใจจัดทาโครงงาน เรื่ องการแจ้งโอน
เงินกรณี จ่ายกลับส่ วนราชการ เพื่อเป็ นการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานด้านบัญชี รวมทั้งเพื่อ
เป็ นการตรวจสอบก่อนจะจัดทาแผนจ่ายเงินให้กองบัญชี เพื่อดาเนิ นการเขียนเช็คสั่งจ่ายให้กบั ผูเ้ บิก
ฎีกาต่อไป รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการกระทบยอดเงินที่แตกต่างกันให้แก่ผทู ้ ี่สนใจ ซึ่ งสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หรื อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานได้จริ ง
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับงานด้านเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐ
1.2.2 เพื่อศึกษาระบบบัญชีราชการ
1.2.3 เพื่อศึกษาเอกสารและขั้นตอนการอนุมตั ิ (P1&P2) ฎีกา
1.2.4 เพื่อศึกษาหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานด้านเบิกจ่ายเงินราชการ เช่น
กรมบัญชีกลาง
1.2.5 เพื่อรู ้จกั วิธีการติดต่อสื่ อสารกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กร
1.2.6 เพื่อนาความรู ้ที่ได้รับมาเป็ นแนวทางประกอบอาชีพของตนเองต่อไป
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน
ข้าพเจ้าได้ฝึกสหกิ จศึ กษาที่กรมการเงินทหารเรื อ กองควบคุ มงบประมาณ ตาแหน่ ง
เสมียนการเงิน แผนกเบิกจ่าย ระยะเวลา 16 สัปดาห์ ซึ่ งมีลกั ษณะงานเฉพาะเจาะจง ซึ่ ง ผูจ้ ดั ทา
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานในด้านต่างๆ ดังนี้
1.3.1 ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าแผนกเบิกจ่ายในการอนุมตั ิฎีกาในระบบ RTN ERP
1.3.2 การจาแนกประเภทและจัดเรี ยงเอกสารเพื่อส่ งให้กบั กองต่างๆเพื่อดาเนิ นการต่อไป
1.3.3 จัดทารายงานการประชุม
1.3.4 ตรวจสอบยอดเงินและจานวนเงินที่ได้รับการอนุมตั ิจากใบแจ้งยอดธนาคาร
1.3.5 บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศกรมการเงินทหารเรื อ
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 การแจ้งโอนเงิ นกรณี จ่า ยกลับส่ วนราชการมี ป ระสิ ทธิ ภาพมากขึ้ นเนื่ องจากมี ก าร
ตรวจสอบในการปฏิบตั ิงานทุกขั้นตอน
1.4.2 การเดินทางของเอกสารเป็ นไปอย่างมีระบบสามารถตรวจสอบได้
1.4.3 มีการเซ็นรับ – ส่ ง เอกสารเพื่อเป็ นหลักฐานในการตรวจสอบ การเก็บรักษาเอกสาร
1.4.4 เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับขั้นตอนของระบบงานด้านการเบิกจ่ายเงินและงานการเงินของ
ภาครัฐ
1.4.5 ได้รู้จกั เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการบันทึกบัญชี
1.4.6 สามารถทราบถึงวิธีการติดต่อกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับระบบงานเบิกจ่ายเงิน
1.4.7 ได้เรี ยนรู้ วิธีการใช้งานระบบ RTN ERP (Royal Thai Navy Enterprise Resource
Planning)
1.4.8 สามารถติดต่อสื่ อสารและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.4.9 สามารถทางานด้านการบันทึกเบิกจ่ายเงินจนกระทัง่ การสั่งจ่ายเงิน
1.4.10 ช่วยให้เกิดการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ อาทิ ตรงต่อเวลา ขยัน และอดทน เป็ นต้น
1.4.11 เป็ นการเสริ มสร้างบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ความหมายของคานิยามทีเ่ กี่ยวข้ อง
“ เงิ น งบประมาณ ” หมายความว่ า เงิ น งบประมาณรายจ่ า ยตามพระราชบัญ ญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย
“ คลัง ” หมายความว่า กรมบัญชีกลาง และสานักงานคลังจังหวัด
“ ระบบ ” หมายความว่ า ระบบการบริ หารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ ด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) ซึ่ งปฏิบตั ิโดยผ่าน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยตรง หรื อผ่านช่องทางอื่นที่กระทรวงการคลังกาหนดก่อนนาข้อมูลเข้าเครื่ อง
คอมพิวเตอร์
“ การเบิกเงิน ” หมายความรวมถึงการรับเงินและการรับเงินขอเบิกจากคลังตามระบบ
ด้วย
“ เสมียนการเงิน ” หมายความว่า ข้าราชการทหารต่ากว่าสัญญาบัตรเหล่าทหารการเงิน
ซึ่ งทาหน้าที่ตามที่ผบู ้ งั คับบัญชากาหนด
“ ระบบงาน EnterPrise Resources Planning : ERP ” หมายความว่า การวางแผนและ
การจัดการทรั พ ยากรขององค์ก รให้บ รรลุ ผ ลสาเร็ จตามเป้ าหมายในระยะเวลาที่ ก าหนดอย่า งมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
ระบบ RTN ERP เป็ นระบบที่กองทัพเรื อนามาใช้เมื่อ 1 พ.ย. 2552 เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
บริ หารจัดการทรัพยากรด้านต่างๆของกองทัพเรื อ ปั จจุบนั กองทัพเรื อเบิกจ่ายเงินในระบบ RTN
ERP เชื่อมโยง (INTERFACE) ไปยังระบบ GFMIS ซึ่ งเป็ นระบบบริ หารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ (ระบบ GFMIS เริ่ มใช้เมื่อ 1 ต.ค. 2547) การเบิกจ่ายเงินในระบบ
RTN ERP แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ การเบิกจ่ายกลับส่ วนราชการ และการเบิกจ่ายตรง
ผูข้ าย
วงรอบการเบิกจ่ ายเงิน
1. หน่วยผูเ้ บิกบันทึกรายการขอเบิก และ อนุมตั ิเบิก อนุ มตั ิจ่าย (P1&P2) ในระบบ
RTN ERP ซึ่งเชื่อมโยง (INTERFACE) ไปยังระบบ GFMIS
2. กรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด ตรวจสอบ/อนุมตั ิ รายการขอเบิก และสั่งจ่ายเงินผ่าน
ธนาคารกรุ งไทย
3. ธนาคารกรุ งไทยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผูร้ ับเงิน
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4. ผูร้ ับเงิน (แยกเป็ นหน่ วยงาน หรื อผูข้ าย/ผูม้ ีสิทธิ )ได้รับเงินตามรายการที่ขอเบิก
(หลังหักภาษี/ค่าปรับ/ อื่นๆ )

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ กรมการเงินทหารเรื อ
ที่ ต้ งั ของสถานประกอบการ พื้ นที่ กรุ ง เทพฯ กรมการเงิ นทหารเรื อ พระราชวังเดิ ม
กองทัพ เรื อ เขตบางกอกใหญ่ จัง หวัด กรุ งเทพฯ 10600 โทร. 0 2475 4944 , 0 2475 4485
http://www.navy.mi.th/finance/

รู ปที่ 3.1 หน่วยงาน : กรมการเงินทหารเรื อ

รู ปที่ 3.2 แผนที่ต้ งั : ตั้งอยูใ่ นกองทัพเรื อ
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3.2 ลักษณะการประกอบการและผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
ผูก้ ่อตั้ง กรมการเงินทหารเรื อ

รู ปที่ 3.3 ผูก้ ่อตั้ง : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ประวัติความเป็ นมา
กรมการเงิ นทหารเรื อ ถื อกาเนิ ดมาตั้งแต่ ปี พุทธศักราช 2430 ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติการทหารขึ้นใหม่
โดยได้ต้ งั "กรมใช้จ่าย" ขึ้ นใน กรมยุทธนาธิ การ ทาหน้าที่ เกี่ ยวกับการเงิ นโดยแน่ ชัด ต่อมา
มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกองทัพเรื อ ในกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2491 ให้เปลี่ยนชื่อ
จากกรมบัญชีกลางทหารเรื อ เป็ น กรมการเงินทหารเรื อ เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2491 กรมการเงินทหารเรื อ
จึงถือเอาวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็ นวันคล้ายวันสถาปนาของ กรมการเงินทหารเรื อ
1. กรมการเงิ น ทหารเรื อซึ่ งจัด ตั้ง ขึ้ น ตามพระราชกฤษฎี ก า จัดวางระเบี ย บราชการ
กองทัพเรื อในกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2491 แบ่งส่ วนราชการออกเป็ น 4 กอง คือ
1.1. กองเงินเดือน มีหน้าที่รับจ่ายเงินเดือน เบี้ยหวัด บาเหน็จ และบานาญ
1.2. กองค่าใช้สอยและการจร มีหน้าที่ตรวจจ่ายเงินค่าใช้สอย เงินการจร และการพิเศษ
1.3. กองบัญชีและรักษาเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับบัญชี เงินเก็บรักษาและจ่ายตัวเงินสด และ
รักษาเอกสาร ที่ดิน ในปกครองของกองทัพเรื อ
1.4. กองงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับงบประมาณ และตรวจการเงินของส่ วนราชการต่าง ๆ
2. ในปี พ.ศ.2496 มีการจัดวางระเบียบราชการกองทัพเรื อใหม่ ได้จดั แบ่งหน้าที่ราชการ
ทหารเรื อออกเป็ นส่ วนๆ ได้แก่ ส่ วนอานวยการ ส่ วนกาลังรบ ส่ วนการศึกษา และส่ วนกิจการพิเศษ
โดยกรมการเงินทหารเรื อ เป็ นกรมหนึ่ งส่ วนกิจการพิเศษ กรมการเงินทหารเรื อ เมื่อ พ.ศ.2496 นั้น
ประกอบด้วยส่ วนราชการ ดังนี้ คือ
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2.1 กองบังคับการ
2.2 กองเงินเดือน
2.3 กองค่าใช้สอยและการจร
2.4 กองบัญชีและการเงิน
2.5 กองงบประมาณ
3. ในปี พ.ศ.2501 กรมการเงินทหารเรื อย้ายมาอยูใ่ นส่ วนยุทธบริ การ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่ง
ส่ วนราชการ และกาหนดหน้าที่ราชการกองทัพเรื อกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2501 และมีการแบ่งส่ วน
ราชการออกเป็ น
3.1 โรงเรี ยนการเงิน
3.2 กองเงินเดือน
3.3 กองค่าใช้สอยและการจร
3.4 กองบัญชีและรักษาเงิน
3.5 กองงบประมาณ
4. ในปี พ.ศ.2521 ได้มีการจัดตั้งสานักงานปลัดบัญชี ทหารเรื อขึ้ น ตามพระราชกฤษฎี กา
แบ่งส่ วนราชการและกาหนดหน้าที่ ส่วนราชการ พ.ศ.2521 โดยได้โอนงานและหน้าที่ บางส่ วนซึ่ ง
กรมการเงิ น ทหารเรื อเคยด าเนิ น การอยู่ ไ ปให้ ส านั ก งานปลัด บัญ ชี ท หารเรื อด าเนิ น การแทน
จึงจาเป็ นต้องมี การปรั บปรุ งการจัดส่ วนราชการของกรมการเงิ นทหารเรื อเสี ยใหม่ให้เหมาะสม และ
สอดคล้องกับหน้าที่ ของสานักงานปลัดบัญชี ทหารเรื อ ซึ่ งส่ วนราชการของกรมการเงินทหารเรื อ แบ่ง
ส่ วนราชการออกเป็ น
4.1 แผนกธุรการ
4.2 กองเงินเดือน
4.3 กองค่าใช้จ่ายทัว่ ไป
4.4 กองบัญชีและการเงิน
4.5 กองควบคุม
4.6 กองวิชาการ
5. ในปี พ.ศ.2534 ได้มีการปรั บปรุ งการจัดส่ วนราชการของกรมการเงิ นทหารเรื อใหม่
ให้เหมาะสมยิง่ ขึ้นซึ่ งเป็ นการปรับปรุ งการจัดส่ วนราชการครั้งหลังสุ ดและยังคงใช้มาจนถึงปั จจุบนั
นี้ โดยมีการเปลี่ยนกองวิชาการเป็ นกองวิทยาการ ให้กองวิทยาการมีหน้าที่เสนอแนะให้คาแนะนา
และชี้ แจงเกี่ ยวกับวิทยาการในด้านการเงิ น การบัญชี และระเบียบข้อบังคับการเงินและการคลัง
รวมทั้ง การหารื อการขอทาความตกลงด้านการเงิ นกับหน่ วยนอกกองทัพเรื อ และดาเนิ นการกรรม
วิธีขอ้ มูลด้านการเงิน ตลอดจนการดาเนินการเกี่ยวกับ การฝึ กและการศึกษา ของเหล่าทหารการเงิน
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หากจะนับตั้งแต่เมื่อ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ
ตราพระราชบัญญัติจดั การทหาร โดยมีกรมใช้จ่ายทาหน้าที่เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่าย ในปี พ.ศ.2430 จน
เป็ นกรมการเงินทหารเรื อในปั จจุบนั นับได้วา่ งานการเงินของทหารเรื อ ได้กาเนิดเป็ นรู ปเป็ นร่ าง
และเป็ นหน่วยงาน ที่ให้บริ การ ด้านการเงินแก่ กองทัพเรื อมาแล้ว มากกว่า 100 ปี
วิสัยทัศน์
บริ หารจัดการการเงินและการบัญชีกองทัพเรื อ สู่ ความเป็ นเลิศ ด้วยหลักธรรมาภิบาล ใน ปี 2567
พันธกิจ
1. เป็ นองค์กรเบิกจ่าย และเก็บรักษาเงินของกองทัพเรื อ
2. เป็ นองค์กรบันทึกบัญชี จัดทารายงานและเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติทางการเงิน
3. ส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลากรสายวิทยาการการเงินทุกระดับ
4 . เป็ นองค์กรที่ปรึ กษาด้านวิทยาการด้านการเงิน
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

