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บทคัดย่อ
จากการที่ ค ณะผู ้จัด ท าได้ เข้า รั บ การปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาที่ แ ผนกบั ญ ชี เงิ น นอก
งบประมาณ กองบัญชี และการเงิน กรมการเงินทหารเรื อ ได้รับมอบหมายงานหลักให้จดั ทาการเบิก
จ่ายเงินเพื่อจ่ายให้ผยู ้ ืมเงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร K1)ซึ่ งเป็ นงานที่ มีการปฏิบตั ิหลายขั้นตอน
โดยอาจจะเกิ ดข้อผิ ดพลาดได้ง่าย จึ งจาเป็ นต้องมี ค วามรู ้ ในการปฏิ บ ัติงานเบื้ องต้น อาทิ ความรู ้
เกี่ยวกับระบบ RTN ERP ความรู ้เบื้องต้นในระบบบัญชี ราชการ การตรวจเอกสารใบยืมเงิน เป็ นต้น
โดยจะทาให้การปฏิบตั ิ งานมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้ น รู ้ระบบของงานและมองเห็นภาพการเดินทาง
ของเอกสารฎีกาเบิกเงินได้อย่างชัดเจนขึ้น ทาให้เมื่อเกิดข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขได้อย่างถูกต้อง
ดังนั้นจึงมีการกาหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิ งานและการตรวจสอบอย่างชัดเจนทาให้งานการ
เบิกยืมเงินราชการมีความถูกต้องและไม่เกิ ดข้อผิดพลาดขึ้ นเพราะงานดังกล่าวถื อว่ามีค วามสาคัญ
มากเนื่องจากเป็ นการเบิกจ่ายเงินให้ทนั ตามระยะเวลาในการปฏิ บตั ิ ภารกิจต่างๆถ้าเกิ ดข้อผิดพลาด
อาจจะได้รับผลกระทบต่อหน่วยงานผูเ้ บิกยืมเงินได้
คาสาคัญ : การเบิกยืมเงินราชการ/บัญชีราชการ/ระบบ RTN ERP
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บทที 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
จากการทีคณะผูจ้ ดั ทําได้ไปปฏิบตั ิงานตามโครงการสหกิจศึกษาทีกองบัญชีและการเงิน
กรมการเงิ นทหารเรื อ ในตําแหน่ งเสมี ยนการเงิ น แผนกบัญชี เงิ นนอกงบประมาณ ได้มี โอกาส
ปฏิบตั ิงานเกียวกับระบบ RTN ERP (Royal Thai Navy Enterprise Resource Planning) เป็ นระบบ
การบริ หารงานภายในกองทัพเรื อ ระบบ GFMIS (Government Fiscal Management Information
System) เป็ นระบบการบริ หารการเงิ นการคลังภาครัฐแบบอิ เล็กทรอนิ กส์ และระบบสารสนเทศ
กรมการเงินทหารเรื อ โดยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในส่ วนของการเบิกจ่ายเงินเพือจ่ายให้ผยู ้ ืม
เงิ น งบประมาณ (ประเภทเอกสาร K1) จากการที ได้ล งมื อ ปฏิ บ ัติ พ บว่า ปั ญ หาที พบคื อ รหั ส
งบประมาณผิด เอกสารการยืมเงินไม่ครบถ้วน
สื บเนืองจากเหตุการณ์ดงั กล่าวคณะผูจ้ ดั ทําจึงมีความสนใจจัดทําโครงงาน เรื องการเบิก
จ่ายเงิ นเพือจ่ายให้ผูย้ ืม เงิ นงบประมาณ (ประเภทเอกสาร K1) เพือเป็ นการศึกษาค้นคว้าเพิมเติ ม
เกียวกับงานด้านบัญชี รวมทังเพือเป็ นการตรวจสอบก่อนจะจัดทําแผนจ่ายเงินให้แผนกรับ-จ่ายเงิน
เพือดําเนินการเขียนเช็คสังจ่ายให้กบั ผูย้ มื เงินต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพือศึกษาหาความรู ้เกียวกับงานด้านเบิกยืมเงินของหน่วยงานภาครัฐ
1.2.2 เพือศึกษาระบบบัญชีราชการ
1.2.3 เพือศึกษาเอกสารและขันตอนการตังฎีกาเงินยืม
1.2.4 เพือศึกษาหน่วยงานทีเข้ามาเกียวข้องกับงานด้านเบิกจ่ายเงินราชการ เช่น
กรมบัญชีกลาง
1.2.5 เพือนําความรู ้ทีได้รับมาเป็ นแนวทางประกอบอาชีพของตนเองต่อไป
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
คณะผูจ้ ดั ทําได้ปฏิ บตั ิ งานสหกิ จศึ กษาที กรมการเงิ นทหารเรื อ กองบัญชี และการเงิ น
ตําแหน่งเสมียนการเงิ น แผนกบัญชี เงิ นนอกงบประมาณ ระยะเวลา 16 สัปดาห์ ซึ งมีลกั ษณะงาน
เฉพาะเจาะจง ซึ งคณะผูจ้ ดั ทําได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานในด้านต่างๆ ดังนี
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1.3.1 ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าแผนกบัญชีเงินนอกงบประมาณ ในการบันทึกรายการขอเบิก
ยืมเงินราชการในระบบ RTN ERP
1.3.2 การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารการขอยืมเงินราชการ
1.4 ประโยชน์ ทได้
ี รับ
1.4.1 การเบิกจ่ายเงินยืมมีประสิ ทธิ ภาพมากขึนเนืองจากมีการตรวจสอบในการปฏิบตั ิงานทุก
ขันตอน
1.4.2 ได้รู้ขนตอนการเบิ
ั
กยืมเงินราชการ
1.4.3 ทําให้ทราบถึง กฎ ระเบียบ คําสัง หรื อหนังสื อต่างๆทีเกียวข้อง
1.4.4 ได้รู้จกั เอกสารและหลักฐานทีใช้ในการบันทึกบัญชี
1.4.5 สามารถทราบถึงวิธีการติดต่อกับหน่วยงานราชการทีเกียวข้องกับระบบงานเบิกจ่ายเงิน
1.4.6 ได้เรี ยนรู ้วิธีการใช้งานระบบ RTN ERP (Royal Thai Navy Enterprise Resource
Planning)
1.4.7 สามารถติดต่อสื อสารและทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.4.8 สามารถทํางานด้านการบันทึกขอเบิกยืมเงินจนกระทังการสังจ่ายเงิน
1.4.9 ช่วยให้เกิดการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ อาทิ ตรงต่อเวลา ขยัน และอดทน เป็ นต้น
1.4.10 เป็ นการเสริ มสร้างบุคลิกภาพทีดีและเหมาะสมกับงานทีรับผิดชอบ

