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บทคัดย่อ 

 จากการท่ีคณะผู ้จัดท าได้เข้ารับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาท่ีแผนกบัญชีเงินนอก
งบประมาณ กองบญัชีและการเงิน กรมการเงินทหารเรือ ไดรั้บมอบหมายงานหลกัใหจ้ดัท าการเบิก
จ่ายเงินเพ่ือจ่ายใหผู้ย้ืมเงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร K1)ซ่ึงเป็นงานท่ีมีการปฏิบติัหลายขั้นตอน
โดยอาจจะเกิดข้อผิดพลาดไดง่้าย จึงจ าเป็นต้องมีความรู้ในการปฏิบัติงานเบ้ืองต้น อาทิ ความรู้
เก่ียวกบัระบบ RTN ERP ความรู้เบ้ืองตน้ในระบบบญัชีราชการ การตรวจเอกสารใบยืมเงิน เป็นตน้ 
โดยจะท าใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รู้ระบบของงานและมองเห็นภาพการเดินทาง
ของเอกสารฎีกาเบิกเงินไดอ้ยา่งชดัเจนข้ึน ท าใหเ้ม่ือเกิดขอ้ผิดพลาดสามารถแกไ้ขไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ดงันั้นจึงมีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบติังานและการตรวจสอบอย่างชดัเจนท าใหง้านการ
เบิกยืมเงินราชการมีความถูกตอ้งและไม่เกิดขอ้ผิดพลาดข้ึนเพราะงานดงักล่าวถือว่ามีความส าคญั
มากเน่ืองจากเป็นการเบิกจ่ายเงินใหท้นัตามระยะเวลาในการปฏิบติัภารกิจต่างๆถา้เกิดขอ้ผิดพลาด
อาจจะไดรั้บผลกระทบต่อหน่วยงานผูเ้บิกยืมเงินได ้

ค าส าคญั : การเบิกยมืเงินราชการ/บญัชีราชการ/ระบบ RTN ERP 
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บทที� 1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

           จากการที�คณะผูจ้ดัทาํไดไ้ปปฏิบติังานตามโครงการสหกิจศึกษาที�กองบญัชีและการเงิน 

กรมการเงินทหารเรือ ในตาํแหน่งเสมียนการเงิน แผนกบญัชีเงินนอกงบประมาณ ได้มีโอกาส

ปฏิบติังานเกี�ยวกบัระบบ RTN ERP (Royal Thai Navy Enterprise Resource Planning) เป็นระบบ

การบริหารงานภายในกองทพัเรือ ระบบ GFMIS (Government Fiscal Management Information 

System) เป็นระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสารสนเทศ

กรมการเงินทหารเรือ โดยไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบในส่วนของการเบิกจ่ายเงินเพื�อจ่ายให้ผูย้ืม

เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร K1) จากการที�ได้ลงมือปฏิบัติพบว่าปัญหาที�พบคือ รหัส

งบประมาณผดิ เอกสารการยมืเงินไม่ครบถว้น  

      สืบเนื�องจากเหตุการณ์ดงักล่าวคณะผูจ้ดัทาํจึงมีความสนใจจดัทาํโครงงาน เรื�องการเบิก

จ่ายเงินเพื�อจ่ายให้ผูย้ืมเงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร K1) เพื�อเป็นการศึกษาคน้ควา้เพิ�มเติม

เกี�ยวกบังานดา้นบญัชี รวมทั�งเพื�อเป็นการตรวจสอบก่อนจะจดัทาํแผนจ่ายเงินให้แผนกรับ-จ่ายเงิน

เพื�อดาํเนินการเขียนเช็คสั�งจ่ายใหก้บัผูย้มืเงินต่อไป  

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

          1.2.1 เพื�อศึกษาหาความรู้เกี�ยวกบังานดา้นเบิกยมืเงินของหน่วยงานภาครัฐ 

          1.2.2 เพื�อศึกษาระบบบญัชีราชการ 

          1.2.3 เพื�อศึกษาเอกสารและขั�นตอนการตั�งฎีกาเงินยมื 

           1.2.4 เพื�อศึกษาหน่วยงานที�เขา้มาเกี�ยวขอ้งกบังานดา้นเบิกจ่ายเงินราชการ เช่น 

กรมบญัชีกลาง 

           1.2.5 เพื�อนาํความรู้ที�ไดรั้บมาเป็นแนวทางประกอบอาชีพของตนเองต่อไป   

 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

    คณะผูจ้ดัทาํได้ปฏิบติังานสหกิจศึกษาที�กรมการเงินทหารเรือ  กองบญัชีและการเงิน  

ตาํแหน่งเสมียนการเงิน แผนกบญัชีเงินนอกงบประมาณ ระยะเวลา 16 สัปดาห์  ซึ� งมีลกัษณะงาน

เฉพาะเจาะจง  ซึ� งคณะผูจ้ดัทาํไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานในดา้นต่างๆ ดงันี�  



2 

 

           1.3.1 ไดรั้บอนุญาตจากหวัหนา้แผนกบญัชีเงินนอกงบประมาณ ในการบนัทึกรายการขอเบิก

ยมืเงินราชการในระบบ RTN ERP 

           1.3.2 การตรวจสอบความครบถว้นของเอกสารการขอยมืเงินราชการ 

            

1.4 ประโยชน์ที�ได้รับ 

          1.4.1 การเบิกจ่ายเงินยมืมีประสิทธิภาพมากขึ�นเนื�องจากมีการตรวจสอบในการปฏิบติังานทุก

ขั�นตอน 

          1.4.2 ไดรู้้ขั�นตอนการเบิกยมืเงินราชการ 

          1.4.3 ทาํใหท้ราบถึง กฎ ระเบียบ คาํสั�ง หรือหนงัสือต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง  

          1.4.4 ไดรู้้จกัเอกสารและหลกัฐานที�ใชใ้นการบนัทึกบญัชี 

          1.4.5  สามารถทราบถึงวธีิการติดต่อกบัหน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้งกบัระบบงานเบิกจ่ายเงิน 

          1.4.6 ไดเ้รียนรู้วิธีการใชง้านระบบ RTN ERP (Royal Thai Navy Enterprise Resource 

Planning) 

           1.4.7 สามารถติดต่อสื�อสารและทาํงานร่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

           1.4.8 สามารถทาํงานดา้นการบนัทึกขอเบิกยมืเงินจนกระทั�งการสั�งจ่ายเงิน 

           1.4.9 ช่วยใหเ้กิดการพฒันาตนเองในดา้นต่าง ๆ อาทิ ตรงต่อเวลา ขยนั และอดทน เป็นตน้ 

           1.4.10 เป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพที�ดีและเหมาะสมกบังานที�รับผดิชอบ 

 

 

 

 



 

 

  บทที� 2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง 

ความหมายของคํานิยามที�เกี�ยวข้อง 

 “ เงินงบประมาณ ” หมายความว่า เงินงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจาํปี พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ�มเติม และพระราชบญัญติัโอน

เงินงบประมาณรายจ่าย 

 “ คลงั ” หมายความวา่ กรมบญัชีกลาง และสาํนกังานคลงัจงัหวดั 

 “ ระบบ ” หมายความว่า  ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) ซึ� งปฏิบติัโดยผา่น

เครื�องคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือผา่นช่องทางอื�นที�กระทรวงการคลงักาํหนดก่อนนาํขอ้มูลเขา้เครื�อง

คอมพิวเตอร์  

 “ เงินยืม ” หมายความว่า เงินที�ส่วนราชการจ่ายให้กบับุคคลใดบุคคลหนึ� งยืมเพื�อเป็น

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการหรือปฏิบติัราชการอื�นใด ทั�งนี� ไม่วา่จะจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย

หรือเงินนอกงบประมาณ 

                “ การเบิกเงิน ” หมายความรวมถึงการรับเงินและการรับเงินขอเบิกจากคลงัตามระบบดว้ย 

                “ เสมียนการเงิน ” หมายความว่า ขา้ราชการทหารตํ�ากวา่สัญญาบตัรเหล่าทหารการเงิน 

ซึ� งทาํหนา้ที�ตามที�ผูบ้งัคบับญัชากาํหนด 

 “ ระบบ ” หมายความวา่ ระบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(Government Fiscal Management Information System : GFMIS) ซึ� งปฏิบติัผา่นเครื�องคอมพิวเตอร์

โดยตรง หรือผ่านช่องทางอื�นที�กระทรวงการคลงักาํหนดก่อนนาํเขา้เครื�องคอมพิวเตอร์และระบบ

สารสนเทศเพื�อการบริหารจดัการทรัพยากรกองทพัเรือ (Royal Thai Navy Enterprise Resource 

Planning : RTN ERP ) 

 “ ผูมี้อาํนาจสั�งจ่าย ” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยตามอตัราการจดั

หน่วยเฉพาะกิจที�ไดรั้บงบประมาณหรือมีการรับจ่ายเงินราชการ 

                “ ส่วนราชการ ” หมายความวา่ หน่วยตามอตัราการจดัหน่วยเฉพาะกิจที�ไดรั้บงบประมาณ

หรือมีการรับจ่ายเงินราชการ 

    “ สํานกังานการเงิน ” หมายความว่า หน่วยงานการเงินหรือหน่วยงานอื�นที�เรียกชื�อ

อย่างอื�นของส่วนราชการซึ� งมีหน้าที�เกี�ยวกบัการบริหารเงินราชการ มีหัวหน้านายทหารการเงิน 

เจา้หนา้ที�การเงิน หรือตาํแหน่งที�เรียกชื�ออยา่งอื�นเป็นผูบ้งัคบับญัชารับผดิชอบ 

                “ บญัชี ” หมายความวา่ บญัชีราชการตามที�กระทรวงกลาโหมกาํหนด 
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          “ รหัสหน่วยงาน  (รหัสบริษทั)” หมายความว่า ตวัเลขในระบบที�ใช้แทนค่าหน่วยงาน

ผูเ้บิกประกอบดว้ยตวัเลขจาํนวน 4 หลกั ในระบบ ทร. จะแทนดว้ยตวัเลข 0205 ตวัเลข 02 หมายถึง 

กระทรวงกลาโหม ตวัเลข 05 หมายถึง กองทพัเรือ 

  “รหัสหน่วยเบิกเงินตรงจากคลงั (รหัสผูข้าย)” หมายความว่า ตวัเลขในระบบที�ใช้แทนค่า

หน่วยเจ้าของงบประมาณที�เบิกเงินกับกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวดัได้โดยตรง

ประกอบดว้ยตวัเลขจาํนวน 10 หลกั 

 “ รหัสศูนย์ต้นทุน ” หมายความว่า ตวัเลขในระบบที�ใช้แทนค่าหน่วยเจ้าของงบประมาณ

ประกอบดว้ยตวัเลขจาํนวน 10 หลกั 

 “ รหสัจงัหวดั ” หมายความว่า ตวัเลขในระบบที�ใชแ้ทนค่าจงัหวดั ที�เป็นที�ตั�งของหน่วยเบิก

เงินตรงจากคลงั ประกอบดว้ยตวัอกัษร P แลว้ตามดว้ยตวัเลขจาํนวน 4 หลกั สําหรับ ทร. มีรหสัจงัหวดั 

จาํนวน 8 รหสั ดงันี�  

 รหสั P1000 เบิกกบั กรมบญัชีกลาง 

 รหสั P2100 เบิกกบั คลงัจงัหวดัระยอง 

 รหสั P2200 เบิกกบั คลงัจงัหวดัจนัทบุรี 

 รหสั P4800 เบิกกบั คลงัจงัหวดันครพนม 

 รหสั P8200 เบิกกบั คลงัจงัหวดัพงังา ณ อ.ตะกั�วป่า 

 รหสั P8300 เบิกกบั คลงัจงัหวดัภูเก็ต 

 รหสั P9000 เบิกกบั คลงัจงัหวดัสงขลา 

 รหสั P9600 เบิกกบั คลงัจงัหวดันราธิวาส 

 “ รหัสงบประมาณ (BLI) ” หมายความว่า รหัสที�ใช้ในการควบคุมเงินงบประมาณที�ไดรั้บ

จดัสรรในระดบัแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม งบรายจ่าย กลุ่มลกัษณะการใช้จ่าย ในแต่ละ

ปีงบประมาณ ประกอบดว้ยตวัเลข 16 หลกั 

 “ รหสัแหล่งของเงิน ” หมายความว่า รหสัที�ใชใ้นการกาํหนดแหล่งที�มาของเงินที�ใชใ้นการ

ปฏิบติังานของหน่วย ไดแ้ก่ ประเภทของเงิน ประเภทของงบรายจ่าย ประเภทของหมวดรายจ่าย ใน

แต่ละปีงบประมาณประกอบดว้ยตวัเลข 7 หลกั 

 “ รหสักิจกรรมหลกั ” หมายความว่า รหสัที�ใชใ้นการระบุกิจกรรมหลกัของหน่วยงานผูเ้บิก ซึ� ง

จะสอดคล้องกับแผนงาน ผลผลิต/โครงการ ที�ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

ประกอบดว้ยตวัเลข   14 หลกั 

 “ รหัสบญัชีแยกประเภท ” หมายความว่า รหัสที�ใชใ้นการจาํแนกรายการทางการเงินของ

หน่วยงาน  ผูเ้บิก ซึ� งกระทรวงการคลงัไดป้ระกาศผงับญัชีมาตรฐานให้ทุกหน่วยงานในภาครัฐถือ

ปฏิบติัเป็นมาตรฐานเดียวกนั ประกอบดว้ยตวัเลข 10 หลกั 
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                  ระบบ RTN ERP เป็นระบบที�กองทพัเรือนาํมาใชเ้มื�อ 1 พ.ย. 2552 เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการทรัพยากรดา้นต่างๆของกองทพัเรือ ปัจจุบนักองทพัเรือเบิกจ่ายเงินในระบบ RTN 

ERP เชื�อมโยง (INTERFACE) ไปยงัระบบ GFMIS ซึ� งเป็นระบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐ

แบบอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ (ระบบ GFMIS เริ�มใชเ้มื�อ 1 ต.ค. 2547)  

กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั�ง และหนังสือที�เกี�ยวข้อง 

 ๑.๑ พระราชกฤษฎีกา ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ และที�แกไ้ขเพิ�มเติม 

         ๑.๒  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาและการนาํส่งคลงั พ.ศ.๒๕๕๑ 

 ๑.๓  ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที�แกไ้ขเพิ�มเติม 

 ๑.๔ หนงัสือกรมบญัชีกลาง ที� กค ๐๔๐๖.๖/๐๗๒๖๙ ลง ๑ ก.พ.๕๑ เรื�อง การขอทาํความ
ตกลงเกี�ยวกบัระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงินและการนาํส่งคลงั พ.ศ.๒๕๕๑  

 ๑.๕ หนงัสือกระทรวงการคลงั ด่วนที�สุด ที� กค ๐๔๐๙.๗/ว ๖๗ ลง ๑๒ เม.ย.๔๘ เรื�อง การ

เบิกค่าใชจ่้ายในการรับรองชาวต่างชาติ 

 ๑.๖ หนงัสือสาํนกังบประมาณที� นร ๐๗๐๔/ว ๓๓ ลง ๑๘ ม.ค.๒๕๕๓ เรื�องการปรับปรุง

หลกัการจาํแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

 ๑.๗ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที�  กค ๐๔๐๙.๓/ว ๒๓๐ ลง ๒ ก.ค.๕๒ เรื� อง  คู่ มือ

กระบวนงานลูกหนี� เงินยมืในระบบ GFMIS  

 ๑.๘ ระเบียบกระทรวงกลาโหม วา่ดว้ยการบญัชีเงินราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 ๑.๙ บนัทึก สปช.ทร. ที�ต่อ สปช.ทร. เลขรับ ๙๑๘๘/๕๕ ลง ๘ มี.ค.๕๖ เรื� อง ระเบียบ

กระทรวงกลาโหม วา่ดว้ยการบญัชีเงินราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ (รบช.๕๕) 

 ๑.๑๐ ขอ้บงัคบักระทรวงกลาโหม วา่ดว้ยการเงิน พ.ศ.๒๕๕๔ 

 ๑.๑๑ คู่มือการจดัทาํบญัชีเงินราชการของกระทรวงกลาโหม 

 ๑.๑๒ คู่มือการจดัทาํบญัชีเงินราชการของ ทร.  