รู ปที่ 3.4 โครงสร้างการจัดหน่วย : กรมการเงินทหารเรื อ

9

หน้ าทีข่ องแต่ ละกองแยกตามแผนกมีดังนี้
กองธุรการ
มีหน้าที่ วางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับการ และดาเนิ นการเกี่ยวกับ การกาลังพลและ
การธุรการ
- แผนกธุรการ
มีหน้าที่ดาเนิ นการเกี่ ยวกับ การธุ รการ การสารบรรณ การรักษาความปลอดภัย การพัสดุ และการ
บริ การของกรม
- แผนกกาลังพล
มีหน้าที่ วางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับการ และดาเนินการเกี่ยวกับการกาลัง
พล ของเหล่าทหารการเงินที่รับผิดชอบ
กองเงินเดือน
มี หน้า ที่ เบิ ก รั บ จ่ า ย เงิ นเดื อน ค่ า จ้า ง ค่ า ตอบแทนพนัก งานราชการ ในกองทัพ เรื อ
และ เงินอื่น ๆ ที่เบิกควบกับเงินเดื อน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมทั้งเบี้ยหวัด
บาเหน็จ บานาญ ตลอดจนเงินอื่น ๆ ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการที่ออกจากราชการ
และที่เสี ยชีวติ
- แผนกเงินเดือน
มี หน้าที่ เบิ ก รั บ จ่ าย เงิ นเดื อน และเงิ นอื่ น ๆ ที่ เบิ กควบกับเงิ นเดื อนของข้าราชการ
ทหารกองประจาการ นักเรี ยนในสังกัดกระทรวงกลาโหม รวมทั้งเงินอื่น ๆ ของข้าราชการที่เสี ยชีวิต
ตลอดจนตรวจสอบรับรองเงินเดือนข้าราชการในกองทัพเรื อ
- แผนกค่าจ้างและค่าตอบแทน
มีหน้าที่ เบิก รับ จ่าย ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมทั้งเงินอื่น ๆ ของลูกจ้าง
และพนัก งานราชการ ที่ อ อกจากราชการและเสี ย ชี วิ ต ตลอดจนตรวจสอบรั บ รองค่ า จ้า ง
และค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- แผนกเบี้ยหวัดและบานาญ
มี หน้า ที่ ดาเนิ นการ เบิ ก รั บ จ่า ย เบี้ ย หวัดบาเหน็ จ บ านาญ และเงิ นอื่ น ๆ ของ
ข้าราชการที่ออกจากราชการและเสี ยชีวติ ตลอดจนตรวจสอบรับรองเงินเบี้ยหวัดและบานาญ
กองการเงินต่ างประเทศ
มี หน้าที่ ตรวจสอบ และดาเนิ นการเกี่ ย วกับการเบิ ก รั บ จ่ ายเงิ นค่า ใช้จ่ายต่า งประเทศ
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการซื้ อ การจ้างในประเทศที่ตอ้ งจ่ายเป็ นเงินตราต่างประเทศ
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- แผนกการเงินจัดซื้ อจ้าง
มีหน้าที่ดาเนิ นการเกี่ยวกับ การเบิก รับ จ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อ การจ้างจาก
ต่างประเทศ และการซื้ อ การจ้างในประเทศที่ตอ้ งจ่ายเป็ นเงินตราต่างประเทศ
- แผนกค่าใช้จ่าย
มีหน้าที่ตรวจสอบ และดาเนิ นการเกี่ยวกับ การเบิก รับ จ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศทุกประเภท รวมทั้งค่าใช้จ่ายของสานักงานต่าง ๆ ของกองทัพเรื อในต่างประเทศ
- แผนกใบสาคัญ
มีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามการผลัก ใช้ใบสาคัญค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตลอดจนรวบรวม
เก็บรักษาฎี กาเบิ กเงิ น ใบนาส่ ง และใบสาคัญ
กองวิทยาการ
มีหน้าที่เสนอแนะ ให้คาแนะนา และชี้แจง เกี่ยวกับวิทยาการในด้านการเงิน การบัญชี และ
ระเบียบ ข้อบังคับทางการเงิน และการคลัง การหารื อ การขอทาความตกลงด้านการเงินกับหน่วย
นอกกองทัพเรื อ ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานการเงิน กรรมวิธีขอ้ มูลด้านการเงิน การฝึ ก
และการศึกษาของเหล่าทหารการเงิน
- แผนกวิทยาการ
มีหน้าที่เสนอแนะให้คาแนะนา และชี้ แจง เกี่ยวกับวิทยาการในด้านการเงินการบัญชี
และระเบียบข้อบังคับทางการเงิน และการคลัง ตลอดจนการหารื อการขอทาความตกลงด้านการเงิน
กับหน่วยนอกกองทัพเรื อ
- แผนกแผนงานและพัฒนา
มีหน้าที่ดาเนิ นการเกี่ยวกับการจัดทาแผนงาน การตรวจสอบวิเคราะห์โครงการ และ
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และการพัฒนาระบบงานการเงิน ตลอดจน อานวยการและกากับการ
เกี่ยวกับการฝึ กและศึกษาของเหล่าทหารการเงิน
- แผนกกรรมวิธีขอ้ มูล
มี ห น้า ที่ ด าเนิ นการเกี่ ย วกับ กรรมวิธี ข ้อ มู ล ในด้า นการเงิ น การบัญ ชี การควบคุ มงบประมาณ
และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- โรงเรี ยนการเงิน
มีหน้าที่ ดาเนินการฝึ กและการศึกษาของเหล่าทหารการเงิน ตลอดจนจัดทาตารา และเครื่ องช่วยการศึกษา
กองควบคุมงบประมาณ
มีหน้าที่ควบคุ ม กากับดูแล งบประมาณรายจ่ายของส่ วนราชการในกองทัพเรื อ งบประมาณที่
กองทัพเรื อได้รั บมอบหมาย และงบประมาณที่ ได้ รั บมอบหมายให้ เบิ กแทนส่ วนราชการอื่ น
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ดาเนิ นการเบิกจ่ายเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินงบประมาณที่เบิกจ่ายแทนส่ วนราชการอื่น
ตลอดจนควบคุ มและจัดท ารายงานการเบิ กจ่ ายเงิ นงบประมาณ ของกรมการเงิ นทหารเรื อและของ
กองทัพเรื อ
- แผนกควบคุมงบประมาณ
มีหน้าที่ควบคุ ม กากับดู แล งบประมาณรายจ่ายของส่ วนราชการในกองทัพเรื อ และ
งบประมาณที่กองทัพเรื อได้รับมอบหมาย และงบประมาณที่ได้รับมอบหมายให้เบิกแทนส่ วนราชการอื่น
รวมทั้งดาเนิ นการบริ หารงบประมาณของกรมการเงินทหารเรื อ ตลอดจนดาเนิ นการเกี่ยวกับเงินค้างเบิกข้ามปี
การกันเงินและขยายเวลาเบิกเงินที่กนั ไว้เบิกเหลื่อมปี และจัดทาประมาณการรายได้ประจาปี ของกองทัพเรื อ
- แผนกเบิกจ่าย
มีหน้าที่ดาเนิ นการเบิกจ่ายเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินงบประมาณที่เบิกแทน
ส่ วนราชการอื่น
- แผนกควบคุมการเบิกจ่าย
มีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุ มการเบิกจ่ายเงิ นในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
และเงินงบประมาณที่เบิกแทนส่ วนราชการอื่น รวมทั้งตรวจสอบการโอนเงิ นจากกรมบัญชี กลาง
ตลอดจนจัดทารายงายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมการเงินทหารเรื อ และของกองทัพเรื อ
กองค่ าใช้ จ่ายทัว่ ไป
มีหน้าที่ตรวจสอบ และดาเนิ นการเบิกค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ การซื้ อการจ้างในประเทศ
และรายจ่ายเงินงบกลาง ตามที่ได้รับมอบหมาย
- แผนกตรวจสอบค่าใช้จ่าย 1
มีหน้าที่ตรวจสอบ และจัดทารายละเอียดการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การซื้ อ การจ้าง ที่เบิก
จากงบประมาณ
- แผนกตรวจสอบค่าใช้จ่าย 2
มีหน้าที่ตรวจสอบ และจัดทารายละเอียดการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การซื้ อ การจ้างที่เบิก
จากงบกลาง เงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน และเงินงบประมาณที่เบิกแทนส่ วนราชการอื่น
- แผนกใบสาคัญ
มี หน้าที่ ตรวจสอบติ ดตามการผลักใช้ใบสาคัญค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตลอดจนรวบรวม เก็ บ
รักษาฎีกาเบิกเงิน ใบนาส่ งเงิน และใบสาคัญ
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กองบัญชีและการเงิน
มีหน้าที่ จัดทาบัญชี เงิน รับ จ่าย และเก็บรักษาเงิ นของกองทัพเรื อ ตลอดจนดาเนิ นการ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ของกองบัญชาการกองทัพเรื อและส่ วนราชการในส่ วน
บัญชาการกองทัพเรื อ เว้นกรมการสื่ อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรื อ
- แผนกบัญชีเงินในงบประมาณ
มีหน้าที่ จัดทาบัญชี และรายงานการเงิน เงินในงบประมาณ เงินทดรองราชการ และ
เงินอื่น ๆ ที่ตอ้ งฝากคลัง ตลอดจนจัดทารายงานการเงินของกองทัพเรื อ
- แผนกบัญชีเงินนอกงบประมาณ
มีหน้าที่จดั ทาบัญชีและรายงานการเงิน เงินนอกงบประมาณกองทัพเรื อ
- แผนกรับจ่ายเงิน
มีหน้าที่รับ จ่าย และเก็บรักษาเงินของกองทัพเรื อ