บทที 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเกียวข้ อง
ความหมายของคํานิยามทีเกียวข้ อง
“ เงิ น งบประมาณ ” หมายความว่ า เงิ น งบประมาณรายจ่ า ยตามพระราชบัญ ญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิมเติม และพระราชบัญญัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย
“ คลัง ” หมายความว่า กรมบัญชีกลาง และสํานักงานคลังจังหวัด
“ ระบบ ” หมายความว่ า ระบบการบริ หารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ ด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) ซึ งปฏิบตั ิโดยผ่าน
เครื องคอมพิวเตอร์ โดยตรง หรื อผ่านช่องทางอืนทีกระทรวงการคลังกําหนดก่อนนําข้อมูลเข้าเครื อง
คอมพิวเตอร์
“ เงิ นยืม ” หมายความว่า เงิ นที ส่ วนราชการจ่ายให้กบั บุคคลใดบุคคลหนึ งยืมเพือเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรื อปฏิบตั ิราชการอืนใด ทังนีไม่วา่ จะจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
หรื อเงินนอกงบประมาณ
“ การเบิกเงิน ” หมายความรวมถึงการรับเงินและการรับเงินขอเบิกจากคลังตามระบบด้วย
“ เสมียนการเงิ น ” หมายความว่า ข้าราชการทหารตํากว่าสัญญาบัตรเหล่าทหารการเงิ น
ซึ งทําหน้าทีตามทีผูบ้ งั คับบัญชากําหนด
“ ระบบ ” หมายความว่า ระบบบริ หารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์
(Government Fiscal Management Information System : GFMIS) ซึ งปฏิบตั ิผา่ นเครื องคอมพิวเตอร์
โดยตรง หรื อผ่านช่องทางอืนทีกระทรวงการคลังกําหนดก่อนนําเข้าเครื องคอมพิวเตอร์ และระบบ
สารสนเทศเพือการบริ หารจัดการทรัพยากรกองทัพเรื อ (Royal Thai Navy Enterprise Resource
Planning : RTN ERP )
“ ผูม้ ี อาํ นาจสังจ่าย ” หมายความว่า หัวหน้าส่ วนราชการของหน่วยตามอัตราการจัด
หน่วยเฉพาะกิจทีได้รับงบประมาณหรื อมีการรับจ่ายเงินราชการ
“ ส่ วนราชการ ” หมายความว่า หน่วยตามอัตราการจัดหน่วยเฉพาะกิจทีได้รับงบประมาณ
หรื อมีการรับจ่ายเงินราชการ
“ สํานักงานการเงิน ” หมายความว่า หน่วยงานการเงิ นหรื อหน่วยงานอืนทีเรี ยกชื อ
อย่างอื นของส่ วนราชการซึ งมีหน้าทีเกี ยวกับการบริ หารเงิ นราชการ มี หัวหน้านายทหารการเงิ น
เจ้าหน้าทีการเงิน หรื อตําแหน่งทีเรี ยกชืออย่างอืนเป็ นผูบ้ งั คับบัญชารับผิดชอบ
“ บัญชี ” หมายความว่า บัญชีราชการตามทีกระทรวงกลาโหมกําหนด
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“ รหัสหน่ วยงาน (รหัสบริ ษทั )” หมายความว่า ตัวเลขในระบบทีใช้แทนค่าหน่วยงาน
ผูเ้ บิกประกอบด้วยตัวเลขจํานวน 4 หลัก ในระบบ ทร. จะแทนด้วยตัวเลข 0205 ตัวเลข 02 หมายถึง
กระทรวงกลาโหม ตัวเลข 05 หมายถึง กองทัพเรื อ
“รหัสหน่ วยเบิกเงิ นตรงจากคลัง (รหัสผูข้ าย)” หมายความว่า ตัวเลขในระบบทีใช้แทนค่า
หน่ ว ยเจ้า ของงบประมาณที เบิ ก เงิ น กับ กรมบัญ ชี ก ลางหรื อ สํา นัก งานคลัง จัง หวัด ได้โ ดยตรง
ประกอบด้วยตัวเลขจํานวน 10 หลัก
“ รหัสศู นย์ต้นทุ น ” หมายความว่า ตัวเลขในระบบที ใช้แทนค่าหน่ วยเจ้าของงบประมาณ
ประกอบด้วยตัวเลขจํานวน 10 หลัก
“ รหัสจังหวัด ” หมายความว่า ตัวเลขในระบบทีใช้แทนค่าจังหวัด ทีเป็ นทีตังของหน่วยเบิก
เงินตรงจากคลัง ประกอบด้วยตัวอักษร P แล้วตามด้วยตัวเลขจํานวน 4 หลัก สําหรับ ทร. มีรหัสจังหวัด
จํานวน 8 รหัส ดังนี
รหัส P1000
เบิกกับ กรมบัญชีกลาง
รหัส P2100
เบิกกับ คลังจังหวัดระยอง
รหัส P2200
เบิกกับ คลังจังหวัดจันทบุรี
รหัส P4800
เบิกกับ คลังจังหวัดนครพนม
รหัส P8200
เบิกกับ คลังจังหวัดพังงา ณ อ.ตะกัวป่ า
รหัส P8300
เบิกกับ คลังจังหวัดภูเก็ต
รหัส P9000
เบิกกับ คลังจังหวัดสงขลา
รหัส P9600
เบิกกับ คลังจังหวัดนราธิวาส
“ รหัสงบประมาณ (BLI) ” หมายความว่า รหัสทีใช้ในการควบคุ มเงิ นงบประมาณทีได้รับ
จัดสรรในระดับแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม งบรายจ่าย กลุ่มลักษณะการใช้จ่าย ในแต่ละ
ปี งบประมาณ ประกอบด้วยตัวเลข 16 หลัก
“ รหัสแหล่งของเงิน ” หมายความว่า รหัสทีใช้ในการกําหนดแหล่งทีมาของเงินทีใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานของหน่วย ได้แก่ ประเภทของเงิน ประเภทของงบรายจ่าย ประเภทของหมวดรายจ่าย ใน
แต่ละปี งบประมาณประกอบด้วยตัวเลข 7 หลัก
“ รหัสกิจกรรมหลัก ” หมายความว่า รหัสทีใช้ในการระบุกิจกรรมหลักของหน่วยงานผูเ้ บิก ซึ ง
จะสอดคล้ อ งกับ แผนงาน ผลผลิ ต /โครงการ ที ได้ รั บ จัด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจํา ปี
ประกอบด้วยตัวเลข 14 หลัก
“ รหัสบัญชี แยกประเภท ” หมายความว่า รหัสทีใช้ในการจําแนกรายการทางการเงิ นของ
หน่วยงาน ผูเ้ บิก ซึ งกระทรวงการคลังได้ประกาศผังบัญชีมาตรฐานให้ทุกหน่วยงานในภาครัฐถื อ
ปฏิบตั ิเป็ นมาตรฐานเดียวกัน ประกอบด้วยตัวเลข 10 หลัก
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ระบบ RTN ERP เป็ นระบบทีกองทัพเรื อนํามาใช้เมือ 1 พ.ย. 2552 เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพในการ
บริ หารจัดการทรัพยากรด้านต่างๆของกองทัพเรื อ ปั จจุบนั กองทัพเรื อเบิกจ่ายเงินในระบบ RTN
ERP เชื อมโยง (INTERFACE) ไปยังระบบ GFMIS ซึ งเป็ นระบบบริ หารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ (ระบบ GFMIS เริ มใช้เมือ 1 ต.ค. 2547)
กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั ง และหนังสื อทีเกียวข้ อง
๑.๑ พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ และทีแก้ไขเพิมเติม
๑.๒ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาและการนําส่ งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑
๑.๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และทีแก้ไขเพิมเติม
๑.๔ หนังสื อกรมบัญชี กลาง ที กค ๐๔๐๖.๖/๐๗๒๖๙ ลง ๑ ก.พ.๕๑ เรื อง การขอทําความ
ตกลงเกียวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําส่ งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑
๑.๕ หนังสื อกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุ ด ที กค ๐๔๐๙.๗/ว ๖๗ ลง ๑๒ เม.ย.๔๘ เรื อง การ
เบิกค่าใช้จ่ายในการรับรองชาวต่างชาติ
๑.๖ หนังสื อสํานักงบประมาณที นร ๐๗๐๔/ว ๓๓ ลง ๑๘ ม.ค.๒๕๕๓ เรื องการปรับปรุ ง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
๑.๗ หนั ง สื อกรมบัญ ชี ก ลาง ที กค ๐๔๐๙.๓/ว ๒๓๐ ลง ๒ ก.ค.๕๒ เรื อง คู่ มื อ
กระบวนงานลูกหนีเงินยืมในระบบ GFMIS
๑.๘ ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการบัญชีเงินราชการ พ.ศ.๒๕๕๕
๑.๙ บันทึ ก สปช.ทร. ที ต่อ สปช.ทร. เลขรับ ๙๑๘๘/๕๕ ลง ๘ มี .ค.๕๖ เรื อง ระเบีย บ
กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการบัญชีเงินราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ (รบช.๕๕)
๑.๑๐ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการเงิน พ.ศ.๒๕๕๔
๑.๑๑ คู่มือการจัดทําบัญชีเงินราชการของกระทรวงกลาโหม
๑.๑๒ คู่มือการจัดทําบัญชีเงินราชการของ ทร.
๑.๑๓ มาตรการประหยัดงบประมาณของ ทร.
๑.๑๔ อนุ มตั ิ ทร. ลง ๒๘ ก.ย.๕๕ ท้ายบันทึก สสท.ทร.ที กห ๐๕๐๗/๑๖๘๕ ลง ๒๑ ก.ย.
๕๕ เรื อง ขออนุ ม ัติ ห ลัก เกณฑ์ ก ารเบิ ก จ่ า ยค่ า บริ ก ารและกํา หนดอัต ราการใช้บ ริ ก ารวิ ท ยุ
โทรศัพท์เคลือนทีของ ทร. ใหม่
๑.๑๕ คู่มือการปฏิบตั ิดา้ นการเงิน (อทร.๖๐๐๑)

