
สรุปบทเรียน โครงการฝกอบรม หลักสูตร การเสริมสรางสมรรถนะดานการเงินการคลังภาครัฐ  
สําหรับผูปฏิบัติงาน รุนท่ี 1 

ระหวางวันท่ี 18 – 26 มกราคม 2565 
 
ช่ือ - นามสกุล  นางสาวกมลทิพย จันทรวงกลม  นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ 
กลุม/สํานัก  กลุมงบประมาณ กองคลงั 
วิทยากร/ผูใหความรู สถาบันพฒันาบุคลากรดานการคลงัและบัญชีภาครัฐ (สพบ.) 
 

 เน้ือหาของหลักสูตรมีความเกี่ยวของในการปฏิบัติของทุกคน เพราะเรื่องการปฏิบัติงานดานการเงิน
การคลังภาครัฐตามกฎระเบียบของทางราชการ มีข้ันตอนการปฏิบัติที่ละเอียดและซับซอน ซึ่งสวนราชการตองถือปฏิบัติ
และดําเนินการใหถูกตอง รวดเร็ว ทันตามกําหนดเวลา เพื่อมิใหเกิดผลเสียหายแกทางราชการ  
 

วัตถุประสงคของหลักสูตร  
 1. เพื่อสรางความเขาใจในเจตนารมณของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงเขาใจในข้ันตอน วิธีปฏิบติั 
เกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การพัสดุ สวัสดิการและสิทธิประโยชน  
ตลอดจนการดําเนินการดานความรับผิดทางละเมิดไดอยางถูกตอง และสามารถนําไปปรับใชในการบริหารงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  
 2. มีขีดความสามารถและสมรรถนะดานการเงินการคลังที่สอดคลองกับการปฏิบัติงาน  
 3. สามารถระบุปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขในการปฏิบัติงานได   
 4. ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณในการปฏิบัติงาน อันเปนประโยชนตอการ 
ปฏิบัติราชการ 
 

เน้ือหาของหลักสูตร  
แบงการเรียนรูเปน 5 ภาคความรู ประกอบดวย  
 1. ภาคความรูเกี่ยวกับการคลังภาครัฐ  
 2. ภาคความรูเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ 
 3. ภาคความรูเกี่ยวกับบัญชีการเงินและบัญชีบริหารในภาครัฐ และการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
แบบระบบอิเล็กทรอนิกส 
 4. ภาคความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบ  
 5. ภาคเบ็ดเตล็ด 
 

1. ภาคความรูเก่ียวกับการคลังภาครัฐ 
การบริหารการคลังภาครัฐ 
 1. รายไดแผนดิน หมายถึง เงินที่รัฐบาลไดมาและสามารถนําไปใชในการบริหารราชการโดยไมมีขอ
ผูกมัด จะตองชําระคืน  
 2. รายจายภาครัฐ หมายถึง เงินที่รัฐบาลนําออกใชจายในการบริหารราชการแผนดิน 
 3. สินทรัพยแผนดิน หมายถึง อสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยอันเปนทรัพยสินของแผนดิน 
 4. หน้ีสาธารณะ หมายถึง หน้ีสินกระทรวงการคลัง หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจกู หรือหน้ีที่
กระทรวงการคลังคํ้าประกนั แตไมรวมถึงหน้ีรัฐวิสาหกิจที่ทําธุรกจิ ใหกูยืมโดยกระทรวงการคลังมิไดคํ้าประกนั 
 5. เงินคงคลัง หมายถึง เงินที่รัฐบาลมีไวเพื่อบริหารราชการแผนดิน 
 

กฎหมาย … 



กฎหมายเก่ียวกับการเงินการคลัง 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
 มาตรา 141 งบประมาณรายจายของแผนดินใหทําเปนพระราชบัญญัติ ถาพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณออกไมทันปงบประมาณใหม ใหใชกฎหมายวาดวยงบประมาณ
รายจายในปงบประมาณปกอนน้ันไปพลางกอน 
 มาตรา 144 ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจะแปรญัตติเปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมรายการหรือจํานวนในรายการมิได แตอาจแปรญัตติในทาง
ลดหรือตัดทอนรายจายซึ่งมิใชรายจายตามขอผูกพันอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี 
 1. เงินสงใชตนเงินกู 
 2. ดอกเบี้ยเงินกู 
 3. เงินที่กําหนดใหจายตามกฎหมาย 
 มาตรา 145 รางพระราชบัญญัติที่ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีรอไวหาวัน
นับแตวันที่ไดรับพระราชบัญญัติน้ันจากรัฐสภา ถาไมมีกรณีตองดําเนินการตามมาตรา 148 ใหนําข้ึนทูลเกลา
กระหมอมถวายภายในย่ีสิบวันนับแตวันพนกําหนดเวลาดังกลาว 
 

พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 
 เงินคงคลงั หมายถึง เงินทีร่ัฐมีไวเพือ่การใชจายในการดําเนินงานของรัฐ 
 บัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 หมายถึง บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่ง
กระทรวงการคลังมีไวเพื่อประโยชนแหงมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติน้ี โดยผูมีอํานาจสั่งจายคือ รัฐมนตรีหรือ
ผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมาย 
 บัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2 หมายถึง บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่ง
กระทรวงการคลังมีไวเพื่อประโยชนแหงมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติน้ี โดยผูมีอํานาจสั่งจายคือ อธิบดี
กรมธนารักษหรือผูที่อธิบดีกรมธนารักษมอบหมาย และเจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังโดยเฉพาะเพื่อการน้ี 
เปนผูลงลายมือช่ือรวมกันสั่งจาย 
 มาตรา 11 การสั่งจายเงินจากคลังจังหวัดหรือคลังอําเภอ ผูมีอํานาจสั่งจายคือ ผูวาราชการจังหวัด 
หรือผูที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย 
 

กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
หนวยรับงบประมาณ หมายถึง หนวยงานของรัฐที่ขอรับหรือไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย และให

หมายความรวมถึงสภากาชาดไทยดวย 
 มาตรา ๒๓ การจัดทํางบประมาณตองคํานึงถึงประมาณการรายรับและฐานะทางการคลังของประเทศ 
ความจําเปนในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ ความเปนธรรมทางสังคม นโยบายรัฐบาล และภารกิจของหนวยรับ
งบประมาณ  
 มาตรา ๕๐ ใหหนวยรับงบประมาณรายงานผลการใชจายงบประมาณรายจายในปงบประมาณที่  
สิ้นสุดรวมทั้งผลการปฏิบัติงานใหผูอํานวยการทราบภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ  
 
 
 
 

2. ภาคความรู … 



2. ภาคความรูเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 
 หลักเกณฑทั่วไปของการเบิกเงิน 
 1. การจายเงินหรือกอหน้ีผูกพัน ไดแตเฉพาะที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี 
หรือไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง 
 2. การเบิกเงินเพื่อการใดจะตองนําไปจายเพื่อการน้ัน การขอเบิกเงินทุกกรณีตองระบุวัตถุประสงคที่
จะนําไปจาย 
 3. การขอเบิกเงินทุกกรณี หนวยงานผูเบิกมีหนาที่ตามกฎหมายในการหักภาษี ณ ที่จาย 
 4. หนวยงานผูเบิกเปดบัญชีกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารที่กองทุนเพื่อการฟนฟู และ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินถือหุนเกินกึ่งหน่ึง เพื่อรับเงินงบประมาณ 1 บัญชี เงินนอกงบประมาณ 1 บัญชี 
 5. สรางขอมูลหลักผูขายในระบบ GFMIS ตรวจสอบความถูกตองของคําขอเบิก ตรวจสอบการ
จายเงินของกรมบัญชีกลาง 
 โดยปกติคาใชจายที่เกิดข้ึนในปใดใหเบิกจากเงินงบประมาณรายจายของปน้ันไปจาย เวนแต 
 1. กันเงินไวเบิกเหลื่อมป 
 2. คาใชจายคางเบิกขามป 
 3. คาใชจายที่ใหถือเปนรายจายเมื่อไดรับแจงใหชําระหน้ี 
 4. เงินยืมคาบเกี่ยว  
 
กฎหมาย/ระเบียบเก่ียวกับบุคลากร 
 1. พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
 2. พระราชบัญญัติเงินเดือนของขาราชการผูถูกสั่งพักราชการ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
 3. ระเบียบกรมบัญชีกลางวาดวยการจายเงินเดือนใหแกขาราชการซึ่งออกจากราชการ พ.ศ.2551 
 4. มติคณะรัฐมนตร ี 
 