- แผนกการเงิน
มีหน้าที่ ดาเนิ นการ เบิก รับ จ่าย เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ของ กองบัญชาการ
กองทัพเรื อ กรมการเงิ นทหารเรื อ และส่ วนราชการในส่ วนบัญชาการกองทัพเรื อ เว้นกรม
การสื่ อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรื อ
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ข้า พเจ้า ได้เข้ารั บการฝึ กสหกิ จศึ ก ษาที่ ก รมการเงิ นทหารเรื อ กองควบคุ มงบประมาณ
ตาแหน่ งเสมียนการเงิ น แผนกเบิกจ่าย ซึ่ งมีลกั ษณะงานเฉพาะเจาะจง ซึ่ งนักศึกษาต้องไปรับเอา
ฎีกาที่ผา่ นการตรวจสอบความถูกต้องแล้วจาก หัวหน้าเบิกจ่าย มาทาการอนุ มตั ิฎีกาในระบบ RTN
ERP จากนั้นคัดแยกฎีกาที่ผา่ นการอนุ มตั ิแล้วในส่ วนงานต่างๆที่เกี่ ยวข้อง ส่ วนงานทางด้านอื่นๆ
ได้แก่
1. ลงบันทึกฎีกาขอเบิกในระบบ RTN ERP
2. จัดทารายงานการเบิกจ่ายประจาเดือน
3. ทาการตรวจสอบและแก้ไขปั ญหา รายการเบิกจ่ายเงินในระบบ RTN ERP รวมถึงรับแจ้ง
ปั ญหาจากหน่วยต่างๆ
ช่ วงระยะเวลาในการฝึ กสหกิ จ 4 เดื อน ได้รับความรู้ เกี่ ยวกับขั้นตอนการเบิ กจ่ายเงิ นใน
ระบบ RTN ERP ตั้งแต่เริ่ มบันทึกในระบบ RTN ERP ไปยังผูต้ รวจสอบความถูกต้องแล้วอนุมตั ิฎีกา
การสั่งจ่ายในระบบ RTN ERP ตลอดจนถึ งการทาแผนการจ่ายเงิ นตามฎี กาที่ได้รับการอนุ มตั ิ
ดังกล่าวให้กองบัญชีและการเงินดาเนินการจ่ายเงินให้แก่หน่วยผูเ้ บิกต่อไป
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3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่อและตาแหน่ง นาวาโท อุกฤษฏ์ เกสร
ตาแหน่ง หัวหน้าเบิกจ่าย กองควบคุมงบประมาณ กรมการเงินทหารเรื อ
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ระยะเวลาที่ ป ฏิ บ ตั ิ ง าน ตั้ง แต่ วัน จัน ทร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ถึ ง วัน ศุ ก ร์ ที่ 2
กันยายน พ.ศ.2559
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 รวบรวมความต้ องการและศึกษาข้ อมูลของโครงงาน
การเก็บรวบรวมข้อมูลกระทาโดยการจัดบันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์ แบบไม่เป็ นทางการ
และการสั งเกต จากนั้นได้น าข้อมู ลที่ ได้จากการบันทึ กไว้มาเรี ยบเรี ยงและจัดเก็ บไว้ด้วยระบบ
คอมพิ วเตอร์ เ พื่ อให้ไ ด้ม าซึ่ ง ข้อ มู ล ที่ ถู ก ต้อ ง ตรงตามความเป็ นจริ ง และเป็ นประโยชน์ ใ นการ
ปฏิบตั ิงาน
การสัมภาษณ์ แบบไม่เป็ นทางการ โดยการสอบถามข้อมูลจากหัวหน้าฝ่ ายแต่ละฝ่ ายและ
เพื่อนร่ วมงาน เกี่ยวกับกิจการ ฯ ที่ดาเนิ นการอยู่ การบริ หารงานในหน่วยงาน ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
และหน้าที่ความรั บผิดชอบ ซึ่ งการสัมภาษณ์ แบบไม่เป็ นทางการนี้ ได้ทาการจดบันทึ กเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน
การสังเกต โดยการสังเกตการปฏิบตั ิงานของหัวหน้าแต่ละฝ่ ายและพนักงานในแผนก แล้ว
ทาการจดบันทึกเพื่อนามาวิเคราะห์งานและทาการสรุ ปผล
การปฏิ บ ัติ ง านจริ ง โดยการปฏิ บ ัติ ง านในด้ า นการจัด หาเอกสาร และข้อ มู ล ต่ า งๆ
ที่จาเป็ นต้องใช้ในการวิเคราะห์ รวมถึงการค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลต่างๆ
3.7.2 วิเคราะห์ ระบบงาน
ข้ อดี / ข้ อเสี ย / ปัญหาของระบบการปฏิบัติในแผนกเบิกจ่ าย
1. ข้ อดี
1. มี ก ารประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อกัน ในทุ ก ๆ เดื อ น เพื่ อ หาข้อ ผิ ด พลาดในการ
ปฏิ บั ติ ง าน รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านและร่ วมรั บฟั งแสดงความคิ ดเห็ น
ของเพื่อนร่ วมงาน
2. มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละคนไว้อย่างชัดเจน ทา
ให้สะดวกในการประสานงานภายในองค์กร
3. มีการนาโปรแกรมสาเร็ จรู ป(RTN ERP) มาใช้ในการปฏิบตั ิงาน
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4. มีการตรวจสอบการทางานซึ่ งกันและกันของแต่ละแผนก เพื่อให้ขอ้ มูลที่ได้มี
ความถูกต้องครบถ้วน ง่ายต่อการนาข้อมูลกลับมาใช้ประโยชน์ในอนาคต
5. มีการตรวจสอบและตรวจรับเอกสารที่ส่งมายังกองควบคุมงบประมาณในทุก
ครั้ งต้องมี การลงชื่ อในการรั บเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐานไว้อา้ งอิ ง เพื่อ
ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรื อเกิดการสู ญหายในระหว่าง การรับ และส่ งเอกสาร
6. มีการจัดเก็บเอกสารและเครื่ องมือเครื่ องใช้ต่างๆ ไว้เป็ นสัดส่ วนและเป็ นหมวดหมู่
ทาให้ง่ายต่อการใช้งาน
2. ข้ อเสี ย
1. ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรเกิดการผิดพลาดอยูบ่ ่อยครั้ง
2. จานวนของบุคลากรที่มีอยูใ่ นแผนกมีจานวนที่นอ้ ยเกินไป
3. หน้าที่ในการรับผิดชอบงานของแต่ละคนมีจานวนที่ไม่เท่ากัน
4. ระบบของโปรแกรมสาเร็ จรู ป (RTN ERP) ในบางครั้งมีขอ้ ขัดข้องจากการ
ทางานของระบบ
5. คู่มือโปรแกรมสาเร็ จรู ป (RTN ERP) มีไม่เพียงพอต่อบุคลากรที่จะปฏิบตั ิงาน
3. ปัญหา
1. ระบบของโปรแกรมสาเร็ จรู ป(RTN ERP) ยังไม่ค่อยสมบูรณ์ เนื่ องจากขาด
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาดูแล
2. บุ คลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิ บ ัติ งานตามหน้ าที่ ของตนเอง
จะต้องให้ความรู้และได้รับการแก้ไขในเรื่ องงานอยูบ่ ่อยครั้ง
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
สาหรับแนวทางในการแก้ไขปั ญหาสรุ ปได้เป็ นข้อ ๆ ดังนี้คือ
1. ต้องมี การฝึ กอบรมความรู ้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับงานด้านการเบิ กจ่ายในการใช้โปรแกรม
(RTN ERP) รวมถึงการปรับปรุ งแก้ไขข้อผิดพลาดในระหว่างการปฏิบตั ิงาน เนื่องจาก
ปั จจุบนั การปฏิบตั ิงานของกรมการเงินทหารเรื อยังไม่เป็ นระบบ อย่างที่ผบู ้ ริ หารได้
กาหนดเป้ าหมายไว้ควรที่จะต้องมีการจัดระบบการทางาน ให้มีระบบการทางานที่ มี
ความถูกต้องและสมบรู ณ์มากที่สุด
2. โปรแกรมสาเร็ จรู ป(RTN ERP) ที่ใช้บนั ทึกยังไม่สมบูรณ์ ซึ่ งอยูใ่ นขั้นตอนการแก้ไข
ข้อผิดพลาดทางระบบ
3. ต้องติ ดต่ อกับบุ คคลภายในและภายนอกองค์กรโดยใช้สื่ อต่ างๆเพื่ อสรรหาบุ คลากรที่ มี
ความรู ้ความสามารถหรื อมีความเชี่ยวชาญมาปฏิบตั ิงานอยูป่ ระจาในกรมการเงินทหารเรื อ
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4. จัดสัมมนาให้บุคลากรที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่ องงานและระเบียบวินยั ต่างๆ เข้า
รับการอบรม ในด้านต่าง ๆ อาทิ ในด้านการบันทึกเบิกจ่าย ด้านภาวะผูน้ า ด้านการ
ติดต่อประสานงาน เป็ นต้น
5. ในการปฏิบตั ิงานควรที่จะมีการเปิ ดอบรมในการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป (RTN ERP)
เป็ นประจ า เพื่ อ ส่ ง ผลให้ ก ารปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรในกรมการเงิ น ทหารเรื อ
มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และช่วยลดข้อผิดพลาดในการทางานและสามารถแก้ไขปั ญหา
ได้ดว้ ยตนเอง
3.7.3 ออกแบบระบบงาน
การออกแบบระบบงานในการปฏิบตั ิงานแบ่งเป็ น 2 ส่ วนดังนี้
1. การนาข้อมูลเลขที่เอกสารที่ได้จากระบบ RTN ERP และระบบ GFMIS บันทึกในระบบ
สารสนเทศของกรมการเงินทหารเรื อ
เริ่ มต้น
เรี ยกรายงานการบันทึก
รับฎีกาจากกองต่าง ๆ

บันทึกเลขที่เอกสาร ที่ได้รับจาก
ระบบ RTN ERP ในรายงาน
การบันทึกรับฎีกา

NO

ตรวจสอบการ
Interface

YES

นาเลขที่เอกสารที่ได้รับจากระบบ GFMIS
และวันที่อนุมตั ิ P1&P2 บันทึกในระบบ
สารสนเทศของ กง.ทร.

