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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพื่อศึกษาปั ญหาที่ เกิ ดจากกระบวนการเบิ กจ่ายเงิ นงบประมาณของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลโคกจาน อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อศึกษาและนาเสนอแนวทางการ
แก้ไขปั ญหากระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริ หารส่ วนตาบลโคกจาน อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรขององค์การบริ หารส่ วนตาบลโคกจานจานวน 39 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบว่า (1) ปั ญหาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยรวมอยูร่ ะดับ
มากที่ สุด (µ=4.23) โดยมี ระดับปั ญหาเรี ยงจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ ผูข้ ออนุ มตั ิคานวณอัตราการเบิ กจ่ายไม่ถูกต้องทาให้ไม่
สามารถวางแผนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้และต้องขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายภายหลังมีปัญหาอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด (µ = 4.97) ผูข้ ออนุมตั ิเดินทางไปราชการแจ้งข้อมูลรายละเอียดไม่ชดั เจน เช่นไม่ระบุวนั เวลาวิธีการเดินทางทาให้เกิดความล่าช้า
ในการปฏิบตั ิงานมีปัญหาอยูใ่ นระดับมากที่สุด (µ = 4.92) มีการเบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิงกรณี มีการนารถยนต์ส่วนตัวเดินทาง
ไปราชการแต่ไม่ได้ขออนุมตั ิก่อนการเดินทางไปราชการ มีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง (µ = 4.41) การยืมเงินทดรองไปราชการส่ ง
ใช้เงินยืมทดรองไปราชการเกินระยะเวลาที่กาหนดมีปัญหาอยูใ่ นระดับมาก (µ = 3.56) และผูข้ ออนุมตั ิแนบเอกสารประกอบการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้แนบต้นเรื่ อง หนังสื อเชิญ และใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการมี
ปั ญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง (µ = 3.20) (2) แนวทางการแก้ไขปั ญหาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ได้แก่ การจัดกิจกรรม การฝึ กอบรม
และการจัดทาสื่ อ เช่น ผังการทางาน (Flow chart) และการทดลองปฏิบตั ิงานจริ งเป็ นระยะเวลา 1 เดือน ทั้งนี้ จากผลการสารวจ
ความคิ ดเห็ นต่อระดับปั ญหาการเบิ กจ่ายเงิ นงบประมาณ พบว่า ระดับปั ญหาหลังการจัดกิ จกรรมอบรมและการทดลอง
ปฏิ บัติงานจริ งน้อยกว่าก่อนการจัดกิ จกรรมอบรมและการทดลองปฏิ บตั ิงานจริ ง ทั้งนี้ ก่ อนการจัดกิ จกรรมฯ มีผลการ
ประเมินระดับปั ญหาอยูใ่ นระดับมากที่สุด (µ=4.23) และหลังจากจัดกิจกรรมฯ มีผลการประเมินระดับปั ญหาอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง (µ= 2.67)
คาสาคัญ: การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
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นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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Abstract
This research aimed to investigate and propose solutions to problems arising from the process of budget
disbursement at the Kokjan Subdistrict Administrative Organization, Trakan Phuet Phon District, UbonRatchathani Province. The data were collected from 39 staff members at the Kokjan Subdistrict Administrative
Organization. The research instrument employed was the questionnaire. The descriptive statistics used included
mean, standard deviation, and percentage. There were 6 steps of the research process: (1) study the problems of the
process of budget disbursement; (2) survey and prioritize the problems; (3) conduct and create relevant activities or
tools to solve the problems; (4) implement the activities and the tools; (5) gather the participants’ opinion on the
levels of the problems after the implementation; and (6) propose solutions to the problems.
The results showed that the problem concerning the expenses for administrative travel was at a highest
level (µ = 4.23). The specific problems in this category were ranked from the highest to lowest mean scores as
follows. The first problem with the highest mean score (µ = 4.97) was that the requestor miscalculated the budget
and, as a result, had to readjust it after the travel has already been made. The second problem, which was at the
highest level (µ = 4.92), was that the requestor did not provide precise information regarding, for example, the date,
time, and means of travel. This caused a delay in the budget disbursement process. The third problem, which was at
a high level (µ = 4.41), was that the requestor did not submit a request letter for the approval of automobile
expenses when they used a privately owned car for administrative travel. Another problem, which was at a high