 สิทธิการรับเงินเดือน 

- ปฏิบัติราชการ 
- บรรจุใหม (วันรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ) 
- แตงต้ัง เลื่อน โยกยาย โอน 
- เลื่อนข้ันเงินเดือน 
- กลับเขารับราชการใหม (เหมือนบรรจุใหม) 
- ตาย (จายถึงวันที่ตาย) 

เงินเดือนระหวางลา 
1. ลาปวย  

- เจ็บปวยธรรมดา (60 วันทําการ) 
- เจ็บปวยเพราะปฏิบัติราชการ (การรักษาถึงที่สุด) 

 2. ลาคลอดบุตร (90 วัน) 
 3. ลากิจสวนตัว (45 วันทําการ) 
 4. ลาพักผอนประจําป (10 วันทําการ)  5. ลาอุปสมบท … 



 5. ลาอุปสมบท / ประกอบพิธีฮัจย (120 วัน) 
 6. ลาไปรับการตรวจเลือก / เขารับการเตรียมผล (ไดรับตลอดเวลา) 
 7. ลาศึกษา / ฝกอบรม / ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย (ปกติไมเกิน 4 ป) 
 8. ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ (ไมจาย) 
 9. ลาติดตามคูสมรส (ไมจาย) 
 10. ลาไปชวยเหลือภริยาคลอดบุตร 
 11. ลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ  

 
กฎหมาย/ระเบียบเก่ียวกับงบดําเนินงาน 
 1. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม 
 2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และ 
ที่แกไขเพิ่มเติม 
 3. หนังสือเวียนที่เกี่ยวของ 
 
 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
 ลักษณะการเดินทาง แบงออกดังน้ี 

1. ไปราชการช่ัวคราว ไดแก  
- ปฏิบัติราชการนอกที่ต้ังสํานักงาน  
- สอบคัดเลือก รับการคัดเลือก  
- ชวยราชการ รักษาการในตําแหนง รักษาราชการแทน  
- ขาราชการประจําตางประเทศระหวางอยูในไทย  
- เดินทางขามแดนช่ัวคราวตามขอตกลงระหวางประเทศ 

2. ไปราชการประจํา ไดแก  
- ประจําตางสาํนักงาน รักษาการในตําแหนงรักษาราชการเพื่อดํารงตําแหนงใหม ณ สํานักงานใหม 
- ประจําสํานักงานเดิมในทองที่ใหม (ยายสํานักงาน) 
- ไปปฏิบัติงานมีกําหนดเวลาต้ังแต 1 ปข้ึนไป 
- ชวยราชการไมอาจกําหนดระยะสิ้นสุด หรือชวยราชการอยูตอที่เดิมจนครบเวลา 1 ปเปนตนไป 

3. กลับภูมิลําเนา ไดแก  
- ทองที่เริ่มรับราชการ, กลับเขารับราชการใหม 
- ทองที่อื่นซึ่งมิใชภูมิลําเนาเดิม แตมีคาใชจายไมสูงกวา 
- อธิบดี/ผูวาราชการจังหวัดอนุมัติ 

 
  
 
 
 
 
 