1

รายละเอียด
1. เข้าระบบสารสนเทศของ กง.ทร. เรี ยกรายงานการบันทึกรั บ
ฎีกากองค่าใช้จ่าย (กชจ.) หรื อ กองการเงิน ต่างประเทศ (กงต.)
หรื อกองเงินเดือน(กงด.) (ทางานฎีกากองใดให้เรี ยกรายงานกอง
นั้น)
2. แผนกเบิกจ่ายฯ จะส่ งสาเนาฎีกาและรายงานการขอเบิกเงินคง
คลังระบบ ERP ที่ดาเนิ นการขออนุ มตั ิ P1&P2 แล้ว ให้แผนก
ควบคุมการเบิกจ่าย ฯ 2 ชุ ด ชุดแรก เพื่อไว้แนบกับหนังสื อแจ้ง
โอนเงิ น และชุ ด ที่ 2 เก็ บ ไว้เ ป็ นหลั ก ฐานที่ กองควบคุ ม
งบประมาณ(กคง.) และนาเลขที่เอกสารที่ได้จากระบบ RTN ERP
บัน ทึ ก ในรายงานการบัน ทึ ก รั บ ฎี ก า เพื่ อ รอตรวจสอบการ
Interface
3. ตรวจสอบการ Interface ของฎีกาที่ดาเนินการตามข้อ 2 แล้วว่า
ได้เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS ทุกฎีกาหรื อไม่ โดยใช้คาสั่ง
ZAF_M05-Agency Interface System -> Interface Monitoring ->
Document Inquiry ถ้าฎีกาใดไม่ได้เลขที่เอกสาร GFMIS จะต้อง
กลับไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ถ้าไม่พบข้อผิดพลาดให้ประสาน
กับกรมบัญชีกลาง
4. ฎีกาที่ได้เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS แล้วจะนาเลขที่
เอกสารและวันที่ขออนุมตั ิ P1&P2 บันทึกในระบบสารสนเทศ
ของ กง.ทร.

ระยะเวลา

5 นาที

1 ฎีกา
ใช้เวลา 10
วินาที

5 นาที

5 นาที
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1
พิมพ์รายงานขออนุมตั ิ P1&P2 พร้อม
ส่ งคืนฎีกาฉบับจริ งให้กองต่างๆ

รายละเอียด

ระยะเวลา

5. พิมพ์รายงานขออนุมตั ิ P1&P2 ที่ได้จากระบบสารสนเทศ
ของ กง.ทร. เพื่อประกอบการส่ งคืนฎีกาฉบับจริ งให้กบั กอง
ต่าง ๆ โดยตรวจสอบเลขที่ฎีกา และจานวนฎีกาให้ตรงกับ
รายงาน ฯ

20 นาที

สิ้นสุด

2. การแจ้งโอนเงินกรณี จ่ายกลับส่ วนราชการ และการบันทึกวันที่ ที่ได้รับโอนเงินในระบบ
สารสนเทศของกรมการเงินทหารเรื อ
เริ่ มต้น

รายละเอียด

ระยะเวลา

ขอรับ Statement ประจาวันจาก
ธนาคารทหารไทย เพื่อตรวจสอบ
จานวนเงินที่ได้รับโอน

1. ขอรั บ Statement ประจ าวัน จากธนาคารทหารไทย สาขา
กองบัญชาการกองทัพเรื อ เพื่อนามาตรวจสอบวันที่ ที่ได้รับโอน
เงิน ยอดเงิน และเลขที่บญ
ั ชีที่โอนเงินเข้าครบทุกรายการที่อนุ มตั ิ
P1&P2หรื อไม่

15 นาที

เข้าระบบสารสนเทศของ กง.ทร.
(จัดทารายงานการรับเงินจาก
กรมบัญชีกลาง)

2. เข้าระบบสารสนเทศของ กง.ทร. เพื่อจัดทารายงานการขอรั บ
จากกรมบัญชีกลาง ในกรณี ที่วนั ใดมีการเบิกเงินทั้งเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ ให้จดั ทารายงานการขอรับเงิน แยกจาก
กัน (เนื่องจากเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารคนละบัญชี)

15 นาที

3. ทาหนังสื อเสนอ กองบัญชีและการเงิน แจ้งการโอนเงินกรณี จ่าย
กลับ ส่ วนราชการ พร้ อ มกั บ แนบรายการขอรั บ เงิ น จากกรม
บัญชีกลาง (รายงานที่ได้จากข้อ 2) และสาเนาฎีกาตามรายงานการ
ขอรับเงิน ฯ

10 นาที

4. เข้าระบบสารสนเทศของ กง.ทร. นาข้อมูลวันที่ ที่ได้รับโอนเงิน
เข้าระบบ ฯ โดยดูวนั ที่จาก Statement และเทียบจานวนเงินยอด
รวมให้ตรงกับรายงานการขอรับจากกรมบัญชีกลาง ตามข้อ 2

5 นาที

แจ้งการโอนเงิน

เข้าระบบสารสนเทศของ กง.ทร.
(บันทึกวันที่ ที่ได้รับเงินโอนเข้าระบบ ฯ)

สิ้ นสุ ด

3.7.4 การปฏิบัติงาน
หลังจากที่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ระบบงาน และการออกแบบระบบงาน
ได้มีการปฏิ บตั ิงานตามขั้นตอนที่ ได้ออกแบบไว้เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยกรมการเงิ น

17

ทหารเรื อ กองควบคุมงบประมาณ มีระบบการปฏิบตั ิงานที่เป็ นระบบและได้นาความรู้ จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ทาให้มีโอกาสฝึ กฝนการใช้อุปกรณ์
ต่างๆในการปฏิบตั ิงาน การนาความรู้ จากห้องเรี ยนมาประยุกต์ใช้กบั การทางานและมีการเรี ยนรู้
เพิ่มเติมถึงวิธีการทางานจริ ง สอนให้รู้จกั ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายรวมถึงการรู้จกั
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพสิ่ งแวดล้อมภายในสถานประกอบการด้วย
3.7.5 ทดสอบและสรุ ปผล
หลังจากที่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ระบบงาน และการออกแบบระบบงาน
จนนาไปสู่ การปฏิบตั ิงานตามขั้นตอนในส่ วนของงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบนั้น โดยการ
ปฏิ บตั ิ งานในช่ วงเวลาเริ่ มแรกจะมี ปัญหาในบางขั้นตอนที่ ตอ้ งสอบถามโดยตรงจากพนักงานที่
ปรึ กษาและผูใ้ ช้ที่เกี่ยวข้องเนื่ องจากขั้นตอนในการปฏิ บตั ิงานมีหลายขั้นตอนและจะต้องใช้ความ
ละเอียดรอบคอบเป็ นอย่างมากเพราะเป็ นการทางานกับระบบสารสนเทศของกรมการเงินทหารเรื อ
ซึ่งเป็ นการทางานร่ วมกับบุคลากรในกรมการเงินทหารเรื อ ถ้าผูจ้ ดั ทาเกิดข้อผิดพลาดในการรับ ส่ ง
ข้อมู ลในระบบดัง กล่ าวจะทาให้บุ คลากรที่ กล่ าวมาได้รับ ผลกระทบร่ วมด้วย ดังนั้นจึ ง ได้มี การ
ทดสอบในส่ วนของสาระสาคัญอาทิเช่น จานวนเงิ นเบิกตามหน้าฎีกา เลขที่เอกสาร เลขที่ฎีกาเบิก
เงิน เป็ นต้น โดยข้อมูลจากเอกสารตัวฎีกาจะต้องตรงกันกับข้อมูลที่ได้นาส่ งเข้าในระบบสารสนเทศ
ของกรมการเงินทหารเรื อ
เมื่ อ มี ก ารปฏิ บ ตั ิ ง านได้ระยะหนึ่ ง ข้อผิ ดพลาดดัง กล่ า วก็ ไ ด้ล ดลงจนไม่ มี ข ้อผิ ดพลาด
เนื่ องจากเกิ ดความรู ้ และทัก ษะในการปฏิ บตั ิ งานดังกล่ า วมากขึ้ น และหากมี ข ้อผิดพลาดเกิ ดขึ้ น
ก็สามารถแก้ไขได้ดว้ ยตนเองอย่างทันท่วงที นับได้วา่ เป็ นการฝึ กฝนและต่อยอดการนาความรู ้ที่ได้
จากการศึกษาในมหาวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้กบั การเรี ยนรู ้ ที่เกิ ดจากการปฏิ บตั ิงานจริ ง ทาให้เห็ น
ภาพการทางานในสายวิชาชี พมากขึ้น และทาให้เกิ ดการปลูกฝั งความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญในการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพต่อไป
3.7.6 จัดทาเอกสาร
การแยกฎี กาขอเบิก เงิ นเป็ น กองค่ าใช้จ่า ย(กชจ.) 3 ชุ ด , กองเงิ นเดื อน(กงด.)และกอง
การเงินต่างประเทศ(กงต.) 2 ชุด ประกอบด้วย
1. ชุ ดที1่ ประกอบด้ วย (ฏีกา กชจ. , กงด. , กงต.)
- รายงานขอเบิกเงินคงคลังระบบ ERP ที่ผา่ นการตรวจสอบความถูกต้อง
จาก หน.เบิกจ่าย จานวน 1 ฉบับ (ประทับ อนุมตั ิ P1&P2 บนหน้าฏีกา)
ฎีกาขอเบิกเงินจานวน 1 ฉบับ
2. ชุ ดที่ 2 ประกอบด้ วย (ฎีกา กชจ. , กงด. , กงต.)
รายงานขอเบิกเงินคงคลังระบบ ERP ที่ผา่ นการอนุมตั ิแล้ว จานวน 1 ฉบับ
ฎีกาขอเบิกเงินจานวน 3 ฉบับ (ฏีกา กชจ.)
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- ฎีกาขอเบิกเงินส่ วนที่เหลือพร้อมกับใบสาคัญ (ฏีกา กงด. , กงต.)
3. ชุ ดที่ 3 ประกอบด้ วย, (ฏีกา กชจ.)
- ฎีกาขอเบิกเงินส่ วนที่เหลือพร้อมกับใบสาคัญ
3.7.7 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.รวบรวมความต้องการ
2.วิเคราะห์ระบบ
3.ออกแบบระบบ
4.การปฏิบตั ิงาน