level (µ = 3.56), was that the grantee did not pay back the advance for the travel expenses on time. The last
problem, which was at a moderate level (µ = 3.20), was that the requestor did not submit all the required documents
such as the original official correspondence, the invitation letter, and the disbursement form. To solve the problems,
the researcher created a workshop and tools such as a flow chart and implemented them for one month. The postworkshop survey showed that the mean score of the problem regarding the travel expenses decreased from 4.23
(highest) to 2.67 (moderate).
Keywords: budget disbursement, the expenses for administrative travel
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1. บทนา
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีความสาคัญต่อการบริ หารงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เนื่ องจากใน
การจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในปี งบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรสู งถึง 226,033.09 ล้านบาท
(กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น, 2562) ดังนั้น ผูท้ ี่ ปฏิ บตั ิ งานในด้านการเบิ กจ่ายเงิ นงบประมาณ หรื อผูท้ ี่ ได้รับ
มอบหมาย จะต้องมีความรู ้ในระเบียบ หลักเกณฑ์ และหนังสื อสั่งการ อย่างถ่องแท้ และมีความละเอียดรอบคอบใน
การปฏิ บตั ิงานเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และป้ องกันปั ญหาการ
ทุจริ ตในองค์กร
องค์การบริ หารส่วนตาบลโคกจาน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตาบลโคกจาน อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นขนาดกลาง มีงบประมาณ 20,657,159.53 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2563)
จากการดาเนินงานในปั จจุบนั มักจะพบปั ญหาและอุปสรรค เนื่องจากบุคลากรขาดความรู ้ความเข้าใจในขั้นตอนหรื อ
กระบวนการการปฏิบตั ิงานที่ถูกต้อง เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ครบถ้วน ทาให้การเบิก
จ่ายเงินมีความผิดพลาด ล่าช้า ไม่เป็ นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และหนังสื อสัง่ การต่างๆ อาจส่ งผลกระทบให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ไม่โปร่ งใส เกิดความเสี ยหายต่อองค์กร ทั้งนี้ อาจถูกพิจารณาเรี ยกเงินคืนจากสานักตรวจเงิ นแผ่นดิ น
และอาจได้รับการพิจารณาโทษตามกฎหมาย (ผูอ้ านวยการกองคลัง องค์การบริ หารส่วนตาบลโคกจาน, 2560)
จากสภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นจึงทาให้ผูว้ ิจยั สนใจที่ จะศึ กษากระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลแห่ ง นี้ เพื่ อ น าเสนอแนวทางการปรั บ ปรุ ง กระบวนการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณ ซึ่ ง ถื อ เป็ น
กระบวนการตรวจสอบการทางานและหาแนวทางเพื่อปรับปรุ งกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเพื่อพัฒนา
ให้บุคลากรได้มีความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1) เพื่อศึ กษาสภาพปั ญหาที่ เกิดในกระบวนการเบิกจ่ายเงิ นงบประมาณขององค์การบริ หารส่ วนตาบลโคกจาน
อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
2) เพื่อศึ กษาและนาเสนอแนวทางการแก้ไขในปั ญหากระบวนการเบิ กจ่ ายเงิ นงบประมาณขององค์การ
บริ หารส่วนตาบลโคกจาน อาเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี
3. ขอบเขตของการวิจยั
1) ประชากร ได้แก่ บุ คลากรภายในองค์การบริ หารส่ วนตาบลโคกจาน อาเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี จานวน 39 คน
2) ขอบเขตด้านเนื้ อหา ประกอบด้วย แผนการดาเนิ นการวิจัยภายใต้บริ บทของปั ญหาการเบิ กจ่ ายเงิ น
งบประมาณ สภาพปั ญหาและระดับปั ญหาของการเบิกจ่ายเงิ นงบประมาณ การจัดกิจกรรมการอบรมและการใช้สื่อ
การทดลองปฏิบตั ิงานจริ ง และข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ปัญหาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
3) พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา คือ องค์การบริ หารส่วนตาบลโคกจานอาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
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แนวคิด และทฤษฎีทเี่ ป็ นพืน้ ฐานของงานวิจยั
แนวคิดเกีย่ วกับวงจรคุณภาพเดมมิง่ (PDCA)
วงจร PDCA หมายความว่า วงจรที่พฒั นามาจากวงจรที่คิดค้นโดย Walter Shewhart (1980) ผูบ้ ุกเบิกการใช้สถิติ
สาหรับวงการอุตสาหกรรมและต่อมาวงจรนี้ เริ่ มเป็ นที่รู้จกั กันมากขึ้นเมื่อ เอดวาร์ ด เดมมิ่ง (W.Edwards Deming)
ปรมาจารย์ดา้ นการบริ หารคุณภาพเผยแพร่ ให้เป็ นเครื่ องมือสาหรับการปรับปรุ งกระบวนการทางานของพนักงาน
ภายในโรงงานให้ดียิ่งขึ้น และช่วยค้นหาปั ญหาอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนการผลิตโดยพนักงานเอง จนวงจรนี้ เป็ นที่
รู ้จกั กันในอีกชื่อว่า “วงจรคุณภาพเดมมิ่ง” ต่อมาพบว่า แนวคิดในการใช้วงจร PDCA นั้นสามารถนามาใช้ได้กบั ทุก
กิจกรรม ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
1) การวางแผน (Plan) เป็ นจุดเริ่ มต้นของวงจรการบริ หารคุณภาพเพราะแผนจะกาหนด เป้ าหมายและ