 ๑.๑๓ มาตรการประหยดังบประมาณของ ทร. 

 ๑.๑๔ อนุมติั ทร. ลง ๒๘ ก.ย.๕๕ ทา้ยบนัทึก สสท.ทร.ที� กห ๐๕๐๗/๑๖๘๕ ลง ๒๑ ก.ย.

๕๕ เรื� อง    ขออนุมัติหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าบริการและกําหนดอัตราการใช้บริการวิทยุ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�ของ ทร. ใหม่ 

 ๑.๑๕ คู่มือการปฏิบติัดา้นการเงิน (อทร.๖๐๐๑) 



 

 

บทที� 3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1  ชื�อและที�ตั�งของสถานประกอบการ 

               ชื�อสถานประกอบการ  กรมการเงินทหารเรือ          

 ที�ตั�งของสถานประกอบการ  พื�นที�กรุงเทพฯ  กรมการเงินทหารเรือ พระราชวงัเดิม

กองทพัเรือ เขตบางกอกใหญ่ จงัหวดักรุงเทพฯ 10600       http://www.navy.mi.th/finance/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 3.1 หน่วยงาน : กรมการเงินทหารเรือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

รูปที� 3.2 แผนที�ตั�ง :  ตั�งอยูใ่นกองทพัเรือ 
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3.2  ลกัษณะการประกอบการและผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

                

ผูก่้อตั�ง กรมการเงินทหารเรือ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 3.3 ผูก่้อตั�ง : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  

ประวตัิความเป็นมา 

 กรมการเงินทหารเรือ ถือกาํเนิดมาตั�งแต่ ปีพุทธศกัราช 2430 ครั� งนั�นพระบาทสมเด็จ    

พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัการทหารขึ�นใหม่     

โดยไดต้ั�ง "กรมใช้จ่าย" ขึ�นใน กรมยุทธนาธิการ ทาํหน้าที�เกี�ยวกบัการเงินโดยแน่ชดั ต่อมา            

มีพระราชกฤษฎีกาจดัวางระเบียบราชการกองทพัเรือ ในกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2491 ให้เปลี�ยน

ชื�อจากกรมบญัชีกลางทหารเรือ เป็น กรมการเงินทหารเรือ เมื�อวนัที� 21 กนัยายน พ.ศ.2491 กรมการเงิน

ทหารเรือ    จึงถือเอาวนัที� 21 กนัยายน ของทุกปี เป็นวนัคล้ายวนัสถาปนาของ กรมการเงิน

ทหารเรือ 

                 1. กรมการเงินทหารเรือซึ� งจดัตั�งขึ�นตามพระราชกฤษฎีกา จดัวางระเบียบราชการ

กองทพัเรือในกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2491 แบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 กอง คือ 

     1.1. กองเงินเดือน มีหนา้ที�รับจ่ายเงินเดือน เบี�ยหวดั บาํเหน็จ และบาํนาญ  

           1.2.  กองค่าใชส้อยและการจร มีหนา้ที�ตรวจจ่ายเงินค่าใชส้อย เงินการจร และการ

พิเศษ  

           1.3.  กองบญัชีและรักษาเงิน มีหนา้ที�เกี�ยวกบับญัชีเงินเก็บรักษาและจ่ายตวัเงินสด และ             

              รักษาเอกสาร ที�ดิน ในปกครองของกองทพัเรือ 

           1.4.  กองงบประมาณ มีหนา้ที�เกี�ยวกบังบประมาณ และตรวจการเงินของส่วนราชการต่าง ๆ  

 

2. ในปี พ.ศ.2496 มีการจดัวางระเบียบราชการกองทพัเรือใหม่ ไดจ้ดัแบ่งหนา้ที�ราชการ

ทหารเรือออกเป็นส่วนๆ ไดแ้ก่ ส่วนอาํนวยการ ส่วนกาํลงัรบ ส่วนการศึกษา และส่วนกิจการ
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พิเศษ โดยกรมการเงินทหารเรือ เป็นกรมหนึ� งส่วนกิจการพิเศษ กรมการเงินทหารเรือ เมื�อ พ.ศ.

2496 นั�น ประกอบดว้ยส่วนราชการ ดงันี�  คือ 

2.1 กองบงัคบัการ  

     2.2 กองเงินเดือน  

     2.3 กองค่าใชส้อยและการจร  

     2.4 กองบญัชีและการเงิน 

     2.5 กองงบประมาณ 

3.  ในปี พ.ศ.2501 กรมการเงินทหารเรือยา้ยมาอยูใ่นส่วนยทุธบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่ง

ส่วนราชการ และกาํหนดหนา้ที�ราชการกองทพัเรือกระทรวงกลาโหม 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 ได้มีการจดัตั�งสํานกังานปลดับญัชีทหารเรือขึ�น ตามพระราชกฤษฎีกา     

แบ่งส่วนราชการและกาํหนดหน้าที�ส่วนราชการ พ.ศ.2521 โดยไดโ้อนงานและหน้าที� บางส่วนซึ� ง

กรมการเงินทหารเรือเคยดําเนินการอยู่ไปให้สํานักงานปลัดบัญชีทหารเรือดําเนินการแทน                     

จึงจาํเป็นตอ้งมีการปรับปรุงการจดัส่วนราชการของกรมการเงินทหารเรือเสียใหม่ให้เหมาะสม และ

สอดคลอ้งกบัหนา้ที� ของสํานกังานปลดับญัชีทหารเรือ ซึ� งส่วนราชการของกรมการเงินทหารเรือ แบ่ง

ส่วนราชการออกเป็น 

4.1 แผนกธุรการ  

     4.2 กองเงินเดือน  

     4.3 กองค่าใชจ่้ายทั�วไป  

     4.4 กองบญัชีและการเงิน  

4.5 กองควบคุม  

     4.6 กองวชิาการ 

5. ในปี พ.ศ.2534 ไดมี้การปรับปรุงการจดัส่วนราชการของกรมการเงินทหารเรือใหม่     

ให้เหมาะสมยิ�งขึ� นซึ� งเป็นการปรับปรุงการจดัส่วนราชการครั� งหลังสุดและยงัคงใช้มาจนถึง

ปัจจุบนันี� โดยมีการเปลี�ยนกองวิชาการเป็นกองวิทยาการ ให้กองวิทยาการมีหน้าที�เสนอแนะให้

คาํแนะนาํและชี�แจงเกี�ยวกบัวิทยาการในดา้นการเงิน การบญัชี และระเบียบขอ้บงัคบัการเงินและ

การคลัง รวมทั� ง การหารือการขอทาํความตกลงด้านการเงินกับหน่วยนอกกองทัพเรือ และ
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ดาํเนินการกรรม วธีิขอ้มูลดา้นการเงิน ตลอดจนการดาํเนินการเกี�ยวกบั การฝึกและการศึกษา ของเหล่า