พ.ค.59

มิ.ย.59

ก.ค.59

ส.ค.59

5.การทดสอบและสรุ ปผล

6.จัดทาเอกสาร

3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
โครงงานการแจ้งโอนเงินกรณี จ่ายกลับส่ วนราชการจะต้องใช้อุปกรณ์และเครื่ องมือแบ่ง
ตามหน้าที่ที่ใช้งานได้ดงั นี้
ฮาร์ ดแวร์
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์
2. เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานระบบ GFMIS (Government Fiscal Management
Information System) โดยเฉพาะ
ซอฟต์ แวร์
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. โปรแกรมระบบสารสนเทศของกรมการเงินทหารเรื อ
เครื่องใช้ สานักงาน
1. เครื่ องปริ้ น
2. ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด
3. แม็กเย็บกระดาษ
4. คลิปหนีบกระดาษ

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
รายละเอียดโครงงาน
4.1 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ลักษณะของงานที่รับผิดชอบในแผนกเบิกจ่าย กองควบคุ มงบประมาณ กรมการเงิ นทหารเรื อ
คือการจัดทำกำรแจ้ งโอนเงินกรณีจำ่ ยกลับส่วนรำชกำร ซึ่ งมีรายละเอียดและขั้นตอนในการปฏิบตั ิดงั นี้
4.1.1 การนาข้อมูลเลขที่เอกสารที่ได้จากระบบ RTN ERP และระบบ GFMIS บันทึกใน
ระบบสารสนเทศของกรมการเงินทหารเรื อ
เรียกรายงานการบันทึก
รับฎีกาจากกองต่าง ๆ

เริ่มต้น

บันทึกเลขที่เอกสาร ที่ได้รับจาก
ระบบ RTN ERP ในรายงาน
การบันทึกรับฎีกา

NO

ตรวจสอบการ
Interface
YES

นาเลขที่เอกสารที่ได้รับจากระบบ GFMIS
และวันที่อนุมัติ P1&P2 บันทึกใน
ระบบสารสนเทศของ กง.ทร.

พิมพ์รายงานขออนุมัติ P1&P2 พร้อม
ส่งคืนฎีกาฉบับจริงให้กองต่างๆ

สิ้นสุด
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4.1.2 การแจ้งโอนเงินกรณี จ่ายกลับส่ วนราชการและการบันทึกวันที่ที่ได้รับโอนเงินใน
ระบบสารสนเทศของกรมการเงินทหารเรื อ

เริ่มต้น

ตรวจสอบกับ
GFMIS
จากธนาคาร

เข้าระบบสารสนเทศของ กง.ทร.
(จัดทารายงานการรับเงินจาก
กรมบัญชีกลาง)

แจ้งการโอนเงิน

เข้าระบบสารสนเทศของ กง.ทร.
(บันทึกวันที่ ที่ได้รับเงินโอนเข้าระบบ ฯ)

สิ้นสุด
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4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การนาข้อมูลเลขที่เอกสารที่ได้รับจากระบบ RTN ERP และระบบ GFMIS บันทึกในระบบสารสนเทศ
ของ กง.ทร.
1.ขั้นตอนการเรียกข้ อมูลฎีกา และบันทึกเลขที่เอกสารทีไ่ ด้ จากระบบ RTN ERP

รูปที่ 4.1 ระบบสารสนเทศกรมการเงินทหารเรือ
1. เข้าระบบสารสนเทศของ กง.ทร. โดยผ่านโปรแกรม Web browser (IE , Google Chrome ,
Fire fox)
2. พิมพ์ชื่อ Web sit (http://10.106.40.7, http://10.106.50.2)
3. จะได้ตามรู ปที่ 1 เลือกระบบงานฎีกาขอเบิกปี 56 (กง.ทร.)
4. พิมพ์รหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่าน ---> แสดงตนเข้าสู่ ระบบ

22

เลือกวันที่ย้อนหลัง
คลิก๊ “ค้ นหำ”
เลือกวันที่ปัจจุบนั

รู ปที่ 4.2 คาสั่งรายงานฎีกาขอเบิกระบบสารสนเทศกรมการเงินทหารเรื อ
5. เลือกเมนู งานฎีกา กคง. ---> เลือก รายงาน ฎีกาขอเบิก
6. เลือกเมนู ฎีกา คชจ. วันรับ หรื อ ฎีกา กงต. วันรับ หรื อ ฎีกา กงด. วันรับ (แล้วแต่กรณี วา่ เป็ น
ฎีกาของกองไหนให้เลือกกองนั้น)
7. จะได้ต ามรู ป ที่ 2 ช่ อง “เริ่ ม วัน ที่ ”
คลิ๊ กรู ป เลื อกวันที่ ยอ้ นหลังประมาณ 3 วันช่ อง
“ถึงวันที่” คลิ๊กรู ป เลือกวันที่ปัจจุบนั แล้วคลิ๊ก “ค้นหา”
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รู ปที่ 4.3 การบันทึกรายงานฎีกาขอเบิก
8. จะได้ตามรูปที่ 3 เลือก Excel
เอกสารไว้หน้า Desktop)

Save

ตั้งชื่อเอกสาร

Save (เลือกบันทึก
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รู ปที่ 4.4 เอกสารไฟล์ Excel รายงานการบันทึกรับฎีกาจากกองต่างๆ
9. เปิ ดเอกสารไฟล์ Excel ที่บนั ทึกไว้แล้วในหน้า Desktop (ตามข้อ8 หน้า 14) จะได้ตามรู ปที่ 4
เป็ นรายงานการบันทึกรับฎีกา คชจ. หรื อ รายงานการบันทึกรับฎี กา กงต. หรื อ รายงานการบันทึกรั บ
ฎีกา กงด. (แล้วแต่ว่ากาลังทางานฎี กาของกองใดอยู่ ถ้าฎี กาใดไม่มีในรายงานการบันทึกรับฎีกา ให้ดู
หน้าฎีกาว่า กคง. ฯ บันทึกรับฎีกาเข้าวันใด ให้ไปดาเนินการตามข้อ 7 (หน้า 13) ให้เลือกวันที่ ที่ กคง. ฯ
บันทึ กรับ แล้วคัดลอกเฉพาะฎี กาที่ ไม่มีในรายงานการบันทึกรั บฎี กา ฯ มารวมไว้กบั เอกสารที่ได้ใน
ข้อ 9
10. ลบฎีกาที่ได้รับการอนุ มตั ิแล้วออกทั้งหมด (สังเกตจากช่อง ERP ref , GF ref , ERP date ,
GF date จะมีเลขที่เอกสารที่ได้รับจากระบบ RTN ERP และระบบ GFMIS รวมทั้งวันที่อนุ มตั ิปรากฏ
อยู)่

25

เลขที่ฎีกำ
คลัง

พิมพ์เลข
1

เลขที่เอกสารจาก
ระบบ RTN ERP

รู ปที่ 4.5 เตรี ยมคียข์ อ้ มูลเอกสารไฟล์ Excel จากรายงานการบันทึกรับฎีกาจากกองต่างๆ
11. เมื่อลบฎีกาที่มีเลขที่เอกสารออกแล้ว จะได้ขอ้ มูลตามรู ปที่ 5 (สังเกตคอลัมน์ N , O , P และ
Q จะไม่มีเลขที่เอกสาร และวันที่) นาเลขที่เอกสารจากรายงานการขอเบิกเงินคงคลังระบบ RTN ERP
บันทึกในคอลัมน์ N โดยเทียบเลขที่ฎีกาคลังให้ตรงกัน และพิมพ์เลข 1 ในคอลัมน์ L ทาเช่นนี้ทุกฎีกา
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รู ปที่ 4.6 การคียข์ อ้ มูลเอกสารไฟล์ Excel จากรายงานการบันทึกรับฎีกาจากกองต่างๆ
12. เมื่อบันทึกเลขที่เอกสารที่ได้รับจากระบบ RTN ERP ทุกฎีกาที่อนุมตั ิ P1&P2 แล้ว จัดเรี ยง
ข้อมูล โดยไปที่เมนูบาร์ เลือกข้อมูล ---> เรี ยงลาดับ ---> เลือกคอลัมน์ N (เลขที่เอกสารที่ได้รับจาก
ระบบ RTN ERP)เลือกจากน้อยไปหามาก ---> ตกลง ---> ตกลง ตามรู ปที่ 4.6
13. ลบฎีกาที่เหลือ (ฎีกาที่ยงั ไม่ได้ขออนุมตั ิ P1&P2) ออกทั้งหมด (สังเกตคอลัมน์ L , N , O จะ
ไม่มีเลข 1 เลขที่เอกสารและวันที่)
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รู ปที่ 4.7 ข้อมูลฎีกาที่ขออนุมตั ิ P1&P2
14. ตามรู ปที่ 4.7 จะได้รายงานฎีกาที่ขออนุมตั ิ P1&P2 ทั้งหมดในวันนั้น ๆ บันทึกไฟล์เอกสาร
ไว้ เพื่อรอดาเนินการในขั้นตอนตรวจสอบการ Interface
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2. ขั้นตอนตรวจสอบการ Interface ในระบบ RTN ERP (การใช้ คาสั่ ง ZAIF_M05 Agency Interface System -> Interface Monitoring -> Document Inquiry)

รู ปที่ 4.8 ระบบการวางแผนและจัดการทรัพยากรกองทัพเรื อ RTN ERP
1. เข้าระบบ
2. พิมพ์รหัสผูใ้ ช้งาน และรหัสผ่าน ตามรู ปที่ 4.8

Enter
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รู ปที่ 4.9 คาสั่ง ZAIF_M05 เพื่อตรวจสอบการเชื่อมโยง
3. เลือกเมนู กคง.กง.ทร.
4. เลื อกคาสั่ง
ที่ 4.9

ตามรู ป
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รู ปที่ 4.10 หน้าหลักคาสั่ง ZAIF_M05
5. ตามรู ปที่ 4.10 “ส่ วนราชการ” พิมพ์ 0205 (หมายถึง กองทัพเรื อ)
“ปี บัญชี ”

พิมพ์ 2016 (ปี ปัจจุบนั )

“เลขที่เอกสาร” พิมพ์ (ในช่องแรก) เลขที่เอกสารที่ได้จากระบบ RTN ERP
(พิมพ์เลขอะไรก็ได้ จานวน 10 หลัก) ---> คลิ๊กรู ป