ทิศทางในการแก้ปัญหาหรื อพัฒนาคุณภาพ โดยแผนจะอธิ บายความจาเป็ นและการสร้างความเข้าใจในการแก้ปัญหา
ซึ่งต้องอาศัยการร่ วมแรงร่ วมใจจากทุกหน่วยงานในการปรับปรุ ง แก้ไขอุปสรรคและข้อบกพร่ องต่างๆ ขององค์กรให้
หมดไปอย่างเป็ นขั้นตอน เพื่อให้องค์กร สามารถดาเนินงานบรรลุความสาเร็ จตามที่ตอ้ งการ
2) การดาเนินงานหรื อการปฏิบตั ิ (Do) เป็ นการนาทางเลือกที่ตดั สิ นใจไปวางแผนปฏิบตั ิงาน และลงมือ
ปฏิ บตั ิ เพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมายที่ วางไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ถ้าปั ญหานั้นเป็ นงานที่สามารถดาเนิ นการแก้ไขได้
ภายในกลุ่มก็สามารถปฏิ บตั ิได้ทนั ที หากปั ญหามีความซับซ้อนเกี่ ยวข้อง กับหน่ วยงานหรื อกลุ่มอื่น ก็ตอ้ งแจ้งให้
ผูบ้ ริ หารสัง่ การให้หน่วยงานอื่นประสานงานและร่ วมมือแก้ไข ปั ญหาให้สาเร็ จอย่างมีประสิ ทธิภาพ
3) การตรวจสอบ (Check) เป็ นการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานที่ ป ฏิ บัติ โ ดยการ
เปรี ยบเทียบผลการทางานก่อนการปฏิบตั ิงาน และหลังปฏิบตั ิงานว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด ถ้าผลลัพธ์
ออกมาตามเป้ าหมายก็จะนาไปจัดทาเป็ นมาตรฐานสาหรับการปฏิ บตั ิงานในครั้ งต่อไป แต่ถา้ ผลลัพธ์ที่เกิ ดขึ้นไม่
เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด ทีมงานคุณภาพต้องทาการศึกษาและวิเคราะห์ หาสาเหตุ เพื่อทาให้การแก้ไขปรับปรุ ง
ให้มีประสิ ทธิภาพขึ้น
4) การปรับปรุ ง (Act) เป็ นการกาหนดมาตรฐานจากผลการดาเนินงานใหม่ เพื่อใช้เป็ น แนวทางปฏิบตั ิใน
อนาคต หรื อทาการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากความไม่สอดคล้องกับความต้องการ ปั ญหาที่ไม่ได้คาดหวังและ
ปั ญ หาเฉพาะหน้าในการด าเนิ น งาน จนได้ผ ลลัพ ธ์ที่ พ อใจ และได้ รั บการยอมรั บ จากทุ กฝ่ ายแล้ว จึ งจัด ทาเป็ น
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานในอนาคต และจัดทารายงานเสนอต่อผูบ้ ริ หาร และกลุ่มอื่นได้ทราบต่อไป
เพ็ญพรรณ บางอร (2562) กล่าวว่า การใช้วงจรคุณภาพ PDCA แบ่งออกเป็ น 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอน
การวางแผน (Plan) เป็ นการวางแผนร่ วมกันทั้งกลุ่มงาน ในการจัดทาเอกสาร การติดตาม และตรวจสอบ ขั้นตอน
การดาเนินงาน (Do) เป็ นการขอใช้เงินงบประมาณ ที่ตอ้ งมีความความถูกต้อง แม่นยา รวดเร็ วตรงตามความต้องการ
เป็ นหน้าที่หลัก ของงานการพัสดุและทรัพย์สิน การเงินและงานบัญชี ขั้นตอนการตรวจสอบการดาเนิ นงาน (Check)
เป็ นการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และขั้นตอนในการปรับปรุ งแก้ไข (Act) เป็ นการสรุ ปผลโครงการโดยระบุปัญหา
วิธีการ ข้อเสนอ และการบริ หารความเสี่ ยงต่างๆ เพื่อนาข้อมูลมาจัดทาแผนปฏิบตั ิการในปี งบประมาณถัดไป
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ผูว้ จิ ยั จึงสรุ ปได้วา่ วงจรควบคุมคุณภาพ PDCA มีภารกิจหลัก 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้น ตอนที่ 1 การวางแผน (Plan) การวางแผนงานน าไปสู่ ค วามพร้ อ มในการเริ่ มต้น ลงมื อ ปฏิ บั ติ
ซึ่ งผูว้ ิจัยจะศึ กษาจากกระบวนการเบิ กจ่ ายเงิ นงบประมาณขององค์การบริ หารส่ วนตาบลโคกจาน และใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ผอู ้ านวยการกองคลังว่ากระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้านใดมีปัญหาบ้าง และเพื่อให้ทราบสภาพปั ญหา
ที่ แ ท้จ ริ ง ผูว้ ิจัย จึ ง มี การเก็ บ ข้อมู ล โดยจัด ท าเป็ นแบบสอบถาม เพื่ อน ามาวิเ คราะห์ ว่ากระบวนการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
งบประมาณใด มีสภาพปั ญหามากที่สุด ที่ ควรนามาแก้ไข ในขั้นตอนการปฏิบตั ิ (Do) และจะมีการกาหนดขอบเขต
ของปั ญหาให้ชดั เจน เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่จะทาการแก้ไขปั ญหา รวมถึงกาหนดวิธีการที่จะบรรลุ
ถึงวัตถุประสงค์และเป้ าหมายให้ชดั เจนและถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 2 ปฏิบตั ิ (Do) เป็ นขั้นตอนหลังจากผูว้ จิ ยั ทราบว่า ปั ญหาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้านใด เป็ น
ปั ญหาที่พบมากที่สุด ซึ่งจะมีการวางแผนกาหนดการ การแยกกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตอ้ งการกระทา กาหนดเวลาที่คาดว่า
ต้องใช้ในกิจกรรมแต่ละอย่าง
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ (Check) ผูว้ จิ ยั จะติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล จากขั้นตอนการปฏิบตั ิ (Do)
โดยเปรี ยบเทียบผลก่อนการดาเนินงานและหลังการดาเนินงานว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด
ขั้น ตอนที่ 4 การแก้ ไ ขปั ญ หา (Act) ผู ้วิ จั ย จะมี ก ารปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพของกระบวนการวางแผน
โดยการหาปั จจัยที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการกาหนดมาตรฐานจากผลการดาเนินงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพื่อใช้
เป็ นแนวทางปฏิบตั ิในอนาคต
กรอบแนวคิดการวิจยั
การศึกษาสภาพปั ญหาการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ

การสารวจและ
จัดลาดับปั ญหา
การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ

การจัดกิจกรรมและ
สื่ อที่เหมาะสมกับการ
แก้ไขปั ญหาการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ

การทดลอง
นาไป
ปฏิบตั ิงานจริ ง

การสารวจและ
จัดลาดับปั ญหา
การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ

การนาเสนอข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหา
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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3. การดาเนินการวิจยั
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษา ได้แก่ บุ คลากรภายในองค์การบริ หารส่ วนต าบลโคกจาน อ าเภอตระการพื ชผล จังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมด จานวน 39 คน เครื่ องมือการวิจยั ในครั้งนี้
ใช้วธิ ีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ที่ผศู ้ ึกษาพัฒนาขึ้นมาจากการทบทวนวรรณกรรม และผลการวิจยั
นาร่ องที่ได้สมั ภาษณ์ผอู ้ านวยการกองคลัง ขององค์การบริ หารส่วนตาบลโคกจานในเบื้องต้น จากนั้นได้นาแบบสอบถาม
ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบ ให้คาแนะนาเพื่อปรับปรุ งแก้ไข และเจ้าหน้าที่การเงินนาไปทดลองปฏิบตั ิ ผลการตรวจสอบ
ถือว่าใช้ได้ดี
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเป็ น 2 ชุด ดังนี้
แบบสอบถามครั้งที่ 1 เป็ นแบบสอบถามความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับสภาพปั ญหาการเบิ กจ่ายเงิ นงบประมาณของ
องค์การบริ หารส่วนตาบลโคกจาน ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยสอบถามจากบุคลากรขององค์การบริ หารส่วนตาบลโคกจาน
อาเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี จานวนทั้งสิ้น39 คน
แบบสอบถาม ครั้งที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาผลจากการปรับปรุ งกระบวนการ
เบิกจ่ายหลังจากที่ได้เสนอแนะแนวทาง ผังงาน (flow chart) และจัดทาคู่มือกระบวนการปรับปรุ งการเบิ กจ่ายเงิ น
งบประมาณขององค์การบริ หารส่วนตาบลโคกจาน อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เป็ นการนาแบบสอบถาม มาตรวจสอบความถูกต้อง และนามาวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์
ดังต่อไปนี้
1) วิเคราะห์ดา้ นข้อมูลส่วนบุคคล ของกลุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถามส่วนที่ 1 เป็ นการเลือกตอบคาถาม
โดยใช้ค่าความเฉลี่ยและค่าร้อยละ
2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลของระดับปั ญหาในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริ หารส่วน
ตาบลโคกจาน อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยการใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเกณฑ์
ที่ นามาแปลผล มีอยู่ 5 ระดับ (ประคอง กรรณสู ต, 2542) ดังต่อไปนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00
หมายถึง ปั ญหาอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20
หมายถึง ปั ญหาอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40
หมายถึง ปั ญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60
หมายถึง ปั ญหาอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80
หมายถึง ปั ญหาอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
4. ผลการวิจยั
4.1 ผลการศึกษาสภาพปัญหาการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณ
ผลจาการสัมภาษณ์ผอู ้ านวยการกองคลัง พบปั ญหาในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังต่อไปนี้ คือ ปั ญหาด้าน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เกิดจาก บุคลากรขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และหนังสื อสั่ง
การต่างๆ ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางไปราชการ เอกสาร หรื อหลักฐานประกอบฎี กาการเบิ กจ่ายไม่ครบถ้วน ผูข้ อ
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อนุมตั ิเดินทางไปราชการ แจ้งข้อมูลรายละเอียดไม่ชดั เจน เช่น ไม่ระบุ วันเวลา วิธีการเดินทาง ทาให้เกิดความล่าช้าใน
การเบิกจ่าย และการคานวณอัตราการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ทาให้ไม่สามารถวางแผนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ได้ และต้องขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายภายหลัง ผูย้ มื เงินทดรองไปราชการส่งใช้เงินยืมทดรองไปราชการเกินระยะเวลา
ที่กาหนด การเบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิงกรณี มีการนารถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ แต่ไม่ได้ขออนุมตั ิก่อนการเดินทาง
ไปราชการ
ซึ่ งหากมีการเบิกจ่ายเงิ นงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
หนังสื อสัง่ การต่าง ๆ ผิดพลาดบ่อย อาจส่งผลต่อความส่งผลกระทบให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่โปร่ งใส เกิดความเสี ยหาย
ต่อองค์กร จากนั้นผูว้ ิจยั จึงได้ดาเนิ นการวางแผน (Plan) และนาไปสู่ ความพร้อมในการเริ่ มต้นลงมือปฏิบตั ิ ซึ่ งผูว้ ิจยั จะ
ศึกษาจากกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริ หารส่วนตาบลโคกจาน
4.2 ผลการสารวจและจัดลาดับปัญหาการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณ
ตารางที่ 1 ระดับปั ญหาด้านการดาเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
องค์การบริ หารส่วนตาบลโคกจาน อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ปั ญหาด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
µ
S.D.
ระดับปั ญหา
1. ผูข้ ออนุ ม ัติ เ ดิ น ทางไปราชการ แจ้ง ข้อ มู ล รายละเอี ย ดไม่ 4.92
0.27
มากที่สุด
ชัดเจน เช่น ไม่ระบุ วันเวลา วิธีการเดินทาง ทาให้เกิดความ
ล่าช้าในการปฏิบตั ิงาน
2. ผูข้ ออนุมตั ิคานวณอัตราการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ทาให้ไม่
4.97
0.16
มากที่สุด
สามารถวางแผนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการได้ และ
ต้องขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายภายหลัง
3. ผูย้ มื เงินทดรองไปราชการส่งใช้เงินยืมทดรองไปราชการ
3.56
0.71
มาก
เกินระยะเวลาที่กาหนด
4. ผูข้ ออนุมตั ิแนบเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
3.20
0.83
ปานกลาง
เดินทางไปราชการไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้แนบต้นเรื่ องหนังสื อเชิญ
และใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
5. การเบิ กจ่ายค่าน้ ามันเชื้ อเพลิงกรณี มีการนารถยนต์ส่วนตัว 4.41
0.71
มากที่สุด
เดินทางไปราชการ แต่ไม่ได้ขออนุมตั ิก่อนการเดินทางไปราชการ
รวม
4.23
0.33
มากที่สุด
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4.3 การจัดกิจกรรมและสื่อทีเ่ หมาะสมกับการแก้ ไขปัญหากระบวนการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณ
ตามที่ได้คน้ พบว่า ปั ญหากระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เป็ นด้านที่มีระดับของปัญหามากที่สุด (µ = 4.23) ผูว้ จิ ยั จึงได้ลงมือปฏิบตั ิ (Do) โดยมีการจัดทาผังงาน ( Flow chat) และ
คู่มือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อให้ทราบถึงระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางไปราชการที่
ถูกต้อง รวมถึงเป็ นการอธิ บายคู่มือและผังงาน (Flow chat) ที่ผวู ้ ิจยั จัดทาขึ้นมาใหม่ โดยกาหนดขั้นตอน ระยะเวลา
รายละเอียดงาน หลักฐานการเบิ กจ่ายเงินงบประมาณ และผูร้ ับผิดชอบในกระบวนงานนั้นให้ละเอียดยิ่งขึ้นเพื่อใช้
ประกอบการจัดฝึ กอบรม ตามตารางที่ 2 และตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 2 กระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กรณี ยมื เงินทดรองไปราชการ)
ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะ
เวลา
1 วัน