ทหารการเงิน 

หากจะนบัตั�งแต่เมื�อ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้

ฯ ตราพระราชบญัญติัจดัการทหาร โดยมีกรมใชจ่้ายทาํหนา้ที�เบิกจ่ายเงินค่าใชจ่้าย ในปี พ.ศ.2430 

จนเป็นกรมการเงินทหารเรือในปัจจุบนั นบัไดว้า่ งานการเงินของทหารเรือ ไดก้าํเนิดเป็นรูปเป็น

ร่าง และเป็นหน่วยงาน ที�ให้บริการ ดา้นการเงินแก่ กองทพัเรือมาแลว้ มากกวา่ 100 ปี 

 

วสัิยทศัน์   

บริหารจดัการการเงินและการบญัชีกองทพัเรือ สู่ความเป็นเลิศ ดว้ยหลกัธรรมาภิบาล ใน ปี 

2567 

 

พนัธกจิ  

1.  เป็นองคก์รเบิกจ่าย และเก็บรักษาเงินของกองทพัเรือ 

2.  เป็นองคก์รบนัทึกบญัชี จดัทาํรายงานและเก็บรวบรวมขอ้มูลทางสถิติทางการเงิน 

3.  ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรสายวทิยาการการเงินทุกระดบั 

4 . เป็นองคก์รที�ปรึกษาดา้นวิทยาการดา้นการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

3.3  รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

                

รูปที� 3.4 โครงสร้างการจดัหน่วย : กรมการเงินทหารเรือ 

 
 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผูจ้ดัทาํไดป้ฏิบติังานโครงการสหกิจศึกษา 
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หน้าที�ของแต่ละกองแยกตามแผนกมีดังนี� 

กองธุรการ  

มีหนา้ที� วางแผน อาํนวยการ ประสานงาน กาํกบัการ และดาํเนินการเกี�ยวกบั การกาํลงัพลและ

การธุรการ  

- แผนกธุรการ 

          มีหน้าที�ดาํเนินการเกี�ยวกบั การธุรการ การสารบรรณ การรักษาความปลอดภยั การพสัดุ และการ

บริการของกรม 

- แผนกกาํลงัพล 

        มีหน้าที� วางแผน อาํนวยการ ประสานงาน กาํกบัการ และดาํเนินการเกี�ยวกบัการ

กาํลงัพล ของเหล่าทหารการเงินที�รับผดิชอบ  

 

กองเงินเดือน 

มีหน้าที� เบิก รับ จ่าย เงินเดือน ค่าจา้ง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ในกองทพัเรือ        

และ เงินอื�น ๆ ที�เบิกควบกบัเงินเดือน ค่าจา้ง และค่าตอบแทนพนกังานราชการ รวมทั�งเบี�ยหวดั 

บาํเหน็จ บาํนาญ ตลอดจนเงินอื�น ๆ ของขา้ราชการ ลูกจา้ง และพนักงานราชการที�ออกจาก

ราชการและที�เสียชีวติ 

- แผนกเงินเดือน 

         มีหน้าที� เบิก รับ จ่าย เงินเดือน และเงินอื�น ๆ ที�เบิกควบกับเงินเดือนของข้าราชการ          

ทหารกองประจาํการ นกัเรียนในสังกดักระทรวงกลาโหม รวมทั�งเงินอื�น ๆ ของขา้ราชการที�เสียชีวิต

ตลอดจนตรวจสอบรับรองเงินเดือนขา้ราชการในกองทพัเรือ 

- แผนกค่าจา้งและค่าตอบแทน 

       มีหน้าที� เบิก รับ จ่าย ค่าจา้ง ค่าตอบแทนพนกังานราชการ รวมทั�งเงินอื�น ๆ ของ

ลูกจา้ง และพนกังานราชการ ที�ออกจากราชการและเสียชีวิต ตลอดจนตรวจสอบรับรองค่าจา้ง               

และค่าตอบแทนพนกังานราชการ 

- แผนกเบี�ยหวดัและบาํนาญ  

       มีหน้าที� ดาํเนินการ เบิก รับ จ่าย เบี� ยหวดับาํเหน็จ บาํนาญ และเงินอื�น ๆ ของ

ขา้ราชการที�ออกจากราชการและเสียชีวติ ตลอดจนตรวจสอบรับรองเงินเบี�ยหวดัและบาํนาญ 

กองการเงินต่างประเทศ 

มีหน้าที� ตรวจสอบ และดาํเนินการเกี�ยวกบัการเบิก รับ จ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างประเทศ 

รวมทั�งค่าใชจ่้ายในการซื�อ การจา้งในประเทศที�ตอ้งจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ  
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- แผนกการเงินจดัซื�อจา้ง 

         มีหนา้ที�ดาํเนินการเกี�ยวกบั การเบิก รับ จ่ายเงิน ค่าใชจ่้ายในการจดัซื�อ การจา้งจาก

ต่างประเทศ และการซื�อ การจา้งในประเทศที�ตอ้งจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ 

- แผนกค่าใชจ่้าย 

           มีหนา้ที�ตรวจสอบ และดาํเนินการเกี�ยวกบั การเบิก รับ จ่าย ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง

ไปราชการต่างประเทศทุกประเภท รวมทั� งค่าใช้จ่ายของสํานักงานต่าง ๆ ของกองทัพเรือใน

ต่างประเทศ 

- แผนกใบสาํคญั 

        มีหน้าที�ตรวจสอบ ติดตามการผลกัใช้ใบสาํคญัค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตลอดจนรวบรวม 

เก็บรักษาฎีกาเบิกเงิน ใบนาํส่ง และใบสาํคญั 

            กองวทิยาการ 

มีหน้าที�เสนอแนะ ให้คาํแนะนาํ และชี� แจง เกี�ยวกบัวิทยาการในดา้นการเงิน การบญัชี 

และระเบียบ ขอ้บงัคบัทางการเงิน และการคลงั การหารือ การขอทาํความตกลงดา้นการเงินกบั

หน่วยนอกกองทพัเรือ ดาํเนินการเกี�ยวกบัการพฒันาระบบงานการเงิน กรรมวิธีขอ้มูลดา้นการเงิน 

การฝึกและการศึกษาของเหล่าทหารการเงิน 

- แผนกวทิยาการ 

       มีหนา้ที�เสนอแนะให้คาํแนะนาํ และชี�แจง เกี�ยวกบัวิทยาการในดา้นการเงินการบญัชี 

และระเบียบขอ้บงัคบัทางการเงิน และการคลงั ตลอดจนการหารือการขอทาํความตกลงด้าน

การเงินกบัหน่วยนอกกองทพัเรือ 

- แผนกแผนงานและพฒันา 

       มีหนา้ที�ดาํเนินการเกี�ยวกบัการจดัทาํแผนงาน การตรวจสอบวิเคราะห์โครงการ และ

การประเมินผลการปฏิบติังาน และการพฒันาระบบงานการเงิน ตลอดจน อาํนวยการและกาํกบั

การเกี�ยวกบัการฝึกและศึกษาของเหล่าทหารการเงิน 

- แผนกกรรมวธีิขอ้มูล  

มีหน้าที� ดาํเนินการเกี�ยวกับกรรมวิธีข้อมูลในด้านการเงิน การบญัชี การควบคุมงบประมาณ       

และอื�นๆที�ไดรั้บมอบหมาย 

- โรงเรียนการเงิน 

มีหน้าที� ดาํเนินการฝึกและการศึกษาของเหล่าทหารการเงิน ตลอดจนจดัทาํตาํรา และเครื� องช่วย

การศึกษา  
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กองควบคุมงบประมาณ 