บทที 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื อและทีตังของสถานประกอบการ
ชือสถานประกอบการ กรมการเงินทหารเรื อ
ทีตังของสถานประกอบการ พืนที กรุ งเทพฯ กรมการเงิ นทหารเรื อ พระราชวังเดิ ม
กองทัพเรื อ เขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุ งเทพฯ 10600 http://www.navy.mi.th/finance/

รู ปที 3.1 หน่วยงาน : กรมการเงินทหารเรื อ

รู ปที 3.2 แผนทีตัง : ตังอยูใ่ นกองทัพเรื อ
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3.2 ลักษณะการประกอบการและผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
ผูก้ ่อตัง กรมการเงินทหารเรื อ

รู ปที 3.3 ผูก้ ่อตัง : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ประวัติความเป็ นมา
กรมการเงิ นทหารเรื อ ถื อกําเนิ ดมาตังแต่ ปี พุทธศักราช 2430 ครังนันพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติการทหารขึนใหม่
โดยได้ตงั "กรมใช้จ่าย" ขึ นใน กรมยุทธนาธิ การ ทําหน้าทีเกี ยวกับการเงิ นโดยแน่ ชดั ต่อมา
มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกองทัพเรื อ ในกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2491 ให้เปลียน
ชื อจากกรมบัญชี กลางทหารเรื อ เป็ น กรมการเงินทหารเรื อ เมือวันที 21 กันยายน พ.ศ.2491 กรมการเงิ น
ทหารเรื อ จึ งถื อเอาวันที 21 กันยายน ของทุ ก ปี เป็ นวันคล้า ยวันสถาปนาของ กรมการเงิ น
ทหารเรื อ
1. กรมการเงิ นทหารเรื อซึ งจัดตังขึนตามพระราชกฤษฎี กา จัดวางระเบี ยบราชการ
กองทัพเรื อในกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2491 แบ่งส่ วนราชการออกเป็ น 4 กอง คือ
1.1. กองเงินเดือน มีหน้าทีรับจ่ายเงินเดือน เบียหวัด บําเหน็จ และบํานาญ
1.2. กองค่าใช้สอยและการจร มีหน้าทีตรวจจ่ายเงินค่าใช้สอย เงินการจร และการ
พิเศษ
1.3. กองบัญชีและรักษาเงิน มีหน้าทีเกียวกับบัญชีเงินเก็บรักษาและจ่ายตัวเงินสด และ
รักษาเอกสาร ทีดิน ในปกครองของกองทัพเรื อ
1.4. กองงบประมาณ มีหน้าทีเกียวกับงบประมาณ และตรวจการเงินของส่ วนราชการต่าง ๆ
2. ในปี พ.ศ.2496 มีการจัดวางระเบียบราชการกองทัพเรื อใหม่ ได้จดั แบ่งหน้าทีราชการ
ทหารเรื อออกเป็ นส่ วนๆ ได้แก่ ส่ วนอํานวยการ ส่ วนกําลังรบ ส่ วนการศึกษา และส่ วนกิจการ
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พิเศษ โดยกรมการเงินทหารเรื อ เป็ นกรมหนึ งส่ วนกิจการพิเศษ กรมการเงิ นทหารเรื อ เมือ พ.ศ.
2496 นัน ประกอบด้วยส่ วนราชการ ดังนี คือ
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 และกําหนดหน้าทีราชการกองทัพเรื 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 ได้มีการจัดตังสํานักงานปลัดบัญชี ทหารเรื อขึน ตามพระราชกฤษฎี กา
แบ่งส่ วนราชการและกําหนดหน้าทีส่ วนราชการ พ.ศ.2521 โดยได้โอนงานและหน้าที บางส่ วนซึ ง
กรมการเงิ นทหารเรื อเคยดํา เนิ น การอยู่ ไ ปให้ สํ า นั ก งานปลัดบัญชี ท หารเรื อดํา เนิ นการแทน
จึงจําเป็ นต้องมีการปรับปรุ งการจัดส่ วนราชการของกรมการเงินทหารเรื อเสี ยใหม่ให้เหมาะสม และ
สอดคล้องกับหน้าที ของสํานักงานปลัดบัญชี ทหารเรื อ ซึ งส่ วนราชการของกรมการเงินทหารเรื อ แบ่ง
ส่ วนราชการออกเป็ น
4.1 แผนกธุ รการ
4.2 กองเงินเดือน
4.3 กองค่าใช้จ่ายทัวไป
4.4 กองบัญชีและการเงิน
4.5 กองควบคุม
4.6 กองวิชาการ
5. ในปี พ.ศ.2534 ได้มีการปรับปรุ งการจัดส่ วนราชการของกรมการเงินทหารเรื อใหม่
ให้เหมาะสมยิงขึ นซึ งเป็ นการปรั บ ปรุ ง การจัดส่ วนราชการครั งหลัง สุ ดและยัง คงใช้ม าจนถึ ง
ปั จจุบนั นี โดยมีการเปลี ยนกองวิชาการเป็ นกองวิทยาการ ให้กองวิทยาการมีหน้าทีเสนอแนะให้
คําแนะนําและชี แจงเกียวกับวิทยาการในด้านการเงิน การบัญชี และระเบียบข้อบังคับการเงินและ
การคลัง รวมทัง การหารื อการขอทํา ความตกลงด้า นการเงิ น กับ หน่ ว ยนอกกองทัพ เรื อ และ
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ดําเนินการกรรม วิธีขอ้ มูลด้านการเงิน ตลอดจนการดําเนินการเกียวกับ การฝึ กและการศึกษา ของเหล่า
ทหารการเงิน
หากจะนับตังแต่เมือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า
ฯ ตราพระราชบัญญัติจดั การทหาร โดยมีกรมใช้จ่ายทําหน้าทีเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่าย ในปี พ.ศ.2430
จนเป็ นกรมการเงินทหารเรื อในปั จจุบนั นับได้วา่ งานการเงินของทหารเรื อ ได้กาํ เนิดเป็ นรู ปเป็ น
ร่ าง และเป็ นหน่วยงาน ทีให้บริ การ ด้านการเงินแก่ กองทัพเรื อมาแล้ว มากกว่า 100 ปี
วิสัยทัศน์
บริ หารจัดการการเงิ นและการบัญชี กองทัพเรื อ สู่ ความเป็ นเลิ ศ ด้วยหลักธรรมาภิบาล ใน ปี
2567
พันธกิจ
1. เป็ นองค์กรเบิกจ่าย และเก็บรักษาเงินของกองทัพเรื อ
2. เป็ นองค์กรบันทึกบัญชี จัดทํารายงานและเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติทางการเงิน
3. ส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลากรสายวิทยาการการเงินทุกระดับ
4 . เป็ นองค์กรทีปรึ กษาด้านวิทยาการด้านการเงิน
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