1.

รายละเอียดงาน
ผู้ยืมจัดทาเอกสารยืมเงิน

ผู้ยืมจัดทาเอกสารยืมเงิน

2.

ไม่ถูกต้อง

30
นาที

หัวหน้ าหน่วยงาน
พิจารณาบันทึก

หลักฐาน
1. สัญญายืมเงิน
2. ประมาณการค่าใช้จ่าย
3. หนังสือขออนุมัติไปราชการ
4. หนังสือเชิญประชุม/อบรม
5. แบบการยืมเงิน

ผู้รับผิดชอบ
ผูย้ มื เงิน

ผูย้ มื เงิน

หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาบันทึก

ถูกต้อง

3.

1 วัน

รับเรื่องขออนุมัตเิ ดินทาง
และยืมเงิน

สมุดลงรับหนังสือ

การเงิน

1 วัน

ตรวจสอบหลั ก ฐานให้ถู ก ต้ อ ง
ต า ม ห ลั ก เ ก ณฑ์ ที่ ร ะ เ บี ย บ
ก าหนดเพื่ อ เสนอผู้ มี อ านาจ
อนุมัติ

1. สัญญายืมเงิน
2. ประมาณการค่าใช้จ่าย
3. หนังสือขออนุมัติไปราชการ
4. หนังสือเชิญประชุม/อบรม
5. แบบการยืมเงิน

การเงิน

1 วัน

เสนออนุ มั ติ โ ดยผู้ อ นุ มั ติ จ ะ
ตรวจสอบและลงนามในบันทึก
ขออนุ มั ติ เ ดิ น ทางไปราชการ
และสัญญายืม

30
นาที

- เขียนเช็คและทะเบียนคุมเช็ค
- ตรวจสอบคามถูกต้อง
- ผู้ มี อ า นา จ ลง น าม ในเ ช็ ค
สั่งจ่าย

1. เช็ค/ทะเบียนคุมเช็ค
2. หลักฐานการยืมเงิน

การเงิน

10
นาที

- บันทึกทะเบียนคุมลูกหนี ้เงินยืม
- จ่ายเช็คให้ ผ้ ยู ืมเงินและให้ สญ
ั ญา
ยืมเงิน 1 ฉบับ

1. ทะเบียนคุมเช็ค
2. สัญญายืมเงิน

ผูย้ มื เงิน

1 วัน

ตรวจสอบหลักฐานการส่งใช้เงินยืม

รับเอกสารการยืมเงิน

4.

ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบความถูกต้อง

ถูกต้อง

5.
เสนอผู้มีอานาจอนุมัติ

6.

ส่งบันทึกกลับ
ไปยังผู้ยมื
ไม่อนุมัติ

อนุมัติ
ผู้มีอานาจลงนาม
ในเช็คสั่งจ่าย

7.
ผู้ยืมลงลายยืมชื่อรับเงินใน
สัญญายืมเงิน

8.
ผู้ยืมส่งใช้ใบสาคัญและชาระ
เงินคืนภายใน 30 วัน

การเงิน

1. ใบเสร็จรับเงิน
2. เงินสดคงเหลือ
3. สรุปรายงานการใช้จ่ายเงิน
4. บันทึกส่งใช้เงินยืม

ผูย้ มื เงิน
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ตารางที่ 3 กระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กรณี ไม่ยมื เงินทดรองไปราชการ)
ลาดับ

ขั้นตอน

1.

2.

ระยะ
เวลา
1 วัน

ผู้ขอเบิกจัดทาเอกสารขอ
อนุมตั ิเดินทางไปราชการ

ไม่ถูกต้อง

30
นาที

หัวหน้ าหน่วยงาน
พิจารณาบันทึก

รายละเอียดงาน
ผู้ขอเบิกจัดทาเอกสารขอ
อนุมตั ิเดินทางไปราชการ

หลักฐาน
1. หนังสือขออนุมัติไปราชการ
2. ประมาณการค่าใช้จ่าย
3. หนังสือเชิญประชุม/อบรม
4. ใบขอใช้รถยนต์ส่วนราชการ
5. เอกสารกรณีใช้ ยานพาหนะส่วน
บุคคล

ผู้รับผิดชอบ
ผูข้ อเบิก

ผูข้ อเบิก

หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาบันทึก

ถูกต้อง

3.

4.

1 วัน

รับเอกสารการขอ
อนุมัติการเดินทาง

1 วัน

ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบความถูกต้อง

รับเรื่องขออนุมัตเิ ดินทาง

ตรวจสอบหลั ก ฐานให้ถู ก ต้ อ ง
ต า ม ห ลั ก เ ก ณฑ์ ที่ ร ะ เ บี ย บ
ก าหนดเพื่ อ เสนอผู้ มี อ านาจ
อนุมัติ

สมุดลงรับหนังสือ

1. หนังสือขออนุมัติไปราชการ
2. ประมาณการค่าใช้จ่าย
3. หนังสือเชิญประชุม/อบรม
4. ใบขอใช้รถยนต์ส่วนราชการ
5. เอกสารกรณีใช้ ยานพาหนะส่วนบุคคล

การเงิน

การเงิน

ถูกต้อง

5.