มีหนา้ที�ควบคุม กาํกบัดูแล งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในกองทพัเรือ งบประมาณที�

กองทัพเรือได้รับมอบหมาย และงบประมาณที�ได้รับมอบหมายให้เบิกแทนส่วนราชการอื�น            

ดาํเนินการเบิกจ่ายเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินงบประมาณที�เบิกจ่ายแทนส่วนราชการอื�น 

ตลอดจนควบคุมและจัดทาํรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของกรมการเงินทหารเรือและของ

กองทพัเรือ 

- แผนกควบคุมงบประมาณ 

          มีหน้าที�ควบคุม กาํกบัดูแล งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในกองทพัเรือ และ

งบประมาณที�กองทพัเรือไดรั้บมอบหมาย และงบประมาณที�ไดรั้บมอบหมายใหเ้บิกแทนส่วนราชการอื�น 

รวมทั�งดาํเนินการบริหารงบประมาณของกรมการเงินทหารเรือ ตลอดจนดาํเนินการเกี�ยวกบัเงินคา้งเบิกขา้มปี 

การกันเงินและขยายเวลาเบิกเงินที�กันไวเ้บิกเหลื�อมปีและจดัทาํประมาณการรายได้ประจาํปีของ

กองทพัเรือ 

- แผนกเบิกจ่าย 

          มีหนา้ที�ดาํเนินการเบิกจ่ายเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินงบประมาณที�เบิกแทน

ส่วนราชการอื�น 

- แผนกควบคุมการเบิกจ่าย 

       มีหนา้ที�ตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

และเงินงบประมาณที�เบิกแทนส่วนราชการอื�น รวมทั�งตรวจสอบการโอนเงินจากกรมบญัชีกลาง 

ตลอดจนจดัทาํรายงายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมการเงินทหารเรือ และของกองทพัเรือ 

                กองค่าใช้จ่ายทั�วไป 

มีหนา้ที�ตรวจสอบ และดาํเนินการเบิกค่าใชจ่้ายประเภทต่าง ๆ การซื�อการจา้งในประเทศ 

และรายจ่ายเงินงบกลาง ตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

- แผนกตรวจสอบค่าใชจ่้าย 1 

       มีหน้าที�ตรวจสอบ และจดัทาํรายละเอียดการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การซื�อ การจา้ง ที�

เบิกจากงบประมาณ  

- แผนกตรวจสอบค่าใชจ่้าย 2 

       มีหนา้ที�ตรวจสอบ และจดัทาํรายละเอียดการเบิกค่าใชจ่้ายต่าง ๆ การซื�อ การจา้งที�

เบิกจากงบกลาง เงินรายรับเพื�อบูรณะทรัพยสิ์น และเงินงบประมาณที�เบิกแทนส่วนราชการอื�น 

- แผนกใบสาํคญั 

       มีหน้าที�ตรวจสอบติดตามการผลกัใช้ใบสําคญัค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตลอดจนรวบรวม เก็บ

รักษาฎีกาเบิกเงิน ใบนาํส่งเงิน และใบสาํคญั 
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กองบัญชีและการเงิน 

มีหน้าที� จดัทาํบญัชีเงิน รับ จ่าย และเก็บรักษาเงินของกองทพัเรือ ตลอดจนดาํเนินการ

เกี�ยวกบัการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายประเภทต่างๆ ของกองบญัชาการกองทพัเรือและส่วนราชการในส่วน

บญัชาการกองทพัเรือ เวน้กรมการสื�อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศทหารเรือ 

- แผนกบญัชีเงินในงบประมาณ  

       มีหนา้ที� จดัทาํบญัชี และรายงานการเงิน เงินในงบประมาณ เงินทดรองราชการ และ

เงินอื�น ๆ ที�ตอ้งฝากคลงั ตลอดจนจดัทาํรายงานการเงินของกองทพัเรือ 

- แผนกบญัชีเงินนอกงบประมาณ 

       มีหนา้ที�จดัทาํบญัชีและรายงานการเงิน เงินนอกงบประมาณกองทพัเรือ 

- แผนกรับจ่ายเงิน 

       มีหนา้ที�รับ จ่าย และเก็บรักษาเงินของกองทพัเรือ  

- แผนกการเงิน 

                     มีหนา้ที� ดาํเนินการ เบิก รับ จ่าย เกี�ยวกบัค่าใชจ่้ายประเภทต่างๆ ของ กองบญัชาการ

กองทพัเรือ กรมการเงินทหารเรือ และส่วนราชการในส่วนบญัชาการกองทพัเรือ เวน้กรม           

การสื�อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศทหารเรือ 

 

3.4  ตําแหน่งและลกัษณะงานที�นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

               คณะผูจ้ดัทาํไดเ้ขา้รับการปฏิบติังานสหกิจศึกษาที�กรมการเงินทหารเรือ  กองบญัชีและ

การเงิน  ตาํแหน่งเสมียนการเงิน แผนกบญัชีเงินนอกงบประมาณ  ซึ� งมีลกัษณะงานเฉพาะเจาะจง  

ซึ� งนักศึกษาต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแล้วจดัทาํฎีกาเงินยืมในงบประมาณและ

บนัทึกรายการลูกหนี� เงินยมืงบประมาณในระบบ RTN ERP จากนั�นเสนอฎีกาให้ผูบ้งัคบับญัชาลง

นามตามลาํดบัชั�น 

ช่วงระยะเวลาในการปฏิบติัสหกิจศึกษา 4 เดือน ได้รับความรู้เกี�ยวกบัขั�นตอนการเบิก

จ่ายเงินในระบบ RTN ERP ตั�งแต่เริ�มบนัทึกในระบบ RTN ERP ไปยงัผูต้รวจสอบความถูกตอ้ง 

ตลอดจนถึงการทาํแผนการจ่ายเงินตามฎีกาใหแ้ผนก รับ-จ่ายเงิน เพื�อเขียนเช็คสั�งจ่ายเงินต่อไป 

3.5  ชื�อและตําแหน่งงานของพนักงานที�ปรึกษา 

               ชื�อและตาํแหน่ง นาวาตรี จีระศกัดิ�  ศรีอินทร์  

               ตาํแหน่ง  ประจาํแผนกบญัชีเงินในงบประมาณ กองบญัชีและการเงิน กรมการเงิน

ทหารเรือ 
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3.6  ระยะเวลาที�ปฏิบัติงาน 

               ระยะเวลาที�ปฏิบติังาน ตั�งแต่ วนัองัคาร ที� 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึง วนัศุกร์ ที� 30 

สิงหาคม พ.ศ.2562 

3.7  ขั�นตอนและวธีิการดําเนินงาน 

               3.7.1 รวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูลของโครงงาน 

               การเก็บรวบรวมขอ้มูลกระทาํโดยการจดับนัทึกขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 

และการสังเกต จากนั� นได้นําข้อมูลที�ได้จากการบันทึกไวม้าเรียบเรียงและจัดเก็บไวด้้วยระบบ

คอมพิวเตอร์เพื�อให้ได้มาซึ� งขอ้มูลที�ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง และเป็นประโยชน์ในการ

ปฏิบติังาน 

               การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ โดยการสอบถามขอ้มูลจากหวัหนา้ฝ่ายแต่ละฝ่ายและ

เพื�อนร่วมงาน เกี�ยวกบักิจการ ฯ ที�ดาํเนินการอยู ่การบริหารงานในหน่วยงาน ลกัษณะงานที�ปฏิบติั 

และหนา้ที�ความรับผิดชอบ ซึ� งการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการนี� ไดท้าํการจดบนัทึกเก็บรวบรวม