รู ปที 3.4 โครงสร้างการจัดหน่วย : กรมการเงินทหารเรื อ

คณะผูจ้ ดั ทําได้ปฏิบตั ิงานโครงการสหกิจศึกษา
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หน้ าทีของแต่ ละกองแยกตามแผนกมีดังนี
กองธุรการ
มีหน้าที วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับการ และดําเนินการเกียวกับ การกําลังพลและ
การธุ รการ
- แผนกธุ รการ
มีหน้าทีดําเนิ นการเกียวกับ การธุ รการ การสารบรรณ การรักษาความปลอดภัย การพัสดุ และการ
บริ การของกรม
- แผนกกําลังพล
มีหน้าที วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับการ และดําเนิ นการเกี ยวกับการ
กําลังพล ของเหล่าทหารการเงินทีรับผิดชอบ
กองเงินเดือน
มี หน้า ที เบิ ก รั บ จ่าย เงิ นเดื อน ค่าจ้า ง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ในกองทัพเรื อ
และ เงินอืน ๆ ทีเบิกควบกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมทังเบียหวัด
บําเหน็ จ บํานาญ ตลอดจนเงิ นอื น ๆ ของข้าราชการ ลู กจ้าง และพนักงานราชการที ออกจาก
ราชการและทีเสี ยชีวติ
- แผนกเงินเดือน
มี หน้าที เบิ ก รั บ จ่ าย เงิ นเดื อน และเงิ นอื น ๆ ที เบิ กควบกับเงิ นเดื อนของข้าราชการ
ทหารกองประจําการ นักเรี ยนในสังกัดกระทรวงกลาโหม รวมทังเงินอืน ๆ ของข้าราชการทีเสี ยชี วิต
ตลอดจนตรวจสอบรับรองเงินเดือนข้าราชการในกองทัพเรื อ
- แผนกค่าจ้างและค่าตอบแทน
มีหน้าที เบิก รั บ จ่าย ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมทังเงิ นอื น ๆ ของ
ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ทีออกจากราชการและเสี ยชี วิต ตลอดจนตรวจสอบรับรองค่าจ้าง
และค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- แผนกเบียหวัดและบํานาญ
มี หน้าที ดําเนิ นการ เบิก รั บ จ่าย เบียหวัดบําเหน็ จ บํานาญ และเงิ นอื น ๆ ของ
ข้าราชการทีออกจากราชการและเสี ยชีวติ ตลอดจนตรวจสอบรับรองเงินเบียหวัดและบํานาญ
กองการเงินต่ างประเทศ
มีหน้าที ตรวจสอบ และดําเนิ นการเกียวกับการเบิก รับ จ่ายเงิ นค่าใช้จ่ายต่างประเทศ
รวมทังค่าใช้จ่ายในการซื อ การจ้างในประเทศทีต้องจ่ายเป็ นเงินตราต่างประเทศ
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- แผนกการเงินจัดซือจ้าง
มีหน้าทีดําเนิ นการเกียวกับ การเบิก รับ จ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายในการจัดซื อ การจ้างจาก
ต่างประเทศ และการซือ การจ้างในประเทศทีต้องจ่ายเป็ นเงินตราต่างประเทศ
- แผนกค่าใช้จ่าย
มีหน้าทีตรวจสอบ และดําเนินการเกียวกับ การเบิก รับ จ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการต่ างประเทศทุ กประเภท รวมทังค่ าใช้จ่ ายของสํ านักงานต่ าง ๆ ของกองทัพเรื อใน
ต่างประเทศ
- แผนกใบสําคัญ
มีหน้าทีตรวจสอบ ติดตามการผลักใช้ใบสําคัญค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตลอดจนรวบรวม
เก็บรักษาฎี กาเบิ กเงิ น ใบนําส่ ง และใบสําคัญ
กองวิทยาการ
มีหน้าทีเสนอแนะ ให้คาํ แนะนํา และชี แจง เกียวกับวิทยาการในด้านการเงิ น การบัญชี
และระเบียบ ข้อบังคับทางการเงิ น และการคลัง การหารื อ การขอทําความตกลงด้านการเงินกับ
หน่วยนอกกองทัพเรื อ ดําเนินการเกียวกับการพัฒนาระบบงานการเงิน กรรมวิธีขอ้ มูลด้านการเงิน
การฝึ กและการศึกษาของเหล่าทหารการเงิน
- แผนกวิทยาการ
มีหน้าทีเสนอแนะให้คาํ แนะนํา และชีแจง เกียวกับวิทยาการในด้านการเงินการบัญชี
และระเบี ยบข้อบังคับทางการเงิ น และการคลัง ตลอดจนการหารื อการขอทําความตกลงด้าน
การเงินกับหน่วยนอกกองทัพเรื อ
- แผนกแผนงานและพัฒนา
มีหน้าทีดําเนิ นการเกียวกับการจัดทําแผนงาน การตรวจสอบวิเคราะห์โครงการ และ
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และการพัฒนาระบบงานการเงิน ตลอดจน อํานวยการและกํากับ
การเกียวกับการฝึ กและศึกษาของเหล่าทหารการเงิน
- แผนกกรรมวิธีขอ้ มูล
มี หน้า ที ดําเนิ นการเกี ยวกับ กรรมวิธี ข ้อมูล ในด้า นการเงิ น การบัญชี การควบคุ มงบประมาณ
และอืนๆทีได้รับมอบหมาย
- โรงเรี ยนการเงิน
มี หน้าที ดําเนิ นการฝึ กและการศึ กษาของเหล่ าทหารการเงิ น ตลอดจนจัดทําตํารา และเครื องช่ วย
การศึกษา