(การเลือกแบบหลายรายการ)
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ล้ ำงค่ำที่ไม่ใช่ออก

รู ปที่ 4.11 การใส่ เลขที่เอกสารที่ตอ้ งการตรวจสอบสถานะ
6. ตามรู ปที่ 4.11 คลิ๊กรู ป

เพื่อล้างค่าที่ไม่ใช่

7. กลับไปที่ระบบสารสนเทศของ กง.ทร. ในข้อ 14 รู ปที่ 4.7 (หน้า 18) คัดลอกเลขที่เอกสารที่
ได้จากระบบ RTN ERP ในคอลัมน์ N ทั้งหมดมาวางในช่องค่าเดี่ยว คลิ๊กรู ป
เอกสารที่คดั ลอกมาวางในช่องค่าเดี่ยว คลิ๊กรู ป

แล้วคลิ๊กรู ป

เ พื่ อ ว า ง เ ล ข ที่

อีกครั้งหนึ่ง
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รู ปที่ 4.12 การตรวจสอบสถานะการเชื่อมโยงของเลขที่เอกสาร
8. จะได้ขอ้ มูลตามรู ปที่ 4.12 ตรวจดูที่คอลัมน์ GFMIS DOCUMENT (จะได้เลขที่เอกสารจาก
ระบบ GFMIS) คอลัมน์ Interface Status จะแสดงสถานะ

และช่อง Status Date เป็ น

วันที่เดียวกันทั้งหมด (วันที่ขออนุมตั ิ P1&P2) ถ้าในคอลัมน์ดงั กล่าวไม่ข้ ึนข้อมูลข้างต้น แสดงว่าฎีกาที่
ขออนุ มตั ิไม่ Interface ไประบบ GFMIS จะต้องกลับไปตรวจสอบเอกสารอีกครั้งหนึ่ ง ถ้าไม่มีอะไร
ผิดพลาดให้ประสานกรมบัญชีกลาง
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รู ปที่ 4.13 การบันทึกเป็ นไฟล์ Excel การตรวจสอบสถานการณ์เชื่อมโยง 1
9. เมื่อฎีกาที่ขออนุมตั ิ P1&P2 Interface ไประบบ GFMIS ทุกรายการแล้ว ทาการบันทึกข้อมูล
ตามรู ปที่ 4.13 โดยเลือก ระบบ

รายการ

เก็บบันทึก

ไฟล์เฉพาะ
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รู ปที่ 4.14 การบันทึกเป็ นไฟล์ Excel การตรวจสอบสถานะการเชื่อมโยง 2
10. ตามรู ปที่ 4.14 เลือกบันทึกรู ปแบบไฟล์เป็ น สเปรดชีท คลิ๊กรู ป
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รูปที่ 4.15 การบันทึกเป็ นไฟล์ Excel การตรวจสอบสถานการณ์เชื่อมโยง 3
11. ตามรูปที่ 4.15 คลิ๊กรูป
เลือกบันทึกไว้ที่หน้า Desktop ตั้งชื่อไฟล์ในช่อง File name
Save
Generate (บันทึกข้อมูลเก็บไว้เพื่อนาไปดาเนินการในขั้นตอนต่อไป)
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รู ปที่ 4.16 การนาเลขที่เอกสารที่ได้จาก GFMIS มาใช้เป็ นข้อมูล
12. เปิ ดไฟล์ที่บนั ทึกไว้ในข้อ 11 (หน้า 17) คัดลอกเลขที่เอกสารที่ได้จากระบบ GFMIS ใน
คอลัมน์ GFMIS Document ทั้งหมดมาวางในไฟล์ที่ได้จากระบบสารสนเทศของ กง.ทร. ในข้อ 14 รู ปที่
4.7 คอลัมน์ P (หน้า 9) โดยเทียบเลขที่เอกสารที่ได้จากระบบ RTN ERP ให้ตรงกัน จากนั้น พิมพ์วนั ที่
(ที่ได้จากไฟล์ในข้อ 11 คอลัมน์ Status Date) ในคอลัมน์ O ( ERP date) และ Q (GF date) ---> เลือก
บันทึก (จะได้ขอ้ มูลตามรู ปที่ 4.16)
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รู ปที่ 4.17 ลบคอลัมน์ A – K เพื่อนาข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศ กง.ทร.
13. ตามรู ปที่ 4.17 ลบข้อมูลตั้งแต่คอลัมน์ A – K

เลือกบันทึก (บันทึกไฟล์เอกสารไว้เพื่อ

รอดาเนิ นการในขั้นตอนการนาเลขที่เอกสารที่ได้จากระบบ RTN ERP และระบบ GFMIS บันทึกใน
ระบบสารสนเทศของ กง.ทร.)
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3. ขั้นตอนการนาเลขทีเ่ อกสารทีไ่ ด้ จากระบบ RTN ERP และระบบ GFMIS บันทึกในระบบ
สารสนเทศของ กง.ทร.

รู ปที่ 4.18 คาสั่งบันทึกเอกสารรวมกองต่างๆเพื่อนาข้อมูล Excel เข้าระบบ กง.ทร.
1. เข้าระบบสารสนเทศของ กง.ทร. เลือก งานฎีกา กคง. ---> บันทึก/ปรับปรุ งฎีกาขอเบิก --->
บันทึกเอกสารรวม กชจ. Excel หรื อบันทึกเอกสารรวม กงต. Excel หรื อบันทึกเอกสารรวม กงด. Excel
(เป็ นฎีกาของกองไหนให้เลือกกองนั้น) ตามรู ปที่ 4.18
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รู ปที่ 4.19 การนาข้อมูลเลขที่เอกสาร ERP และ GFMIS เข้าสู่ ระบบสารสนเทศ กง.ทร. 1
2. ตามรู ปที่ 4.19 เลือกนาเข้า Excel file ---> Browse ---> เลือกไฟล์ที่เก็บบันทึกไว้หน้า
Desktop ในข้อ 13 รู ปที่ 4.17 (หน้า 19 ขั้นตอนตรวจสอบการ Interface) ---> Open
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รู ปที่ 4.20 การนาข้อมูลเลขที่เอกสาร ERP และ GFMIS เข้าสู่ ระบบสารสนเทศ กง.ทร. 2
3.จะได้ขอ้ มูลตามรู ปที่ 4.20 ตรวจสอบข้อมูลที่นาเข้า คลิ๊กโอนย้ายข้อมูล (Excel to MySQL)
จะมีขอ้ ความบอกว่า ข้อมูลถ่ายโอนเรี ยบร้ อยแล้ว รวมกี่ รายการ จากนั้นคลิ๊ กที่ ปิ ด – เลิ กงาน จะเห็ น
วันที่นาเข้า จานวนรายการมีกี่รายการ ปรับข้อมูลแล้วเป็ น 0 คลิ๊กที่ปรังปรุ ง ---> บันทึกรายการ ---> OK
ข้อมูล Excel กับช่องปรับปรุ งข้อมูลแล้ว จะมีจานวนรายการเท่ากัน แสดงว่าระบบได้นาข้อมูลเข้าแล้ว
4. เมื่อนาข้อมูลเลขที่เอกสาร ฯ และวันที่ ที่ขออนุมตั ิ ฯ เข้าระบบสารสนเทศของ กง.ทร. แล้ว
จัด พิ ม พ์รายงานการขออนุ ม ัติ P1&P2 โดยเลื อ ก งานฎี ก า กคง. ---> รายงานฎี ก าขอเบิ ก --->
เอกสารอ้างอิง กชจ. GF หรื อเอกสารอ้างอิง กงต. GF หรื อเอกสารอ้างอิง กงด. GF (เป็ นฎีกาของกองใด
ให้เลือกกองนั้น)
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เป็ นวันที่เดียวกัน

คลิก๊
ค้ นหำ

รู ปที่ 4.21 การเรี ยกรายงานเพื่อจัดพิมพ์รายงานการขออนุมตั ิ P1&P2
5. จะได้ตามรู ปที่ 4.21 ช่อง “เริ่ มวันที่” พิมพ์วนั ที่ ที่ขออนุมตั ิ
ช่อง “ถึงวันที่” พิมพ์วนั ที่ ที่ขออนุมตั ิ
-

คลิ๊ก “ค้นหา”
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รู ปที่ 4.22 รายงานการขออนุมตั ิ P1&P2 1
6. จะได้ขอ้ มูลตามรู ปที่ 4.22 จัดแต่งเอกสารโดยลบคอลัมน์ที่ไม่ใช้ขอ้ มูลออก เช่น คอลัมน์ A ,
C , F , N , O ตั้งแต่คอลัมน์ R ให้ลบข้อมูลออกทุกคอลัมน์ที่มีขอ้ มูล
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รู ปที่ 4.23 รายงานการขออนุมตั ิ P1&P2 2
7. เมื่อลบคอลัมน์ขอ้ มูลที่ไม่ใช้ออกแล้ว จัดแต่งเอกสารใหม่โดยหัวกระดาษพิมพ์ “การอนุมตั ิ
P1&P2” บรรทัดถัดไปพิมพ์ วันที่อนุ มตั ิ P1&P2 คอลัมน์ A พิมพ์ลาดับที่ จะได้ตามรู ปที่ 4.23 จัดเก็บ
รายงานไว้ไฟล์เดียวกันทุกครั้งที่ทารายงานฯ
8. พิมพ์รายงานการอนุมตั ิ P1&P2 จานวน 2 ชุ ด ชุ ดแรกส่ งให้กองต่าง ๆ พร้อมกับส่ งคืนฎีกา
ฉบับจริ ง โดยตรวจสอบเลขที่ฎีกาที่ส่งคืนให้ตรงกับรายงาน ฯ ชุ ดที่ 2 กคง.กง.ทร. เก็บเข้าแฟ้ มไว้เป็ น
หลักฐาน
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4. การแจ้ งโอนเงิน กรณีจ่ายกลับส่ วนราชการและการบันทึกวันที่ทไี่ ด้ รับโอนเงินในระบบ
สารสนเทศของ กง.ทร.
4.1 การตรวจสอบกับ Statement ธนาคาร เพือ่ ตรวจสอบฎีกาทีก่ รมบัญชี กลางอนุมัติกบั

รู ปที่ 4.24 Statement ธนาคาร
4.2 ขั้นตอนการแจ้ งโอนเงิน กรณีจ่ายกลับส่ วนราชการ

รู ปที่ 4.25 โปรแกรมสารสนเทศกรมการเงินทหารเรื อ 1
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1. เข้าระบบสารสนเทศของ กง.ทร. โดยผ่านโปรแกรม Web browser (IE , Google Chome ,
Firefox)
2. พิมพ์ชื่อ Web site ( http://10.106.40.7/ )
3. เลือกระบบงานฎีกาขอเบิกปี 59 (กง.ทร.)