ขอ้มูลที�เป็นประโยชน์ในการปฏิบติังาน 

              การสังเกต โดยการสังเกตการปฏิบติังานของหัวหน้าแต่ละฝ่ายและพนกังานในแผนก 

แลว้ทาํการจดบนัทึกเพื�อนาํมาวเิคราะห์งานและทาํการสรุปผล 

              การปฏิบัติงานจริง โดยการปฏิบัติงานในด้านการจัดหาเอกสาร และข้อมูลต่างๆ                  

ที�จาํเป็นตอ้งใชใ้นการวเิคราะห์ รวมถึงการคน้ควา้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตและแหล่งขอ้มูลต่างๆ 

               3.7.2 วเิคราะห์ระบบงาน 

ปัญหาของระบบการปฏิบัตใินแผนกบัญชีเงินนอกงบประมาณ 

1.   ระบบของโปรแกรมสาํเร็จรูป(RTN ERP) ยงัไม่ค่อยสมบูรณ์ เนื�องจากขาดบุคลากรที�

มีความเชี�ยวชาญเขา้มาดูแล 

2. บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติังานตามหนา้ที�ของตนเอง                                                                           

         จะตอ้งใหค้วามรู้และไดรั้บการแกไ้ขในเรื�องงานอยูบ่่อยครั� ง 

เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 

สาํหรับแนวทางในการแกไ้ขปัญหาสรุปไดเ้ป็นขอ้ ๆ  ดงันี� คือ 

1.  ตอ้งมีการฝึกอบรมความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบังานดา้นการเบิกจ่ายในการใช้โปรแกรม

(RTN ERP)  รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในระหว่างการปฏิบติังาน 

เนื�องจากปัจจุบนัการปฏิบติังานของกรมการเงินทหารเรือยงัไม่เป็นระบบ อย่างที�

ผูบ้ริหารไดก้าํหนดเป้าหมายไวค้วรที�จะตอ้งมีการจดัระบบการทาํงาน ให้มีระบบการ

ทาํงานที�มีความถูกตอ้งและสมบรูณ์มากที�สุด 

2. โปรแกรมสาํเร็จรูป(RTN ERP) ที�ใชบ้นัทึกยงัไม่สมบูรณ์ ซึ� งอยูใ่นขั�นตอนการแกไ้ข

ขอ้ผดิพลาดทางระบบ  
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3. ตอ้งติดต่อกบับุคคลภายในและภายนอกองค์กรโดยใช้สื�อต่างๆเพื�อสรรหาบุคลากรที�มี

ความรู้ความสามารถหรือมีความเชี�ยวชาญมาปฏิบติังานอยูป่ระจาํในกรมการเงินทหารเรือ 

4. จดัสัมมนาใหบุ้คลากรที�ขาดความรู้ความเขา้ใจในเรื�องงานและระเบียบวินยัต่างๆ เขา้

รับการอบรม ในดา้นต่าง ๆ อาทิ  ในดา้นการบนัทึกเบิกจ่าย ดา้นภาวะผูน้าํ ดา้นการ

ติดต่อประสานงาน เป็นตน้ 

5. ในการปฏิบติังานควรที�จะมีการเปิดอบรมในการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป (RTN ERP) 

เป็นประจํา เพื�อส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมการเงินทหารเรือ                  

มีประสิทธิภาพมากขึ� น และช่วยลดข้อผิดพลาดในการทาํงานและสามารถแก้ไข

ปัญหาไดด้ว้ยตนเอง 

3.7.3 ออกแบบระบบงาน 

การออกแบบระบบงานในการปฏิบติังานดงันี�  

กระบวนงาน การเบิกจ่ายเงินเพื�อจ่ายใหย้มืเงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร K1) ของหน่วยในส่วน

บญัชาการที�เบิกเงินตรงจากกรมการเงินทหารเรือ 

 

 

ที� ผงักระบวนการ รายละเอยีดงาน ระยะเวลา (วนั)
1. ลงทะเบยีนรับใบยมืที�ไดร้ับการพจิารณาแลว้จากผูย้มืและสง่ให ้กบง.กง.ทร. 30 นาที

2. ลงทะเบยีนรับใบยมืแลว้สง่ใบยมืใหแ้ผนกบัญชเีงนินอกงบประมาณ กบง.กง.ทร.

3. ลงทะเบยีนรับใบยมื และออกเลขที�ใบยมื

1. ตรวจสอบความถกูตอ้ง / คําสั�งไปราชการ / งบประมาณ 

2. กรณีตรวจสอบพบขอ้ผดิพลาด ใหส้ง่คนืผูย้มืแกไ้ข

 

1. เสนอใบยมืใหผู้ม้อีํานาจสั�งจา่ยลงนามตามลําดับชั �น

  - รอง ผอ.กบง.กง.ทร.(เงนินอกงบประมาณ) ตรวจสอบงบประมาณและลงนามในใบยมื

  - ผอ.กบง.กง.ทร. ลงนามในใบยมืเงนิ

  - รอง จก.กง.ทร.(2) ลงนามในใบยมืเงนิ

  - จก.กง.ทร. ลงนามในใบยมืเงนิ

2. สง่ใบยมืที�ไดร้ับอนุมัตใิหแ้ผนกการเงนิ กบง.กง.ทร. 

1. ลงทะเบยีนรับใบยมื
2. จัดทําฎกีาเงนิยมืในงบประมาณและบันทกึรายการลกูหนี�เงนิยมืงบประมาณในระบบ

3. เสนอฎกีา ใหผู้บ้ังคับบัญชาลงนามตามลําดับชั �น

  - หน.การเงนิ กบง.กง.ทร. ตรวจสอบความถกูตอ้งและลงนาม

  - รอง ผอ.กบง.กง.ทร.(เงนิในงบประมาณ) ลงนาม

4. สง่ฎกีา ให ้กชจ.กง.ทร.

3

1 - 2 วนั

30 นาที

1 วนั

1 - 2 วนั

1

4

2

การลงทะเบยีนใบยมื

ตรวจสอบใบยมื

เสนอผูม้อีํานาจสั �ง

จ่ายเงนิ

จดัทําฎกีาเบกิเงนิเพื�อจ่าย

ใหย้มืเงนิงบประมาณและ

บนัทกึรายการลูกหนี�เงนิ

A
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                 3.7.4 การปฏิบัติงาน 

              หลังจากที�ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ระบบงาน และการออกแบบ

ระบบงานได้มีการปฏิบติังานตามขั�นตอนที�ได้ออกแบบไวเ้พื�อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ โดย

กรมการเงินทหารเรือ กองบญัชีและการเงิน มีระบบการปฏิบติังานที�เป็นระบบและไดน้าํความรู้

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลมาใช้ในการปฏิบติังาน มีเทคโนโลยีที�ทนัสมยั ทาํให้มีโอกาสฝึกฝน

การใช้อุปกรณ์ต่างๆในการปฏิบติังาน การนาํความรู้จากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้กบัการทาํงาน

และมีการเรียนรู้เพิ�มเติมถึงวิธีการทํางานจริง สอนให้รู้จักความรับผิดชอบในงานที�ได้รับ

มอบหมายรวมถึงการรู้จกัปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพสิ�งแวดลอ้มภายในสถานประกอบการดว้ย 

              3.7.5 ทดสอบและสรุปผล 

               หลังจากที�ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ระบบงาน และการออกแบบ

ระบบงานจนนาํไปสู่การปฏิบติังานตามขั�นตอนในส่วนของงานที�ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบ

นั�น โดยการปฏิบติังานในช่วงเวลาเริ�มแรกจะมีปัญหาในบางขั�นตอนที�ตอ้งสอบถามโดยตรงจาก

พนักงานที�ปรึกษาและผูใ้ช้ที�เกี�ยวข้องเนื�องจากขั�นตอนในการปฏิบติังานมีหลายขั�นตอนและ

จะตอ้งใช้ความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมากเพราะเป็นการทาํงานกบัระบบ RTN ERP ซึ� งเป็น