13
กองควบคุมงบประมาณ
มีหน้าทีควบคุม กํากับดูแล งบประมาณรายจ่ายของส่ วนราชการในกองทัพเรื อ งบประมาณที
กองทัพเรื อได้รั บมอบหมาย และงบประมาณที ได้รั บมอบหมายให้ เบิ กแทนส่ วนราชการอื น
ดําเนินการเบิกจ่ายเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินงบประมาณทีเบิกจ่ายแทนส่ วนราชการอืน
ตลอดจนควบคุ มและจัดทํารายงานการเบิ กจ่ ายเงิ นงบประมาณ ของกรมการเงิ นทหารเรื อและของ
กองทัพเรื อ
- แผนกควบคุมงบประมาณ
มีหน้าที ควบคุ ม กํากับดู แล งบประมาณรายจ่ายของส่ วนราชการในกองทัพเรื อ และ
งบประมาณทีกองทัพเรื อได้รับมอบหมาย และงบประมาณทีได้รับมอบหมายให้เบิกแทนส่ วนราชการอืน
รวมทังดําเนินการบริ หารงบประมาณของกรมการเงินทหารเรื อ ตลอดจนดําเนิ นการเกียวกับเงินค้างเบิกข้ามปี
การกันเงิ นและขยายเวลาเบิ กเงิ นที กันไว้เบิ กเหลื อมปี และจัดทําประมาณการรายได้ประจําปี ของ
กองทัพเรื อ
- แผนกเบิกจ่าย
มีหน้าทีดําเนินการเบิกจ่ายเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินงบประมาณทีเบิกแทน
ส่ วนราชการอืน
- แผนกควบคุมการเบิกจ่าย
มีหน้าทีตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายเงินในงบประมาณ เงิ นนอกงบประมาณ
และเงินงบประมาณทีเบิกแทนส่ วนราชการอืน รวมทังตรวจสอบการโอนเงินจากกรมบัญชี กลาง
ตลอดจนจัดทํารายงายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมการเงินทหารเรื อ และของกองทัพเรื อ
กองค่ าใช้ จ่ายทัวไป
มีหน้าทีตรวจสอบ และดําเนิ นการเบิกค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ การซื อการจ้างในประเทศ
และรายจ่ายเงินงบกลาง ตามทีได้รับมอบหมาย
- แผนกตรวจสอบค่าใช้จ่าย 1
มีหน้าทีตรวจสอบ และจัดทํารายละเอียดการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การซื อ การจ้าง ที
เบิกจากงบประมาณ
- แผนกตรวจสอบค่าใช้จ่าย 2
มีหน้าทีตรวจสอบ และจัดทํารายละเอียดการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การซื อ การจ้างที
เบิกจากงบกลาง เงินรายรับเพือบูรณะทรัพย์สิน และเงินงบประมาณทีเบิกแทนส่ วนราชการอืน
- แผนกใบสําคัญ
มีหน้าทีตรวจสอบติ ดตามการผลักใช้ใบสําคัญค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตลอดจนรวบรวม เก็บ
รักษาฎีกาเบิกเงิน ใบนําส่ งเงิน และใบสําคัญ
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กองบัญชี และการเงิน
มีหน้าที จัดทําบัญชี เงิน รับ จ่าย และเก็บรักษาเงินของกองทัพเรื อ ตลอดจนดําเนิ นการ
เกียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ของกองบัญชาการกองทัพเรื อและส่ วนราชการในส่ วน
บัญชาการกองทัพเรื อ เว้นกรมการสื อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรื อ
- แผนกบัญชีเงินในงบประมาณ
มีหน้าที จัดทําบัญชี และรายงานการเงิน เงินในงบประมาณ เงินทดรองราชการ และ
เงินอืน ๆ ทีต้องฝากคลัง ตลอดจนจัดทํารายงานการเงินของกองทัพเรื อ
- แผนกบัญชีเงินนอกงบประมาณ
มีหน้าทีจัดทําบัญชีและรายงานการเงิน เงินนอกงบประมาณกองทัพเรื อ
- แผนกรับจ่ายเงิน
มีหน้าทีรับ จ่าย และเก็บรักษาเงินของกองทัพเรื อ
- แผนกการเงิน
มีหน้าที ดําเนินการ เบิก รับ จ่าย เกียวกับค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ของ กองบัญชาการ
กองทัพเรื อ กรมการเงิ นทหารเรื อ และส่ วนราชการในส่ วนบัญชาการกองทัพเรื อ เว้นกรม
การสื อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรื อ
3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีนักศึกษาได้ รับมอบหมาย
คณะผูจ้ ดั ทําได้เข้ารับการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาทีกรมการเงินทหารเรื อ กองบัญชี และ
การเงิน ตําแหน่งเสมียนการเงิน แผนกบัญชีเงินนอกงบประมาณ ซึ งมีลกั ษณะงานเฉพาะเจาะจง
ซึ งนัก ศึ กษาต้องตรวจสอบความถู ก ต้องของเอกสารแล้วจัดทําฎี ก าเงิ นยืมในงบประมาณและ
บันทึกรายการลูกหนีเงินยืมงบประมาณในระบบ RTN ERP จากนันเสนอฎีกาให้ผบู ้ งั คับบัญชาลง
นามตามลําดับชัน
ช่ วงระยะเวลาในการปฏิ บตั ิสหกิ จศึกษา 4 เดื อน ได้รับความรู ้ เกี ยวกับขันตอนการเบิ ก
จ่ายเงิ นในระบบ RTN ERP ตังแต่เริ มบันทึกในระบบ RTN ERP ไปยังผูต้ รวจสอบความถู กต้อง
ตลอดจนถึงการทําแผนการจ่ายเงินตามฎีกาให้แผนก รับ-จ่ายเงิน เพือเขียนเช็คสังจ่ายเงินต่อไป
3.5 ชื อและตําแหน่ งงานของพนักงานทีปรึกษา
ชือและตําแหน่ง นาวาตรี จีระศักดิ ศรี อินทร์
ตํา แหน่ ง ประจํา แผนกบัญชี เงิ นในงบประมาณ กองบัญ ชี และการเงิ น กรมการเงิ น
ทหารเรื อ
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3.6 ระยะเวลาทีปฏิบัติงาน
ระยะเวลาที ปฏิ บตั ิ งาน ตังแต่ วันอังคาร ที 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึ ง วันศุ กร์ ที 30
สิ งหาคม พ.ศ.2562
3.7 ขันตอนและวิธีการดําเนินงาน
3.7.1 รวบรวมความต้ องการและศึกษาข้ อมูลของโครงงาน
การเก็บรวบรวมข้อมูลกระทําโดยการจัดบันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ
และการสั งเกต จากนันได้นําข้อมู ลที ได้จากการบันทึ กไว้มาเรี ยบเรี ยงและจัดเก็ บไว้ด้วยระบบ
คอมพิ วเตอร์ เพื อให้ได้ม าซึ งข้อมู ลที ถู กต้อง ตรงตามความเป็ นจริ ง และเป็ นประโยชน์ใ นการ
ปฏิบตั ิงาน
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ โดยการสอบถามข้อมูลจากหัวหน้าฝ่ ายแต่ละฝ่ ายและ
เพือนร่ วมงาน เกียวกับกิจการ ฯ ทีดําเนินการอยู่ การบริ หารงานในหน่วยงาน ลักษณะงานทีปฏิบตั ิ
และหน้าทีความรับผิดชอบ ซึ งการสัมภาษณ์ แบบไม่เป็ นทางการนีได้ทาํ การจดบันทึกเก็บรวบรวม
ข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน
การสังเกต โดยการสังเกตการปฏิ บตั ิ งานของหัวหน้าแต่ละฝ่ ายและพนักงานในแผนก
แล้วทําการจดบันทึกเพือนํามาวิเคราะห์งานและทําการสรุ ปผล
การปฏิ บ ัติ ง านจริ ง โดยการปฏิ บ ัติ ง านในด้า นการจัด หาเอกสาร และข้อ มู ล ต่ า งๆ
ทีจําเป็ นต้องใช้ในการวิเคราะห์ รวมถึงการค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ตและแหล่งข้อมูลต่างๆ
3.7.2 วิเคราะห์ ระบบงาน
ปัญหาของระบบการปฏิบัตใิ นแผนกบัญชี เงินนอกงบประมาณ
1. ระบบของโปรแกรมสําเร็ จรู ป(RTN ERP) ยังไม่ค่อยสมบูรณ์ เนืองจากขาดบุคลากรที
มีความเชียวชาญเข้ามาดูแล
2. บุคลากรขาดความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบตั ิงานตามหน้าทีของตนเอง
จะต้องให้ความรู ้และได้รับการแก้ไขในเรื องงานอยูบ่ ่อยครัง
เสนอแนวทางแก้ ไขปัญหา
สําหรับแนวทางในการแก้ไขปั ญหาสรุ ปได้เป็ นข้อ ๆ ดังนีคือ
1. ต้องมีการฝึ กอบรมความรู ้เบืองต้นเกี ยวกับงานด้านการเบิกจ่ายในการใช้โปรแกรม
(RTN ERP) รวมถึ งการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขข้อผิดพลาดในระหว่า งการปฏิ บตั ิ งาน
เนื องจากปั จจุ บนั การปฏิ บตั ิ งานของกรมการเงิ นทหารเรื อยังไม่เป็ นระบบ อย่างที
ผูบ้ ริ หารได้กาํ หนดเป้ าหมายไว้ควรทีจะต้องมีการจัดระบบการทํางาน ให้มีระบบการ
ทํางานทีมีความถูกต้องและสมบรู ณ์มากทีสุ ด
2. โปรแกรมสําเร็ จรู ป(RTN ERP) ทีใช้บนั ทึกยังไม่สมบูรณ์ ซึ งอยูใ่ นขันตอนการแก้ไข
ข้อผิดพลาดทางระบบ
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3. ต้องติ ดต่อกับบุ คคลภายในและภายนอกองค์กรโดยใช้สือต่างๆเพือสรรหาบุ คลากรทีมี
ความรู ้ความสามารถหรื อมีความเชียวชาญมาปฏิบตั ิงานอยูป่ ระจําในกรมการเงินทหารเรื อ
4. จัดสัมมนาให้บุคลากรทีขาดความรู ้ความเข้าใจในเรื องงานและระเบียบวินยั ต่างๆ เข้า
รับการอบรม ในด้านต่าง ๆ อาทิ ในด้านการบันทึกเบิกจ่าย ด้านภาวะผูน้ าํ ด้านการ
ติดต่อประสานงาน เป็ นต้น
5. ในการปฏิบตั ิงานควรทีจะมีการเปิ ดอบรมในการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป (RTN ERP)
เป็ นประจํา เพื อส่ ง ผลให้ ก ารปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรในกรมการเงิ น ทหารเรื อ
มี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ น และช่ วยลดข้อผิ ดพลาดในการทํา งานและสามารถแก้ไ ข
ปั ญหาได้ดว้ ยตนเอง
3.7.3 ออกแบบระบบงาน
การออกแบบระบบงานในการปฏิบตั ิงานดังนี
กระบวนงาน การเบิกจ่ายเงินเพือจ่ายให้ยมื เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร K1) ของหน่วยในส่ วน
บัญชาการทีเบิกเงินตรงจากกรมการเงินทหารเรื อ
ที
1