3. ภาคความรู … 



3. ภาคความรูเก่ียวกับบัญชีการเงินและบัญชีบริหารในภาครัฐ และการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ  
แบบระบบอิเล็กทรอนิกส 
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  
 Government Fiscal Management Information System: GFMIS เปนเครื่องมือในการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการบริหารงานการคลังภาครัฐ และสามารถใชเปนขอมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการคลงั
ไดอยางทันทวงที   
 ความสําคัญของระบบ GFMIS   
 1. เปนการยกระดับการทํางานดานการบริหารงานการคลังของหนวยงานภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ   
 2. เปนการรองรับการปฏิบัติงานดานการคลัง  
 3. มีขอมูลดานการคลังของภาครัฐ  
 ระบบงาน GFMIS   
 1. ระบบดานปฏิบัติการ Operating System (SAP R/3)  ประกอบดวย   
 FM คือ ระบบบริหารงบประมาณ (Fund Management System) 
 PO  คือ ระบบจัดซื้อจัดจาง (Purchasing Order System) 
 AP คือ ระบบเบิกจายเงิน (Account Payable System) 
 RP คือ ระบบรับและนําสงเงิน (Receipt Process System) 
 FA คือ ระบบสินทรัพยถาวร (Fixed Asset Management System) 
 GL คือ ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger System) 
 2. ระบบขอมูลดานการบริหาร Management Information System – MIS (SAP BW) 
 New GFMIS Thai (ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใหม)   
 1. การบันทึกรายการบนระบบ Web Online เปลี่ยนมาใช Brower Chrome    
 2. การเขาใชงานบนระบบ Web Online หนวยงาน Intranet การบันทึกใช User และ Password, 
การอนุมัติใช Token 
 3. การบันทึกรายการบางประเภทบน SAP Terminal ถูกแทนที่ดวยแบบฟอรมใหมบนระบบ Web Online 
 4. ระบบ MIS เรียกใหมวา Financial Analytic และมีการเพิ่มจํานวนผูใชงานไปถึงทุกสวนราชการ 
 วัตถุประสงค ระบบ New GFMIS Thai 
 1.  เพื่อจัดหาระบบ New GFMIS Thai ที่เปนระบบเปด (Open System) เพื่อทดแทนระบบ GFMIS 
ที่ใชงานอยูในปจจุบัน (SAP) 
 2. เพื่อใหระบบ New GFMIS Thai รองรับการเช่ือมตอกับระบบงานภายนอก ใหสามารถใชงานได
สอดคลองกับกระบวนการปจจุบัน 
 3. เพื่อลดความเสี่ยงจากการใชระบบเดิมที่ลาสมัย ไมไดรับการสนับสนุนจากเจาของผลิตภัณฑ และ
ไมรองรับความตองการปจจุบัน 
 สิ่งท่ีเหมือนกันระหวาง ระบบ New GFMIS Thai และ GFMIS SAP 
 1.  การกําหนดประเภทเอกสาร การบันทึกบัญชี และกระบวนการปฏิบัติงาน ถูกออกแบบให
เหมือนเดิมมากที่สุด เพื่อสามารถโอนยายขอมูลได 
 2. คงแบบฟอรม หนาจอ Web Online ใหเหมือนเดิมมากที่สุด เพื่อลดผลกระทบการบันทึกรายการ 
และการฝกอบรมใหหนวยเบิกจาย 
 3. หนวยงานที่บันทึกรายการระบบ Wen Online ยังคงใช Token เหมือนเดิม 
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4. ภาคความรูเก่ียวกับกาตรวจสอบ 
การตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  
 1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2561  
 มาตรา 85 ในกรณีที่ผลการตรวจปรากฏวามีขอบกพรองเนื่องจากเจาหนาที่ของหนวยรับตรวจ
ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ ใหผูวาการ
มีหนังสือแจงขอบกพรองพรอมทั้งขอเสนอแนะใหผูรับตรวจทราบเพื่อดําเนินการแกไข และควบคุมหรือกํากับ 
มิใหเกิดขอบกพรองข้ึนอีก  
 ถากอใหเกิดความเสียหายแกรัฐหรือหนวยรับตรวจที่ไมเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ ใหผูวาการแจงใหผูรับตรวจพิจารณาดําเนินการเพื่อใหมีการชดใชคาเสียหายแกรัฐหรือหนวยรับตรวจ
หรือดําเนินการทางวินัย แลวแตกรณี 
 2. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
 มาตรา 68 หนวยงานของรัฐที่มิใชรัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทําบัญชีและรายงานการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 มาตรา 70 หนวยงานของรัฐจัดทํารายงานการเงินประจําปหรือรอบบัญชีอื่นใดตามที่ไดตกลงกับ
กระทรวงการคลัง ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน 
ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใดรวมถึงการกอหน้ี 
 3. มาตรฐานการตรวจเงินแผนดิน   
 บุคคลที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน ประกอบดวย คณะกรรมการ 
ผูตรวจสอบ หนวยรับตรวจ หนวยงาน และผูที่เกี่ยวของอื่นตามที่กฎหมายกําหนด 
 ผูตรวจสอบตองมีความเครงครัดในจริยธรรมแหงวิชาชีพในการตรวจเงินแผนดิน ไดแก 
ความซื่อตรง (integrity) ความเปนอิสระ เที่ยงธรรมและเปนกลาง ( independence and objectivity) 
ความรู ความสามารถ (competence) การปฏิบัติตนเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ (professional behavior) และ
ความโปรงใสและการรักษาความลับ (transparency and confidentiality) 
 การตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน แบงออกเปน 3 ประเภท   
 1. การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit : FA)   
 2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Audit : CA) 
 3. การตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน (Performance Audit : PA)  
 

5. ภาคเบ็ดเตล็ด (การทดสอบหลังการฝกอบรม) 
 

 