การทาํงานร่วมกับบุคลากรในกรมการเงินทหารเรือ ถ้าผูจ้ดัทาํเกิดข้อผิดพลาดในการบนัทึก

รายการผดิในระบบดงักล่าวจะทาํใหบุ้คลากรที�กล่าวมาไดรั้บผลกระทบร่วมดว้ย ดงันั�นจึงไดมี้การ

ทดสอบในส่วนของสาระสําคญัอาทิเช่น การตรวจสอบคู่บญัชี เป็นตน้ โดยคู่บญัชีตอ้งเหมือนใน

เอกสารคู่มือการทาํเงินยมืเงินในงบประมาณ (ประเภทเอกสาร K1 ) 

               เมื�อมีการปฏิบติังานได้ระยะหนึ� งข้อผิดพลาดดงักล่าวก็ได้ลดลงจนไม่มีข้อผิดพลาด

เนื�องจากเกิดความรู้และทกัษะในการปฏิบติังานดงักล่าวมากขึ�น และหากมีขอ้ผิดพลาดเกิดขึ�น        

ก็สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยตนเองอยา่งทนัท่วงที นบัไดว้า่เป็นการฝึกฝนและต่อยอดการนาํความรู้ที�ได้

จากการศึกษาในมหาวิทยาลยัมาประยุกตใ์ชก้บัการเรียนรู้ที�เกิดจากการปฏิบติังานจริง ทาํให้เห็น

ภาพการทาํงานในสายวิชาชีพมากขึ�น และทาํให้เกิดการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อหนา้ที�ที�ไดรั้บ

มอบหมายซึ�งเป็นส่วนสาํคญัในการพฒันาตนเองใหมี้คุณภาพต่อไป 

               3.7.6 จัดทาํเอกสาร 

               การแยกฎีกาขอเบิกเงินเป็น 2 ชุด 

               1. ชุดที�1 ประกอบด้วย (กอง กองค่าใช้จ่ายทั�วไป) 

  - รายงานขอเบิกเงินระบบ ERP 1 ฉบบั 

  - ฎีกาขอเบิกเงินจาํนวน 5 ฉบบั 

                           - สาํเนาบนัทึกขอ้ความขออนุมติัเบิกยมืเงินในงบประมาณ 1 ฉบบั 

                           - สาํเนาใบยมื 1 ฉบบั 

               



18 

 

 

2. ชุดที� 2 ประกอบด้วย (กองบัญชีและการเงิน) 

  - รายงานขอเบิกเงินระบบ ERP จาํนวน 1 ฉบบั 

  - ฎีกาขอเบิกเงินจาํนวน 1 ฉบบั  

                           - บนัทึกขอ้ความขออนุมติัเบิกยมืเงินในงบประมาณ 1 ฉบบั 

                           - ใบยมื 1 ฉบบั 

3.7.7 ระยะเวลาในการดําเนินงาน  

ตารางที� 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาํเนินงานของโครงงาน 

 

 

3.8 อุปกรณ์และเครื�องมือที�ใช้ 

               โครงงานการบนัทึกขอเบิกยมืเงินราชการจะตอ้งใชอุ้ปกรณ์และเครื�องมือแบ่งตามหนา้ที�

ที�ใชง้านไดด้งันี�  

 ฮาร์ดแวร์ 

1. เครื�องคอมพิวเตอร์ 

ซอฟต์แวร์ 

1. โปรแกรม Microsoft Excel 2007 

2. โปรแกรม RTN ERP (Royal Thai Navy Enterprise Resource Planning) 

เครื�องใช้สํานักงาน 

1. เครื�องปริ�น 

2. ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบ้รรทดั 

3. แมก็เยบ็กระดาษ 

4. คลิปหนีบกระดาษ 

ขั�นตอนการดาํเนินงาน พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 

1.รวบรวมความตอ้งการ     

2.วเิคราะห์ระบบ     

3.ออกแบบระบบ     

4.การปฏิบติังาน     

5.การทดสอบและ

สรุปผล 

    

6.จดัทาํเอกสาร     



 

 

รายละเอยีดโครงงาน 

4.1 แผนผงัขั�นตอนการปฏิบัติงาน

 ลักษณะของงานที�รับผิดชอบใน

กรมการเงินทหารเรือคือการ

รายละเอียดและขั�นตอนในการปฏิบติัดงันี�

  

 

 

 

 

 

บทที� 4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงการ 

ปฏิบัติงาน 

ลักษณะของงานที�รับผิดชอบในแผนกบัญชีเงินนอกงบประมาณ

คือการเบิกจ่ายเงินเพื�อจ่ายให้ผู้ ยืมเงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร 

รายละเอียดและขั�นตอนในการปฏิบติัดงันี�  

 

 

 

 

 

 

บัญชีเงินนอกงบประมาณ กองบัญชีและการเงิน 

ประเภทเอกสาร K1) ซึ� งมี
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4.2 ขั�นตอนการปฏิบัติงาน 

 1.ขั�นตอนการจัดทําฎีกาเงินยืมในงบประมาณ 

 

                ใส่ขอ้มูลดงันี�  

1.รหสักิจกรรม 

2.รหสังบประมาณ 

3.เลขที�ผูเ้บิก 

4.งบประมาณปี 

5.รหสัหน่วยงาน 

6.แหล่งของเงิน 

7.จาํนวนเงิน 

8.รายละเอียดการขอเบิกเงิน  
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ภาพตวัอยา่งฎีกา 
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รูปที�  4.1 ภาพตัวอย่างฎีกา 

การเข้าระบบ SAP R/3 

  SAP menu ส่วนเพิ�มเติม          ส่วนเพิ�มเติม–ระบบการเบิกจ่ายเงิน          การบนัทึกรายการ   

การบนัทึกลูกหนี� เงินยมื/เงินใน  ZFB60_K1– การตั�งเบิกลูกหนี� เงินยมื หรือพิมพค์าํสั�งงาน    ZFB60_K1 

กดปุ่ม Enter เพื�อเขา้สู่หนา้จอถดัไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              รูปที�  4.2 การเข้าระบบ SAP R/3 
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ขั�นตอนการบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ 

 1. เลือก Tab ขอ้มูลพื�นฐาน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 4.3 ขั�นตอนการบนัทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ 
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2. เลือก Tab Details ระบุรหัสจงัหวดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 4.4 เลือก Tab Details ระบุรหสัจงัหวดั 
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3. เลือก Tab การชาํระเงินเพื�อระบุเงื�อนไขวิธีการชาํระเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 4.5 เลือก Tab การชาํระเงินเพื�อระบุเงื�อนไขวิธีชาํระเงิน 
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4. เลือก Tab ภาษีหกั ณ ที�จ่ายเพื�อลบรหสัภาษี 

 

 

 

 

 

                            รูปที� 4.6 เลือก Tab ภาษีหัก ณ ที�จ่ายเพื�อลบรหัสภาษี 

 

5. ระบุรายละเอียดเกี�ยวกบังบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 4.7 ระบุรายละเอียดเกี�ยวกบังบประมาณ 
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6. กดปุ่ม                  เพื�อดูภาพรวมรายการบนัทึกบญัชี 

 

 

 

 

 

 

๗. ตรวจสอบคูบัญชีและโครงสรางงบประมาณ หากพบขอผิดพลาด 

 

รูปที� 4.8 กดปุ่ม จาํลอง เพื�อดูภาพรวมรายการบนัทึกบญัชี 
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7. ตรวจสอบคู่บญัชีและโครงสร้างงบประมาณ หากพบขอ้ผิดพลาด สามารถแกไ้ขรายการได ้หลงัจาก