ผังกระบวนการ
การลงทะเบียนใบยืม

2
ตรวจสอบใบยืม

3
เสนอผูม้ อี ํานาจสัง
จ่ายเงิน

4
จัดทําฎีกาเบิกเงินเพือจ่าย
ให้ยมื เงินงบประมาณและ
บันทึกรายการลูกหนีเงิน
A

รายละเอียดงาน
1. ลงทะเบียนรับใบยืมทีได ้รับการพิจารณาแล้วจากผูยื้ มและสง่ ให ้ กบง.กง.ทร.
2. ลงทะเบียนรับใบยืมแลว้ สง่ ใบยืมให้แผนกบัญชเี งินนอกงบประมาณ กบง.กง.ทร.
3. ลงทะเบียนรับใบยืม และออกเลขทีใบยืม
1. ตรวจสอบความถูกต้อง / คําสังไปราชการ / งบประมาณ
2. กรณีตรวจสอบพบข้อผิดพลาด ให ้สง่ คืนผูยื้ มแก้ไข

ระยะเวลา (วัน)
30 นาที
30 นาที
1 วัน

1. เสนอใบยืมให ้ผูมี้ อํานาจสังจ่ายลงนามตามลําดับชนั
- รอง ผอ.กบง.กง.ทร.(เงินนอกงบประมาณ) ตรวจสอบงบประมาณและลงนามในใบยืม
- ผอ.กบง.กง.ทร. ลงนามในใบยืมเงิน
1 - 2 วัน
- รอง จก.กง.ทร.(2) ลงนามในใบยืมเงิน
- จก.กง.ทร. ลงนามในใบยืมเงิน
2. สง่ ใบยืมทีได ้รับอนุมัตใิ ห ้แผนกการเงิน กบง.กง.ทร.
1. ลงทะเบียนรับใบยืม
2. จัดทําฎีกาเงินยืมในงบประมาณและบันทึกรายการลูกหนีเงินยืมงบประมาณในระบบ
3. เสนอฎีกา ให ้ผูบ้ ังคับบัญชาลงนามตามลําดับชนั
1 - 2 วัน
- หน.การเงิน กบง.กง.ทร. ตรวจสอบความถูกต ้องและลงนาม
- รอง ผอ.กบง.กง.ทร.(เงินในงบประมาณ) ลงนาม
4. สง่ ฎีกา ให้ กชจ.กง.ทร.
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3.7.4 การปฏิบัติงาน
หลัง จากที ได้มี ก ารเก็ บ รวบรวมข้อมู ล การวิ เ คราะห์ ร ะบบงาน และการออกแบบ
ระบบงานได้มีการปฏิ บตั ิ งานตามขันตอนที ได้ออกแบบไว้เพือให้บรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์ โดย
กรมการเงินทหารเรื อ กองบัญชี และการเงิ น มีระบบการปฏิบตั ิงานทีเป็ นระบบและได้นาํ ความรู ้
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการปฏิ บตั ิงาน มีเทคโนโลยีทีทันสมัย ทําให้มีโอกาสฝึ กฝน
การใช้อุปกรณ์ ต่างๆในการปฏิ บตั ิ งาน การนําความรู ้ จากห้องเรี ยนมาประยุกต์ใช้กบั การทํางาน
และมี ก ารเรี ย นรู ้ เ พิ มเติ ม ถึ ง วิ ธี ก ารทํา งานจริ ง สอนให้ รู้ จ ัก ความรั บ ผิด ชอบในงานที ได้รั บ
มอบหมายรวมถึงการรู ้จกั ปรับตัวให้เข้ากับสภาพสิ งแวดล้อมภายในสถานประกอบการด้วย
3.7.5 ทดสอบและสรุ ปผล
หลัง จากที ได้มี ก ารเก็ บ รวบรวมข้อมู ล การวิ เ คราะห์ ร ะบบงาน และการออกแบบ
ระบบงานจนนําไปสู่ การปฏิบตั ิงานตามขันตอนในส่ วนของงานทีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
นัน โดยการปฏิ บตั ิงานในช่วงเวลาเริ มแรกจะมีปัญหาในบางขันตอนทีต้องสอบถามโดยตรงจาก
พนักงานที ปรึ ก ษาและผูใ้ ช้ทีเกี ยวข้องเนื องจากขันตอนในการปฏิ บ ตั ิง านมีหลายขันตอนและ
จะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเป็ นอย่างมากเพราะเป็ นการทํางานกับระบบ RTN ERP ซึ งเป็ น
การทํา งานร่ วมกับ บุ ค ลากรในกรมการเงิ นทหารเรื อ ถ้า ผูจ้ ดั ทํา เกิ ดข้อผิดพลาดในการบันทึ ก
รายการผิดในระบบดังกล่าวจะทําให้บุคลากรทีกล่าวมาได้รับผลกระทบร่ วมด้วย ดังนันจึงได้มีการ
ทดสอบในส่ วนของสาระสําคัญอาทิเช่น การตรวจสอบคู่บญั ชี เป็ นต้น โดยคู่บญั ชีตอ้ งเหมือนใน
เอกสารคู่มือการทําเงินยืมเงินในงบประมาณ (ประเภทเอกสาร K1 )
เมื อมี การปฏิ บตั ิ ง านได้ระยะหนึ งข้อผิดพลาดดัง กล่า วก็ ได้ล ดลงจนไม่ มีข ้อผิดพลาด
เนื องจากเกิ ดความรู ้ และทักษะในการปฏิบตั ิงานดังกล่าวมากขึ น และหากมีขอ้ ผิดพลาดเกิดขึน
ก็สามารถแก้ไขได้ดว้ ยตนเองอย่างทันท่วงที นับได้วา่ เป็ นการฝึ กฝนและต่อยอดการนําความรู ้ทีได้
จากการศึกษาในมหาวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้กบั การเรี ยนรู ้ทีเกิดจากการปฏิบตั ิงานจริ ง ทําให้เห็ น
ภาพการทํางานในสายวิชาชี พมากขึน และทําให้เกิดการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อหน้าทีทีได้รับ
มอบหมายซึงเป็ นส่ วนสําคัญในการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพต่อไป
3.7.6 จัดทําเอกสาร
การแยกฎีกาขอเบิกเงินเป็ น 2 ชุด
1. ชุ ดที1 ประกอบด้ วย (กอง กองค่ าใช้ จ่ายทัวไป)
- รายงานขอเบิกเงินระบบ ERP 1 ฉบับ
- ฎีกาขอเบิกเงินจํานวน 5 ฉบับ
- สําเนาบันทึกข้อความขออนุมตั ิเบิกยืมเงินในงบประมาณ 1 ฉบับ
- สําเนาใบยืม 1 ฉบับ
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2. ชุ ดที 2 ประกอบด้ วย (กองบัญชี และการเงิน)
- รายงานขอเบิกเงินระบบ ERP จํานวน 1 ฉบับ
- ฎีกาขอเบิกเงินจํานวน 1 ฉบับ
- บันทึกข้อความขออนุมตั ิเบิกยืมเงินในงบประมาณ 1 ฉบับ
- ใบยืม 1 ฉบับ
3.7.7 ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ตารางที 3.1 แสดงระยะเวลาในการดําเนินงานของโครงงาน
ขันตอนการดําเนินงาน
1.รวบรวมความต้องการ
2.วิเคราะห์ระบบ
3.ออกแบบระบบ
4.การปฏิบตั ิงาน
5.การทดสอบและ
สรุ ปผล
6.จัดทําเอกสาร