รู ปที่ 4.26 โปรแกรมสารสนเทศกรมการเงินทหารเรื อ 2
4. พิมพ์รหัสผูใ้ ช้งาน และรหัสผ่าน ตามรู ปที่ 4.26
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วันที่ขออนุมตั ิ P1&P2
คลิก๊
ค้ นหำ
วันที่ขออนุมตั ิ P1&P2

รู ปที่ 4.27 โปรแกรมสารสนเทศกรมการเงินทหารเรื อ 3
5. เลือกงานฎีกา กคง. ---> รายงานฎีกาขอเบิก ---> เอกสารอ้างอิง กชจ. GF หรื อเอกสารอ้างอิง
กงต. GF หรื อ เอกสารอ้างอิง กงด. GF
6. เลือกวันที่ โดยช่อง “เริ่ มวันที่” พิมพ์วนั ที่ ที่ขออนุมตั ิ P1&P2
“ถึงวันที่” พิมพ์วนั ที่ ที่ขออนุมตั ิ P1&P2 (เป็ นวันเดียวกัน)
คลิ๊ก “ค้นหา”
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รู ปที่ 4.28 โปรแกรมสารสนเทศกรมการเงินทหารเรื อ 4
7. จะได้ขอ้ มูลตามรู ปที่ 4 บันทึ กข้อมูลเก็บไว้โดยเลื อก Excel ---> Save ---> เลื อกไดร์
(หน้า Desktop) ---> ตั้งชื่อไฟล์ ---> SAVE
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รู ปที่ 4.29 ไฟล์ Excel สาหรับการแจ้งวันที่โอนเงินจ่ายกลับส่ วนราชการ
8. จะได้ขอ้ มูลเอกสารเป็ นไฟล์ Excel จัดเรี ยงลาดับ คอลัมน์ P หรื อ Q (เป็ นเลขที่เอกสารที่ได้
จากระบบ RTN ERP และระบบ GFMIS) ลบเลขที่เอกสารที่ข้ ึนต้นด้วยเลข 3101xxxxxx , 3102xxxxxx
, 3103xxxxxx , 3301xxxxxx , 3302xxxxxx , และ 3302xxxxxx (เป็ นเลขที่เอกสารจ่ายตรงผูข้ าย)
ทั้งหมด
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1

2

3

รู ปที่ 4.30 การบันทึกงานต่างๆไว้ในไฟล์เดียวกัน
9. การทางานในขั้นตอนการแจ้งโอนเงิ น กรณี จ่ายกลับส่ วนราชการ จะบันทึกข้อมูลเก็บไว้ 3
ไฟล์ ตามรู ปที่ 4.30 เพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูล และการปฏิบตั ิงานในขั้นตอนอื่น ๆ ตามคู่มือ ฯ จะเปิ ด
ไว้ 3 ไฟล์ ดังนี้ (แล้วแต่ผปู ้ ฏิบตั ิจะตั้งชื่อไฟล์อะไรก็ได้ ที่สื่อความหมายแล้วเข้าใจ)
1. อนุมตั ิ P1&P2 งป. 59 ไฟล์น้ ีเปิ ดไว้ เพื่อเก็บข้อมูลฎีกาที่ขออนุมตั ิ P1&P2 ในแต่ละวัน
2. แจ้งโอนธนาคาร งป. 59 ไฟล์น้ ี เปิ ดไว้เพื่อ ตรวจสอบฎี กาที่ ขออนุ มตั ิ P1&P2 แล้ว แต่ยงั
ไม่ได้รับโอนเงิ น เนื่ องจากในแต่ละวันที่ขออนุ มตั ิ P1&P2 อาจมีบางฎีกาที่ไม่ได้รับโอนเงิน ฎี กาที่ยงั
ไม่ได้รับโอนเงินจะเก็บไว้ในไฟล์น้ ีก่อน ได้รับโอนเงินเมื่อไหร่ จึงดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
3. ทะเบียน งป. 59 ไฟล์น้ ี เปิ ดไว้เพื่อจัดทารายงานการรับเงิ นจากกรมบัญชี กลาง เพื่อแนบกับ
หนังสื อแจ้งโอนเงินกรณี จ่ายกลับส่ วนราชการ
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10. เปิ ดไฟล์อนุมตั ิ P1&P2 งป. 59 แล้วคัดลอกข้อมูลในรู ปที่ 4.29 ข้อ8 (หน้า 48) ตั้งแต่คอลัมน์
B ถึง คอลัมน์ S มาวางในไฟล์อนุมตั ิ P1&P2 งป. 59 เป็ นการเก็บข้อมูลที่ขออนุ มตั ิ P1&P2 ตั้งแต่ตน้
ปี งบประมาณจนถึงปั จจุบนั เพื่อไว้คน้ หาข้อมูล และตรวจสอบฎี กาที่ไม่มีการเบิกจ่ายกับ กชจ.กง.ทร.
ว่ามีการเบิกจ่ายหรื อไม่ ป้ องกันฎีกาสู ญหาย

พิมพ์วันที่ ที่ได้รับ
การแจ้งโอนเงิน

รู ปที่ 4.31 ไฟล์แจ้งโอนธนาคาร งป.59 1
11. เปิ ดไฟล์ แจ้งโอนธนาคาร งป. 59 พิมพ์หวั เรื่ องและวันที่ แล้วคัดลอกข้อมูลจากไฟล์ อนุมตั ิ
P1&P2 เฉพาะวันที่ ที่จะทาการแจ้งโอนเงินมาวางที่ชีท “รอรับเงิน”
12. พิมพ์วนั ที่ ที่ได้รับโอนเงินในคอลัมน์ S ตามรู ปที่ 4.31 โดยดูวนั ที่จาก Statement สาหรับ
ฎีกาใดที่ยงั ไม่ได้รับแจ้งการโอน ให้เว้นว่างไว้ ได้รับแจ้งโอนเมื่อใดจึงค่อยพิมพ์วนั ที่ แล้วดาเนิ นการใน
ข้อต่อไป
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รู ปที่ 4.32 ไฟล์แจ้งโอนธนาคาร งป.59 2
13. แยกฎีกาที่เบิกจากเงินใน งป. (เงินโอนเข้าบัญชีเงินใน งป.) ไว้ที่ชีท “1151070552” ฎีกาที่
เบิกจากเงินนอก งป. (เงินจะโอนเข้าบัญชี เงินนอก งป.) ไว้ที่ชีท “1151070560” โดยดูจาก Statement
หรื อรายงานแสดงสถานะเบิกจ่ายเงิน ตามรู ปที่ 4.32
14. รวมยอดเงิ น คอลัมน์ G ถึงคอลัมน์ M ในชี ท “1151070552” และชี ท “1151070560”
ยอดเงินรวมในคอลัมน์ M ทั้ง 2 ชีท จะต้องได้เท่ากับยอดเงินรวมใน Statement
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รู ปที่ 4.33 ไฟล์ทะเบียน งป.59 1
15. เปิ ดไฟล์ ทะเบียน งป. 59 หัวกระดาษพิมพ์ การรับเงินจากกรมบัญชี กลาง บรรทัดที่สอง
พิมพ์เลขที่บญั ชีเงินฝากธนาคาร และบรรทัดสุ ดท้าย พิมพ์วนั ที่ ที่ได้รับโอนเงิน แล้วคัดลอกข้อมูลจาก
ไฟล์แจ้งโอนธนาคาร งป. 59 มาวางในไฟล์ทะเบียน งป. 59 ตามรู ปที่ 4.33 ทั้งชี ท 1 และ ชีท 2 ตั้งแต่
คอลัมน์ B ถึงคอลัมน์ Q (รู ปที่ 4.32 ข้อ13 หน้า 57)
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เลขที่ฎีกำคลัง

รู ปที่ 4.34 ไฟล์ทะเบียน งป.59 2
16. ตามรู ปที่ 4.34 จัดเรี ยงลาดับเลขที่ฎีกาคลังในคอลัมน์ B โดยเลือกข้อมูล ---> เลือกคอลัมน์
B ---> จากน้อยไปหามาก ---> ตกลง
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พิมพ์ลำดับเลขฎีกำ
คลัง

รู ปที่ 4.35 ไฟล์ทะเบียน งป.59 3
17. ตามรู ปที่ 4.35 คอลัมน์ A พิมพ์ลาดับที่เรี ยงตามเลขที่ฎีกาคลัง แล้วพิมพ์รายงานการรับเงิน
จากกรมบัญชีกลาง บัญชีเงินใน งป. และบัญชีเงินนอก งป.
18. จัดท าหนัง สื อแจ้ง โอนเงิ น กรณี จ่า ยกลับ ส่ วนราชการ เสนอ กบง.กง.ทร. พร้ อมแนบ
รายงานการรับเงินจากกรมบัญชีกลาง และสาเนาฎีกาตามรายงานการรับเงินจากกรมบัญชีกลาง
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4.3. ขั้นตอนการบันทึกวันที่ ทีไ่ ด้ รับโอนเงินเข้ าระบบสารสนเทศของ กง.ทร.

รู ปที่ 4.36 การบันทึกวันที่ ที่ได้รับโอนเงินเข้าระบบสารสนเทศของ กง.ทร. 1
1. เข้าระบบสารสนเทศของ กง.ทร.
2. เลือกงานฎีกา กคง.กง.ทร. ---> รายงานฎีกาขอเบิก ---> เอกสารอ้างอิง กชจ. GF ---> บันทึก
หน้า Desktop
- เลือกงานฎีกา กคง.กง.ทร. ---> รายงานฎีกาขอเบิก ---> เอกสารอ้างอิง กงต. GF ---> บันทึก
หน้า Desktop
- เลือกงานฎีกา กคง.กง.ทร. ---> รายงานฎีกาขอเบิก ---> เอกสารอ้างอิง กงด. GF ---> บันทึก
หน้า Desktop
3. จากข้อ 2 จะได้ขอ้ มูล 3 ไฟล์ นาข้อมูลมาจัดให้เป็ นไฟล์เดียวกัน พิมพ์วนั ที่ ที่ได้รับโอนเงิน
คอลัมน์ W และพิมพ์เลข 1 ในคอลัมน์ N ทุกรายการที่ได้รับโอนเงิน สาหรับฎีกาใดที่ไม่ได้รับโอนเงิน
ให้ลบออก ตามรู ปที่ 1 ---> บันทึก หน้า Desktop
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รู ปที่ 4.37 การบันทึกวันที่ ที่ได้รับโอนเงินเข้าระบบสารสนเทศของ กง.ทร. 2
4. ลบคอลัมน์ A ถึงคอลัมน์ M (จะได้ตามรูปที่ 4.37) ---> บันทึก