1 วัน

เสนอผู้มีอานาจ
อนุมัต/ิ ส่ง ตัดยอด

ส่งบันทึกกลับ
ไปยังผู้ขอเบิก

เสนออนุ มั ติ โ ดยผู้ อ นุ มั ติ จ ะ
ตรวจสอบและลงนามในบันทึก
ขออนุ มั ติ เ ดิ น ทางไปราชการ
และส่งตัดยอด

การเงิน

ไม่อนุมัติ

6.

อนุมัติ
อนุมัติการเดินทาง

7.
ส่งกลับคืนผู้ขอเบิก

8.

30
นาที
10
นาที

อนุมัติโดยผู้อนุมัติ

การเงิน

ส่งกลับคืนผู้ขอเบิก

ผูข้ อเบิก

สิ้นสุด

ผูข้ อเบิก
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หลังจากจัดทาคู่มอื และผังงาน (Flow chart) ผู้วจิ ยั ได้ นาเอกสารเหล่ านีไ้ ปใช้ ในการฝึ กอบรม ดังนี้
1) ดาเนินการจัดฝึ กอบรมให้กบั ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น จานวน 4 คน พนักงานส่ วนตาบล จานวน 22 คน พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จานวน 13 คน รวมจานวนทั้งสิ้น 39 คน ในเรื่ องกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการที่ ถูกต้อง รวมถึงเป็ นการอธิ บายคู่มือและผังงาน (Flow chat) ที่จดั ทาขึ้นมาใหม่ เป็ นระยะเวลา 1
วัน ในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริ หารส่ วนตาบลโคกจาน
หลังจากอบรมให้เจ้าหน้าที่นาความรู ้กลับไปปฏิบตั ิและศึกษาเป็ นเวลา 1 เดือน
2) โดยการแจกคู่มือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พร้อมผังงาน ( Flow chart) ซึ่ งจัดทาขึ้นมาใหม่ ให้กบั ผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่น จานวน 4 คน พนักงานส่ วนตาบล จานวน 22 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 13 คน รวมจานวนทั้งสิ้ น 39 คน โดยให้
บุคคลากรดังกล่าวนากลับไปศึกษาเป็ นเวลา 1 เดือน และให้มีการแสดงรู ปโปสเตอร์ข้ นั ตอนการดาเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไว้ที่
กองคลัง องค์การบริ หารส่วนตาบลโคกจาน อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
หลัง จากที่ ไ ด้มี ก ารจัด ฝึ กอบรมในหั ว ข้อ ดัง กล่ า วแล้ว ผู ้เ ข้า รั บ การฝึ กอบรมได้ช่ ว ยกัน หาแนวทาง
การแก้ไขปั ญหาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แนวทางการแก้ไขปั ญหาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริ หารส่วนตาบลโคกจาน อาเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี
ปัญหา
ระดับ
แนวทางการแก้ ไขปัญหา
ปัญหา
1. ผูข้ ออนุ มตั ิคานวณอัตราการเบิ กจ่ายไม่ มากที่สุด - จัดทาหนังสื อเวียนให้บุคลากรและ เจ้าหน้าที่ ทุกคน
ถูกต้อง ทาให้ไม่สามารถวางแผนค่าใช้จ่าย
ทราบเพื่อจะได้ปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้อง
ในการเดิ นทางไปราชการได้ และต้องขอ
- จัด ท าคู่ มื อ การเบิ ก จ่ า ยค่ า ใช้จ่ า ยในการเดิ น ทางไป
อนุมตั ิเปลี่ยน แปลงค่าใช้จ่ายภายหลัง
ราชการ เพื่อความถูกต้องรวดเร็ ว และสะดวกใน การ
ปฏิบตั ิงาน
2. การเบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิงกรณี มีการ
นารถยนต์ส่ วนตัว เดิ นทางไปราชการ แต่
ไม่ได้ขออนุมตั ิก่อนการเดินทางไปราชการ

มากที่สุด

3. ผูข้ ออนุมตั ิเดินทางไปราชการแจ้งข้อมูล
รายละเอียดไม่ชดั เจน เช่น ไม่ระบุวนั เวลา
วิธีการเดินทาง ทาให้เกิดความล่าช้าในการ
การปฏิบตั ิงาน

มากที่สุด

- การนารถยนต์ส่วนตัวเดินทางไป ราชการ หากประสงค์จะขอ
เบิกค่าน้ ามันรถ ต้องได้รับอนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจก่อนการเดินทาง
ไปราชการ ซึ่ งสามารถเบิกจ่ายได้และผูท้ ี่ เกี่ยวข้องพยายามชี้แจง
ผลเสี ยที่เกิดจากการเดินทางโดยไม่ได้รับอนุมตั ิ พร้อมทั้งขอให้
ดาเนินการขออนุมตั ิเดินทางไปราชการย้อนหลัง
- ผูข้ ออนุมตั ิเดินทางไปราชการควรมีการแจ้งข้อมูลรายละเอียด
เช่น ระบุวนั เวลา วิธีการเดินทาง และการเบิ กค่าที่ พกั แบบใด
ให้ครบถ้วนชัดเจนและถูกต้อง เพื่อความรวดเร็ วในการเบิ ก
จ่ายเงินงบประมาณ
- ผูป้ ฏิ บัติงานด้านการเงิ นแจ้งเวียนสรุ ปแนวปฏิ บัติในการขอ
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อนุ ม ัติ เดิ นทางไปราชการ โดยขอให้ผูเ้ ดิ นทางแจ้งข้อมู ลให้
ครบถ้วนชัดเจนเพื่อความรวดเร็ วในการปฏิบตั ิงาน
4. ผูย้ ืมเงินทดรองไปราชการส่ งใช้คืนเงิ น
ยื ม ทดรองไปราชการเกิ น ระยะเวลาที่
กาหนด