พ.ค.62

มิ.ย.62

ก.ค.62

ส.ค.62

3.8 อุปกรณ์ และเครื องมือทีใช้
โครงงานการบันทึกขอเบิกยืมเงินราชการจะต้องใช้อุปกรณ์และเครื องมือแบ่งตามหน้าที
ทีใช้งานได้ดงั นี
ฮาร์ ดแวร์
1. เครื องคอมพิวเตอร์
ซอฟต์ แวร์
1. โปรแกรม Microsoft Excel 2007
2. โปรแกรม RTN ERP (Royal Thai Navy Enterprise Resource Planning)
เครื องใช้ สํานักงาน
1. เครื องปริ น
2. ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด
3. แม็กเย็บกระดาษ
4. คลิปหนีบกระดาษ

บทที 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
รายละเอียดโครงงาน
ปฏิบัติงาน
4.1 แผนผังขันตอนการปฏิ
ชอบใน
ลัก ษณะของงานที รั บ ผิ ด ชอบในแผนกบั
บัญ ชี เ งิ น นอกงบประมาณ กองบัญ ชี แ ละการเงิ น
กรมการเงิ นทหารเรื อคือการเบิ
การ กจ่ายเงินเพื อจ่ายให้ ผ้ ยู ืมเงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร
ประเภทเอกสาร K1) ซึ งมี
รายละเอียดและขันตอนในการปฏิบตั ิดงั นี
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4.2 ขันตอนการปฏิบัติงาน
1.ขันตอนการจัดทําฎีกาเงินยืมในงบประมาณ

ใส่ขอ้ มูลดังนี
1.รหัสกิจกรรม
2.รหัสงบประมาณ
3.เลขทีผูเ้ บิก
4.งบประมาณปี
5.รหัสหน่วยงาน
6.แหล่งของเงิน
7.จํานวนเงิน
8.รายละเอียดการขอเบิกเงิน
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ภาพตัวอย่างฎีกา
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รู ปที 4.1 ภาพตัวอย่ างฎีกา
การเข้ าระบบ SAP R/3
SAP menu ส่ วนเพิมเติม

ส่ วนเพิมเติม–ระบบการเบิ กจ่ายเงิน

การบันทึ กรายการ

การบันทึกลูกหนีเงินยืม/เงินใน ZFB60_K1– การตังเบิกลูกหนี เงินยืม หรื อพิมพ์คาํ สังงาน ZFB60_K1
กดปุ่ ม Enter เพือเข้าสู่ หน้าจอถัดไป

รู ปที 4.2 การเข้ าระบบ SAP R/3
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ขันตอนการบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ
1. เลือก Tab ข้อมูลพืนฐาน

รูปที 4.3 ขันตอนการบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ
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2. เลือก Tab Details ระบุรหัสจังหวัด

รู ปที 4.4 เลือก Tab Details ระบุรหัสจังหวัด
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3. เลือก Tab การชําระเงินเพือระบุเงือนไขวิธีการชําระเงิน

รู ปที 4.5 เลือก Tab การชําระเงินเพือระบุเงือนไขวิธีชาํ ระเงิน
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4. เลือก Tab ภาษีหกั ณ ทีจ่ายเพือลบรหัสภาษี

รู ปที 4.6 เลือก Tab ภาษีหัก ณ ทีจ่ายเพือลบรหัสภาษี

5. ระบุรายละเอียดเกียวกับงบประมาณ

รู ปที 4.7 ระบุรายละเอียดเกียวกับงบประมาณ

27
6. กดปุ่ ม

เพือดูภาพรวมรายการบันทึกบัญชี

๗. ตรวจสอบคูบัญชีและโครงสรางงบประมาณ หากพบขอผิดพลาด

รู ปที 4.8 กดปุ่ ม จําลอง เพือดูภาพรวมรายการบันทึกบัญชี
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7. ตรวจสอบคู่บญั ชีและโครงสร้างงบประมาณ หากพบข้อผิดพลาด สามารถแก้ไขรายการได้ หลังจาก
นันกดปุ่ ม (Save) เพือบันทึกข้อมูลในระบบ

รู ปที 4.9 ตรวจสอบคู่บญ
ั ชีและโครงสร้างงบประมาณ
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8. ระบบบันทึกข้อมูลเรี ยบร้อยแล้วจะแสดงเลขทีเอกสาร 10 หลักโดยแสดงข้อความว่า
“เอกสาร 3606000XXX ได้ผา่ นรายการในรหัสบริ ษทั 0205”