นั�นกดปุ่ม (Save) เพื�อบนัทึกขอ้มูลในระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 4.9 ตรวจสอบคู่บญัชีและโครงสร้างงบประมาณ 
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8. ระบบบนัทึกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้จะแสดงเลขที�เอกสาร 10 หลกัโดยแสดงขอ้ความว่า 

“เอกสาร 3606000XXX ไดผ่้านรายการในรหัสบริษทั 0205”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที�  4.10 ระบบบนัทึกขอ้มูลเรียบร้อยจะแสดงเลขที�เอกสาร  



 

 

  บทที� 5  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 

5.1.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจิยั  

 จากการที�คณะผูจ้ดัทาํไดเ้ขา้รับการฝึกสหกิจศึกษาที� กองบญัชีและการเงิน แผนกบญัชี

เงินนอกงบประมาณ กรมการเงินทหารเรือ ไดรั้บมอบหมายงานหลกัให้จดัทาํการการเบิกจ่ายเงิน

เพื�อจ่ายให้ผูย้ืมเงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร K1) จาํเป็นตอ้งมีความรู้ในเบื�องตน้ อาทิ ความรู้

เกี�ยวกบังานดา้นเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐ ความรู้เบื�องตน้ในระบบบญัชีราชการ การตรวจ

เอกสาร เป็นตน้ โดยจะทาํใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น รู้ระบบของงานและมองเห็น

ภาพการเดินทางของเอกสารฎีกาเบิกเงินไดอ้ยา่งชดัเจนขึ�น ทาํให้เมื�อเกิดขอ้ผิดพลาดสามารถแกไ้ข

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 เมื�อมีความเข้าใจเบื�องต้นในการปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานในหน้าที� ที�ได้รับ

มอบหมายให้บรรลุวตัถุประสงค์และขอบเขตที�ไดก้าํหนดไวโ้ดยปฏิบติัตามขั�นตอนที�ไดก้าํหนด    

มีการตรวจสอบและสามารถแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นไดอ้ย่างถูกตอ้งและทนัท่วงทีหรือทาํให้ปัญหา

เกิดขึ�นนอ้ยที�สุดเพื�อใหผ้ลลพัธ์ของงานมีประสิทธิผลสูงสุด 

 จากการที�มีขั�นตอนการปฏิบติังานและการตรวจสอบอย่างชัดเจนทาํให้งานการเบิก

จ่ายเงินเพื�อจ่ายใหผู้ย้มืเงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร K1) มีความถูกตอ้งและไม่เกิดขอ้ผิดพลาด

ขึ�นเพราะงานดงักล่าวถือว่ามีความสําคญัมากเนื�องจากเป็นจ่ายยืมให้แก่ผูที้�มีความจาํเป็นตอ้งยืมเงิน

เพื�อปฏิบติัราชการตามที�ไดรั้บมอบหมายจากทางราชการ 

5.1.2 ขอ้จาํกดัหรือปัญหาของโครงงาน 

 ข้อจาํกัดหรือปัญหาของโครงการที�เกิดขึ� นในการฝึกสหกิจศึกษาที�เกิดขึ� นภายใน        

กองบญัชีและการเงิน กรมการเงินทหารเรือ พบวา่มีปัญหาและอุสรรค ดงันี�  

- ความรู้พื�นฐานการใชง้านโปรแกรม   Excel  มีไม่มากเท่าที�ควร 

- เอกสารบางฎีกาเบิกเงินมีความซับซ้อนตอ้งใช้ความพยายามในการทาํความเขา้ใจ

เป็นอยา่งมาก. 

- ไม่มีความรู้การปฏิบติังานในระบบ RTN ERP (Royal Thai Navy Enterprise 

Resource Planning) ซึ� งเป็นระบบการบริหารงานภายในกองทพัเรือเท่าที�ควร 
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5.1.3 ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานแกไ้ข 

 ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานแกไ้ขขอ้จาํกดัหรือปัญหาของโครงการให้กบัผูส้นใจใน

การดาํเนินการแกไ้ขใหเ้กิดประโยชน์มีดงันี�  

- ในการปฏิบัติงานควรที�จะมีการเปิดอบรมในการใช้โปรแกรม (RTN ERP)         

เป็นประจาํปี เพื�อส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมการเงินทหารเรือ                 

มีประสิทธิภาพมากขึ�น และช่วยลดขอ้ผิดพลาดในการทาํงานและสามารถแก้ไข

ปัญหาเองได ้

- ให้ความรู้ในเรื� องของแผนผงัการเดินทางของเอกสารเพื�อให้สามารถมองเห็น

ภาพรวมของเอกสาร 

- ใหค้วามรู้ในเรื�องของเอกสารที�ใชป้ระกอบการยมืเงิน 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 ประโยชน์ที�ไดรั้บจากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาที�กองบญัชีและการเงิน กรมการเงิน

ทหารเรือหลกัๆมีดงันี�  

- ไดรั้บประสบการณ์โดยตรงในการทาํงาน การแกไ้ขปัญหา และความรับผิดชอบต่อ

หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมายซึ�งไม่มีการเรียนการสอนในหอ้งเรียน 

- ไดค้วามรู้ระบบงานที�เกี�ยวขอ้งในการปฏิบติังาน อาทิ ระบบ RTN ERP (Royal 

Thai Navy Enterprise Resource Planning)  

- การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้หรือปัญหาที�ไม่คาดวา่จะเกิดขึ�น 

- มีการลงมือปฏิบติังานในโปรแกรม  Excel ทาํให้ไดค้วามรู้ในการใชสู้ตรต่างๆและ

สามารถใชง้านไดอ้ยา่งคล่องแคลว้ 

- ฝึกให้เป็นผูที้�ตรงต่อเวลา มีการใช้วาจาสุภาพอ่อนหวาน  มีความกระตือรือร้น      

ในการปฏิบติังานและฝึกใหมี้ความรับผดิชอบต่องานที�ไดรั้บหมายหมาย 

 

 

5.2.2 ปัญหาที�พบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 ปัญหาที�พบระหวา่งการปฏิบติังานสหกิจศึกษาของโครงการที�เกิดขึ�นสรุปได ้ดงันี�  

- ปัญหาการจราจรที�ติดขดัในช่วงเชา้ระหวา่งเดินทางมาปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

- มีการคุมเขม้แลกบตัรผา่นเขา้ – ออก เนื�องดว้ยเป็นกรมกองของทหาร 
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5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

 ในทุกองคก์รยอ่มมีปัญหาและอุปสรรคไม่วา่จะเป็นระบบของการทาํงานหรือพนกังาน

ในองค์กรดงันั�นองค์กรที�มีการดาํเนินงานที�ดี  จะตอ้งมีการตรวจหาขอ้เสียและขอ้ผิดพลาดที�จะ

เกิดขึ�นอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อนํามาปรับปรุงให้เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานต่อไปขององค์กร      

ซึ� งขอ้เสนอแนะต่อกองบญัชีและการเงิน มีดงัต่อไปนี�  

- ควรเขม้งวดกบัการเขา้งานของบุคลากรโดยวางกฎระเบียบให้แก่บุคลากร หากเขา้

งานสายจะตอ้งมีการตกัเตือน 

- ควรมีการอพัเดทโปรแกรมลงในเครื�องคอมพิวเตอร์ภายในกองบญัชีและการเงิน 

เพื�อสามารถใชโ้ปรแกรมที�ทนัสมยัในการทาํงานโดยมีประสิทธิภาพมากขึ�น 

- ควรมีการสร้างทศันคติที�ดีให้แก่บุคลากรในองค์กร เพื�อให้เกิดการเรียนรู้และการ

พฒันา ประสิทธิภาพ การปฏิบติังานที�ดี  ตลอดจนการสร้างความสามคัคีและความ

มีนํ�าใจต่อเพื�อนร่วมงาน  ซึ� งส่งผลทาํใหง้านมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 
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