มาก

5. ผูข้ ออนุ ม ัติ แนบเอกสารประกอบการเบิ ก
ค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางไปราชการไม่ครบถ้วน
เช่ น ไม่ ได้แนบต้นเรื่ อง หนังสื อเชิ ญ ใบเบิ ก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ปานกลาง

- จัดทาคู่มือและแจกคู่มือการปฏิ บตั ิงานเผยแพร่ กฎ ระเบี ยบ
และขั้นตอนการปฏิบตั ิ งานให้ทุกหน่วยงานทราบ หรื อเผยแพร่
ทางเว็บไซด์
- จัดอบรมหรื อให้ความรู ้เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การขออนุมตั ิยืม
เงิ นทดรองจ่ าย การส่ งใช้เงิ นยืมทดลองจ่ าย บทลงโทษ และ
ระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้องให้ แก่ บุ คลากร ผู ้ยื ม และเจ้าหน้ าที่ ที่
เกี่ยวข้อง
- ควรกาหนดบทลงโทษเพิ่มเติมจากระเบียบที่ใช้บงั คับอยู่ เช่น
ทาหนังสื อแจ้งเตือน หรื อหักเงินเดือน หรื อคิดดอกเบี้ยผูท้ ี่ส่ง
เงินยืมล่าช้า หรื อพิจารณาไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน
- ผูท้ ี่จะขอเบิกแนบเอกสารเพื่อ ประกอบการเบิกจ่าย ให้
เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิ นของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 77
การจ่ ายเงิ นต้องมี หลักฐานการจ่ ายไว้เพื่ อประโยชน์ ในการ
ตรวจสอบ
- ควรให้เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานด้านการเงินจัดทาคู่มือการ
เบิ กจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางไปราชการและแจ้งเวียน
ให้บุคลากรถือเป็ นแนวปฏิบตั ิ

เมื่อเปรี ยบเทียบกระบวนการก่อนและหลังการจัดฝึ กอบรม และการเผยแพร่ คู่มือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และ
ทาผังงาน (Flow chart) ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้านค่าจ่ายในการเดินทางไปราชการ พบว่า ภายหลังจากขั้นตอนการปฏิบตั ิ
(Do) แล้วพบว่า มีการกาหนดขั้นตอนที่มีความชัดเจนมากขึ้น มีรายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่าย หากปฏิบตั ิไม่ถูกต้องใน
ขั้นตอนใดจะต้องดาเนิ นการอย่างไรต่อไป มีการกาหนดระยะเวลาของแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน มี การอธิ บายรายละเอียดงาน
หลักฐานที่ตอ้ งใช้พิจารณาประกอบแต่ละขั้นตอน และกาหนดตัวผูร้ ับผิดชอบแต่ละขั้นตอน
4.4 ผลสารวจความคิดเห็นเกีย่ วกับระดับปัญหาการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
หลังจากที่ได้มีการจัดฝึ กอบรม และการเผยแพร่ คู่มือค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางไปราชการ และทาผังงาน (Flow chart) ด้านการ
เบิ กจ่ายเงิ นงบประมาณด้านค่าจ่ายในการเดิ นทางไปราชการ เป็ นเวลา 1 เดื อน ผูว้ ิจยั ได้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
(Check) จากขั้นตอนการดาเนิ นงาน (Do) โดยเปรี ยบเทียบผลก่อนการดาเนิ นงานและหลังการดาเนิ นงานว่ามีความ
แตกต่างกันมากน้อยเพียงใด โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
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1) ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลโคกจาน จานวน 39 คน ที่เข้ารับการฝึ กอบรมและได้รับคู่มือ
การเบิกจ่ายเงิ นด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทาการตอบแบบสอบถามเพื่อสารวจระดับ ของปั ญหาด้าน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอีกครั้งหนึ่ง โดยเป็ นผูแ้ บบสอบถามกลุ่มเดิมที่เคยตอบแบบสอบถามครั้งแรกโดย
ทั้ง 39 คน ได้รับการฝึ กอบรมและรับมอบคู่มือการเบิกจ่ายเงินด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
2) ผลที่ได้จากการทาแบบสอบถาม มาเปรี ยบเทียบระดับปั ญหาด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ก่อนและหลัง
โดยหลังจากการศึ กษาความคิดเห็ นของบุคลากรภายในต่อระดับปั ญหาด้านการดาเนิ นการเบิ กจ่ายเงินงบประมาณ
อบต.โคกจาน ด้านค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางไปราชการ พบว่า เดิ มปั ญหาด้านการเบิ กค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางไป
ราชการ ระดับปั ญหาอยู่ในระดับมากที่ สุด (µ = 4.23) เมื่อได้มีการจัดฝึ กอบรม และการเผยแพร่ คู่มือค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ รวมถึงทาผังงาน (Flow chart) ปั ญหาดังกล่าวได้ลดลง โดยมีระดับปั ญหาด้านค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการอยูใ่ นระดับปานกลาง (µ = 2.67) ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับปั ญหาด้านการดาเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ อบต.โคกจาน
หลังจากได้รับการแก้ไข
ปั ญหาด้านการดาเนินการเบิกจ่าย
ก่อนได้รับการแก้ไข N=39
หลังได้รับการแก้ไข N=39
เงินงบประมาณ
µ
S.D. ระดับปั ญหา
µ
S.D. ระดับปั ญหา
1. ผูข้ ออนุมตั ิเดินทางไปราชการแจ้งข้อมูล 4.92 0.27
มากที่สุด
2.59 0.50
น้อย
รายละเอียดไม่ชดั เจน เช่น ไม่ระบุวนั เวลา
วิธีการเดิ นทาง ทาให้เกิ ดความล่าช้าในการการ
ปฏิบตั ิงาน
2. ผูข้ ออนุ มตั ิคานวณอัตราการเบิ กจ่ายไม่ 4.97 0.16
มากที่สุด
2.64 0.49
ปานกลาง
ถูกต้อง ทาให้ไม่สามารถวางแผนค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการได้ และต้องขอ
อนุมตั ิเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายภายหลัง
3. การเบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิงกรณี มีการ 4.41 0.71
มากที่สุด
2.72 0.46
ปานกลาง
นารถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ แต่
ไม่ได้ขออนุมตั ิก่อนการเดินทางไปราชการ
4. ผูข้ ออนุ มตั ิแนบเอกสารประกอบการ 3.23 0.84
ปานกลาง
2.69 0.47
ปานกลาง
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไม่
ครบถ้วน เช่น ไม่ได้แนบต้นเรื่ อง หนังสื อเชิ ญ
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
5. ผูย้ ืมเงินทดรองไปราชการส่ งใช้คืนเงิ น 3.59 0.75
มาก
2.72 0.46
ปานกลาง
ยื ม ทดรองไปราชการเกิ น ระยะเวลาที่
กาหนด
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ปั ญหาด้านการดาเนินการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ
ค่ าเฉลีย่ รวม