57

2
1

3

4

รู ปที่ 4.38 การบันทึกวันที่ ที่ได้รับโอนเงินเข้าระบบสารสนเทศของ กง.ทร. 3
5. กลับไปที่ระบบสารสนเทศของ กง.ทร. เพื่อนาเข้าข้อมูลวันที่ ที่ได้รับโอนเงินเข้าระบบโดย
เลือกงานฎีกา กคง. ---> บันทึก/ปรับปรุ ง ฎีกาขอเบิก
- บันทึก โอนจ่าย – Excel
6. ตามรู ปที่ 4.38 คลิ๊ก (1) “นาเข้า Excel file” ---> (2)Browse ---> (3)เลือกไฟล์(ที่บนั ทึกไว้
หน้า Desktop ในข้อ 3 หน้า 61) ---> (4)Open
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รู ปที่ 4.39 การบันทึกวันที่ ที่ได้รับโอนเงินเข้าระบบสารสนเทศของ กง.ทร. 4
7. ตามรู ปที่ 4.39 ตรวจสอบข้อมูล ---> โอนย้ายข้อมูล (Excel to MySQL) ---> ปิ ด – เลิกงาน --> ปรับปรุ ง ---> บันทึกรายการ ---> ตกลง
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รู ปที่ 4.40 การบันทึกวันที่ ที่ได้รับโอนเงินเข้าระบบสารสนเทศของ กง.ทร. 5
8. จะได้ตามรู ปที่ 4.40 ช่ อง “นาเข้า Excel file” กับช่ อง “ปรับปรุ งข้อมูลแล้ว” จะมีจานวน
รายการเท่ากัน แสดงว่าระบบได้นาเข้าข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงานหรืองานวิจัย
5.1.1 สรุ ปผลโครงงานหรื องานวิจยั
จากการที่ผจู ้ ดั ทาได้เข้ารับการฝึ กสหกิจศึกษาที่ กองควบคุมงบประมาณ แผนกเบิกจ่าย
กรมการเงินทหารเรื อ ได้รับมอบหมายงานหลักให้จดั ทาการแจ้งโอนเงินกรณี จ่ายกลับส่ วนราชการ
ซึ่ งเป็ นงานที่มีการปฏิ บตั ิหลายขั้นตอนจึงจาเป็ นต้องมีความรู ้ ในเบื้องต้น อาทิ ความรู ้ เกี่ ยวกับงาน
ด้านเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐ ความรู ้เบื้องต้นในระบบบัญชี ราชการ การตรวจเอกสารและ
ขั้นตอนการอนุมตั ิ (P1&P2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายในหน่วยงาน เป็ นต้น โดยจะ
ทาให้การปฏิ บตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น รู ้ ระบบของงานและมองเห็ นภาพการเดิ นทางของ
เอกสารฎีกาเบิกเงินได้อย่างชัดเจนขึ้น ทาให้เมื่อเกิดข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขได้อย่างถูกต้อง
เมื่ อ มี ค วามเข้า ใจเบื้ อ งต้น ในการปฏิ บ ัติ ง านสามารถปฏิ บ ัติ ง านในหน้ า ที่ ที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์และขอบเขตที่ได้กาหนดไว้โดยปฏิ บตั ิตามขั้นตอนที่ได้กาหนด
มีการตรวจสอบและสามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้นได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีหรื อทาให้ปัญหา
เกิดขึ้นน้อยที่สุดเพื่อให้ผลลัพธ์ของงานมีประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
จากการที่มีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิงานและการตรวจสอบอย่างชัดเจนทาให้งานการแจ้งโอน
เงิ นกรณี จ่ายกลับส่ วนราชการมีความถูกต้องและไม่เกิ ดข้อผิดพลาดขึ้นเพราะงานดังกล่าวถื อว่ามี
ความสาคัญมากเนื่ องจากเป็ นแผนการจ่ายเงินให้กบั กองบัญชี สาหรับฎีกาเบิกเงินของกองต่างๆซึ่ ง
เป็ นงานขั้นตอนสุ ดท้ายสาหรับฎีกาจ่ายกลับส่ วนราชการที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของกองควบคุ ม
งบประมาณถ้าเกิดข้อผิดพลาดอาจจะได้รับผลกระทบต่อหน่วยงานผูเ้ บิกได้
5.1.2 ข้อจากัดหรื อปั ญหาของโครงงาน
ข้อ จ ากัด หรื อ ปั ญ หาของโครงการที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการฝึ กสหกิ จ ศึ ก ษาที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายใน
กองควบคุมงบประมาณ กรมการเงินทหารเรื อ พบว่ามีปัญหาและอุสรรค ดังนี้
- ไม่มีความรู ้ในเรื่ องของวิธีการใช้เครื่ องถ่ายเอกสารและเครื่ องแฟกซ์
- ความรู ้พ้นื ฐานการใช้งานโปรแกรม Excel มีไม่มากเท่าที่ควร
- เอกสารบางฎีกาเบิกเงินมีความซับซ้อนต้องใช้ความพยายามในการทาความเข้าใจ
เป็ นอย่างมาก.
- ไม่มีความรู ้ การปฏิ บตั ิงานในระบบ RTN ERP (Royal Thai Navy Enterprise
Resource Planning) ซึ่งเป็ นระบบการบริ หารงานภายในกองทัพเรื อเท่าที่ควร
- ไม่มีความรู ้การปฏิบตั ิงานในระบบสารสนเทศกรมการเงินทหารเรื อเท่าที่ควร

61

5.1.3 ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานแก้ไข
ข้อเสนอแนะในการดาเนิ นงานแก้ไขข้อจากัดหรื อปั ญหาของโครงการให้กบั ผูส้ นใจใน
การดาเนินการแก้ไขให้เกิดประโยชน์มีดงั นี้
- ในการปฏิ บ ัติ ง านควรที่ จ ะมี ก ารเปิ ดอบรมในการใช้โปรแกรม (RTN ERP)
เป็ นประจาปี เพื่ อส่ งผลให้ การปฏิ บ ัติ งานของบุ คลากรในกรมการเงิ นทหารเรื อ
มี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น และช่ วยลดข้อผิดพลาดในการทางานและสามารถแก้ไ ข
ปัญหาเองได้
- ให้ค วามรู้ ใ นเรื่ องของแผนผังการเดิ นทางของเอกสารเพื่ อให้ส ามารถมองเห็ น
ภาพรวมของเอกสาร
- ให้ความรู้ในเรื่ องของเอกสารที่ใช้ประกอบฎีกาเพื่อเบิกเงิน
- จัดให้มีการประชุ มประจาสัปดาห์ หรื อเดื อนแล้วแต่ความเหมาะสมเพื่อให้มีการ
พูดคุยปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบตั ิงานเพื่อดาเนินการแก้ไขปั ญหาต่อไป
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาที่กองควบคุมงบประมาณ กรมการเงิน
ทหารเรื อหลักๆมีดงั นี้
- ได้รับประสบการณ์โดยตรงในการทางาน การแก้ไขปั ญหา และความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายซึ่ งไม่มีการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน
- ได้ความรู ้ ระบบงานที่เกี่ ยวข้องในการปฏิ บตั ิงาน อาทิ ระบบ RTN ERP (Royal
Thai Navy Enterprise Resource Planning) ระบบ GFMIS (Government Fiscal
Management Information System) และระบบสารสนเทศกรมการเงินทหารเรื อ
- การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าหรื อปั ญหาที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- มีการลงมื อปฏิ บ ตั ิ เกี่ ยวกับ การใช้เครื่ องใช้ส านักงานซึ่ งไม่เคยได้ใช้ง านมาก่ อน
อาทิเช่น การถ่ายเอกสาร การส่ งแฟกซ์ และวิธีการในการรับโทรศัพท์ เป็ นต้น
- มีการลงมือปฏิบตั ิงานในโปรแกรม Excel ทาให้ได้ความรู ้ในการใช้สูตรต่างๆและ
สามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล้ว
- ฝึ กให้เป็ นผูท้ ี่ ตรงต่ อเวลา มี ก ารใช้วาจาสุ ภาพอ่ อนหวาน มี ความกระตื อรื อร้ น
ในการปฏิบตั ิงานและฝึ กให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับหมายหมาย
- ฝึ กให้เป็ นผูท้ ี่รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
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5.2.2 ปั ญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ปั ญหาที่พบระหว่างการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาของโครงการที่เกิดขึ้นสรุ ปได้ ดังนี้
- บุคลากรบางท่านพูดคุยระหว่างกันหรื อพูดโทรศัพท์ค่อนข้างเสี ยงดังทาให้เกิดการ
รบกวนสมาธิ ของเพื่อนร่ วมงาน
- ปั ญหาการจราจรที่ติดขัดในช่วงเช้าระหว่างเดินทางมาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
- มีการคุมเข้มแลกบัตรผ่านเข้า – ออก เนื่องด้วยเป็ นกรมกองของทหาร
- การขาดทาความเคารพเนื่องด้วยไม่ทราบขนบธรรมเนียมประเพณี ของทหารเรื อ
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
ในทุกองค์กรย่อมมีปัญหาและอุปสรรคไม่วา่ จะเป็ นระบบของการทางานหรื อพนักงาน
ในองค์กรดังนั้นองค์กรที่ มีการดาเนิ นงานที่ ดี จะต้องมี การตรวจหาข้อเสี ยและข้อผิดพลาดที่จะ
เกิ ดขึ้ นอย่างสม่ าเสมอ เพื่อนามาปรั บปรุ ง ให้เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานต่ อไปขององค์ก ร
ซึ่งข้อเสนอแนะต่อกองควบคุมงบประมาณ มีดงั ต่อไปนี้
- ควรเข้มงวดกับการเข้างานของบุคลากรโดยวางกฎระเบียบให้แก่บุคลากร หากเข้า
งานสายจะต้องมีการตักเตือน
- ควรจะมีการตรวจเช็คสภาพของเครื่ องใช้สานักงานเป็ นประจา โดยจัดให้มีช่างคอย
มาตรวจสอบสภาพเครื่ องใช้สานักงานเป็ นประจา เพื่อให้เครื่ องใช้สานักงานพร้อม
ใช้งานได้ตลอดเวลาและลดปั ญหาในการทางาน (อาทิ เครื่ องคอมพิวเตอร์ แอร์
โทรศัพท์)
- ควรมีการอัพเดทโปรแกรมลงในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ภายในกองควบคุมงบประมาณ
เพื่อสามารถใช้โปรแกรมที่ทนั สมัยในการทางานโดยมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
- สาหรับบุคลากรที่คุยโทรศัพท์เสี ยงดัง ควรที่จะลุกออกจากโต๊ะทางานแล้วไปคุ ย
โทรศัพท์ดา้ นนอกของห้องเพื่อไม่ให้เป็ นการรบกวนการทางานของเพื่อนร่ วมงาน
คนอื่น ๆ
- ควรอธิ บ ายงานให้ชัด เจนเกี่ ย วกับ ขั้นตอน วิธี ก ารปฏิ บ ตั ิ และรายละเอี ย ดต่ า งๆ
แก่ผฝู ้ ึ กสหกิจ
- ควรมีการสร้ างทัศนคติที่ดีให้แก่บุคลากรในองค์กร เพื่อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ และการ
พัฒนา ประสิ ทธิภาพ การปฏิบตั ิงานที่ดี ตลอดจนการสร้ างความสามัคคีและความ
มีน้ าใจต่อเพื่อนร่ วมงาน ซึ่ งส่ งผลทาให้งานมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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