รู ปที 4.10 ระบบบันทึกข้อมูลเรี ยบร้อยจะแสดงเลขทีเอกสาร

บทที 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลโครงงานหรื องานวิจัย
5.1.1 สรุ ปผลโครงงานหรื องานวิจยั
จากการทีคณะผูจ้ ดั ทําได้เข้ารับการฝึ กสหกิจศึกษาที กองบัญชี และการเงิ น แผนกบัญชี
เงิ นนอกงบประมาณ กรมการเงิ นทหารเรื อ ได้รับมอบหมายงานหลักให้จดั ทําการการเบิกจ่ายเงิน
เพือจ่ายให้ผูย้ ืมเงิ นงบประมาณ (ประเภทเอกสาร K1) จําเป็ นต้องมีความรู ้ ในเบืองต้น อาทิ ความรู ้
เกียวกับงานด้านเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐ ความรู ้เบืองต้นในระบบบัญชี ราชการ การตรวจ
เอกสาร เป็ นต้น โดยจะทําให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน รู ้ระบบของงานและมองเห็น
ภาพการเดินทางของเอกสารฎีกาเบิกเงินได้อย่างชัดเจนขึน ทําให้เมือเกิดข้อผิดพลาดสามารถแก้ไข
ได้อย่างถูกต้อง
เมื อมี ค วามเข้า ใจเบื องต้น ในการปฏิ บ ัติ ง านสามารถปฏิ บ ัติ ง านในหน้ า ที ที ได้รั บ
มอบหมายให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์และขอบเขตทีได้กาํ หนดไว้โดยปฏิ บตั ิตามขันตอนทีได้กาํ หนด
มีการตรวจสอบและสามารถแก้ไขปั ญหาทีเกิดขึนได้อย่างถู กต้องและทันท่วงทีหรื อทําให้ปัญหา
เกิดขึนน้อยทีสุ ดเพือให้ผลลัพธ์ของงานมีประสิ ทธิผลสู งสุ ด
จากการที มี ขนตอนการปฏิ
ั
บ ตั ิง านและการตรวจสอบอย่า งชัดเจนทํา ให้ง านการเบิ ก
จ่ายเงินเพือจ่ายให้ผยู ้ มื เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร K1) มีความถูกต้องและไม่เกิดข้อผิดพลาด
ขึนเพราะงานดังกล่าวถือว่ามีความสําคัญมากเนื องจากเป็ นจ่ายยืมให้แก่ผูท้ ีมีความจําเป็ นต้องยืมเงิ น
เพือปฏิบตั ิราชการตามทีได้รับมอบหมายจากทางราชการ
5.1.2 ข้อจํากัดหรื อปั ญหาของโครงงาน
ข้อ จํา กัด หรื อ ปั ญ หาของโครงการที เกิ ด ขึ นในการฝึ กสหกิ จ ศึ ก ษาที เกิ ด ขึ นภายใน
กองบัญชีและการเงิน กรมการเงินทหารเรื อ พบว่ามีปัญหาและอุสรรค ดังนี
- ความรู ้พืนฐานการใช้งานโปรแกรม Excel มีไม่มากเท่าทีควร
- เอกสารบางฎี กาเบิกเงินมีความซับซ้อนต้องใช้ความพยายามในการทําความเข้าใจ
เป็ นอย่างมาก.
- ไม่มีความรู ้ การปฏิ บตั ิงานในระบบ RTN ERP (Royal Thai Navy Enterprise
Resource Planning) ซึ งเป็ นระบบการบริ หารงานภายในกองทัพเรื อเท่าทีควร
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5.1.3 ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานแก้ไข
ข้อเสนอแนะในการดําเนิ นงานแก้ไขข้อจํากัดหรื อปั ญหาของโครงการให้กบั ผูส้ นใจใน
การดําเนินการแก้ไขให้เกิดประโยชน์มีดงั นี
- ในการปฏิ บ ัติ ง านควรที จะมี ก ารเปิ ดอบรมในการใช้โปรแกรม (RTN ERP)
เป็ นประจํา ปี เพื อส่ งผลให้ การปฏิ บ ัติ งานของบุ คลากรในกรมการเงิ นทหารเรื อ
มี ประสิ ทธิ ภาพมากขึน และช่ วยลดข้อผิดพลาดในการทํางานและสามารถแก้ไ ข
ปั ญหาเองได้
- ให้ค วามรู ้ ใ นเรื องของแผนผัง การเดิ นทางของเอกสารเพื อให้ส ามารถมองเห็ น
ภาพรวมของเอกสาร
- ให้ความรู ้ในเรื องของเอกสารทีใช้ประกอบการยืมเงิน
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ประโยชน์ทีได้รับจากการปฏิ บตั ิงานสหกิจศึกษาทีกองบัญชี และการเงิน กรมการเงิ น
ทหารเรื อหลักๆมีดงั นี
- ได้รับประสบการณ์โดยตรงในการทํางาน การแก้ไขปั ญหา และความรับผิดชอบต่อ
หน้าทีทีได้รับมอบหมายซึ งไม่มีการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน
- ได้ความรู ้ ระบบงานทีเกียวข้องในการปฏิบตั ิงาน อาทิ ระบบ RTN ERP (Royal
Thai Navy Enterprise Resource Planning)
- การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าหรื อปั ญหาทีไม่คาดว่าจะเกิดขึน
- มีการลงมือปฏิบตั ิงานในโปรแกรม Excel ทําให้ได้ความรู ้ในการใช้สูตรต่างๆและ
สามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล้ว
- ฝึ กให้เป็ นผูท้ ี ตรงต่อเวลา มี ก ารใช้วาจาสุ ภาพอ่อนหวาน มี ค วามกระตื อรื อร้ น
ในการปฏิบตั ิงานและฝึ กให้มีความรับผิดชอบต่องานทีได้รับหมายหมาย

5.2.2 ปั ญหาทีพบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ปั ญหาทีพบระหว่างการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาของโครงการทีเกิดขึนสรุ ปได้ ดังนี
- ปั ญหาการจราจรทีติดขัดในช่วงเช้าระหว่างเดินทางมาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
- มีการคุมเข้มแลกบัตรผ่านเข้า – ออก เนืองด้วยเป็ นกรมกองของทหาร
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5.2.3 ข้อเสนอแนะ
ในทุกองค์กรย่อมมีปัญหาและอุปสรรคไม่วา่ จะเป็ นระบบของการทํางานหรื อพนักงาน
ในองค์กรดังนันองค์กรที มี การดําเนิ นงานที ดี จะต้องมี การตรวจหาข้อเสี ยและข้อผิดพลาดที จะ
เกิ ดขึนอย่างสมําเสมอ เพือนํามาปรั บปรุ งให้เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นงานต่อไปขององค์ก ร
ซึ งข้อเสนอแนะต่อกองบัญชีและการเงิน มีดงั ต่อไปนี
- ควรเข้มงวดกับการเข้างานของบุคลากรโดยวางกฎระเบียบให้แก่บุคลากร หากเข้า
งานสายจะต้องมีการตักเตือน
- ควรมีการอัพเดทโปรแกรมลงในเครื องคอมพิวเตอร์ ภายในกองบัญชี และการเงิ น
เพือสามารถใช้โปรแกรมทีทันสมัยในการทํางานโดยมีประสิ ทธิ ภาพมากขึน
- ควรมีการสร้ างทัศนคติทีดี ให้แก่บุคลากรในองค์กร เพือให้เกิ ดการเรี ยนรู ้และการ
พัฒนา ประสิ ทธิ ภาพ การปฏิบตั ิงานทีดี ตลอดจนการสร้างความสามัคคีและความ
มีนาใจต่
ํ อเพือนร่ วมงาน ซึ งส่ งผลทําให้งานมีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน
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ภาคผนวก

ภาพระหว่ างการฝึ กปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ถ่ายรู ปคู่กบั พนักงานทีปรึ กษา
พร้อมแนะนํา ชีแจงหน้าทีทีต้อง
ปฏิบตั ิ

การคียข์ อ้ มูลลงในระบบเพือปฏิบตั ิงานตามหน้า

การลงทะเบียนใบยืม

ตรวจสอบเอกสารยืมเงิน

การเก็บเอกสารใบยืม

ประวัติผู้จัดทํา
รหัสนักศึกษา

: 6011320002

ชือ – นามสกุล

: คณิ ติน ขวัญนิมิตร

คณะ

: บริ หารธุ รกิจ

สาขาวิชา

: การบัญชี

ทีอยู่

: 16 ซ.อิสรภาพ42 ถ.อิสระภาพ
เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพฯ 10600

เบอร์ โทรศัพท์

: 084-260-4068

ผลงาน

: -ตรวจสอบเอกสารการยืมเงินราชการ
-จัดทํารายงานลูกหนีเงินยืม

E-mail

: tinnavy58@hotmail.com

ประวัติผู้จัดทํา
รหัสนักศึกษา : 6014300009
ชือ-นามสกุล : ปวเรศ สมพิกุล
คณะ

: บริ หารธุ รกิจ

สาขา

: การบัญชี

ทีอยู่

: 45/2 ม.5 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม 73120

เบอร์ โทรศัพท์ : 087-505-5524
ผลงาน

: -ตรวจสอบเอกสารการยืมเงินราชการ
-จัดทํารายงานลูกหนีเงินยืม

E-mail

: bomxaon@gmail.com