ก่อนได้รับการแก้ไข N=39
µ
S.D. ระดับปั ญหา
4.23 0.54
มากที่สุด

หลังได้รับการแก้ไข N=39
µ
S.D. ระดับปั ญหา
2.67 0.47
ปานกลาง

ผลจากตรวจสอบ (Check) แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่ดีข้ ึนอย่างน่าพอใจของระดับปั ญหาการดาเนิ นการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณของ อบต.โคกจาน ด้านค่าใช้จ่ายในกาเดินทางไปราชการ จากเดิมอยูใ่ นระดับของปั ญหาอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด (µ = 4.23) เมื่อได้รับการแก้ไขแล้วระดับปั ญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง (µ = 2.67)
4.5 ผลการนาเสนอข้ อเสนอแนะเพือ่ การแก้ ปัญหากระบวนการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณ
จากการตรวจสอบการปฏิ บตั ิ (Check) พบว่า หลังการจัดฝึ กอบรม และการเผยแพร่ คู่มือค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ และทาผังงาน (Flow chart) ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้านค่าจ่ายในการเดินทางไปราชการ
ปรากฏว่า เมื่อเข้ารับการฝึ กอบรมและนาคู่มือไปศึกษาเป็ นเวลา 1 เดือนแล้ว ปั ญหาด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ด้านค่าจ่ายในการเดินทางไปราชการได้ลดลงเหลือระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า แนวทางการแก้ไขปั ญหาการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณของ อบต. โคกจาน สามารถแก้ไขปั ญหาดังกล่าวได้ ในระดับหนึ่ ง จึงถือได้วา่ เป็ นการริ เริ่ มแนวทางในการ
ช่วยแก้ไขปั ญหาด้านการเบิ กจ่ายงบประมาณในด้านหนึ่ ง คือ ด้านค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางไปราชการ โดยใช้วิธี
การศึกษากระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณและสารวจปั ญหาด้วยแบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูลทั้งก่อนและหลังนาแนว
ทางแก้ไขไปใช้ ซึ่งในการวิจยั นี้ ได้ใช้วธิ ีการแก้ไขปั ญหา ด้วย การจัดฝึ กอบรม เผยแพร่ คู่มือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ และทาผังงาน (Flow chart) อย่างไรก็ตาม ผลการจากศึ กษาในครั้งนี้ สามารถนาเสนอแนวทางปฏิ บตั ิ
เกี่ยวกับการปรับปรุ งกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในอนาคต
โดยผูว้ จิ ยั จึงได้ปรับปรุ งกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (Act) โดยจัดทาเป็ นรายงานเสนอต่อผูบ้ ริ หาร
แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) กาหนดหรื อแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในทราบถึงรายละเอียดแผนการปฏิบตั ิงานการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ซึ่ งระบุระยะเวลา รายละเอียดงาน หลักฐานการเบิกจ่าย และผูร้ ับผิดชอบ ตามผัง
งาน (Flow chart) เพื่อให้เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิเป็ นแนวทางเดียวกัน
2) มีการจัดฝึ กอบรมเพื่อทบทวนความรู ้อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และอาจมีการทดสอบความรู ้ความ เข้าใจ
ภายในหน่วยงานโดยมีการจัดสอบเพื่อประเมินความรู ้บุคคลากรแต่ละหน่วยงาน
3) กาหนดให้บุคลากรภายในที่บรรจุใหม่ หรื อย้ายมาปฏิบตั ิงานที่ อบต.โคกจาน จะต้องเข้ารับการฝึ กอบรม
และศึกษาคู่มือปั ญหาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และอาจจัดให้มีการทดสอบเช่นเดียวกับ ข้อ 4.2
4) มีการติดตามประเมินผลภายหลังอย่างต่อเนื่อง โดยการทาแบบสอบถาม เพื่อศึกษาระดับปั ญหา การ
ดาเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ อบต.โคกจาน ว่ามีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีข้ ึนกว่าเดิมหรื อไม่
5)เสนอให้ มี การจั ดฝึ กอบรม และการเผยแพร่ คู่ มื อการเบิ กจ่ ายงบประมาณ และท า Flow chart
ในปั ญหาด้านอื่นๆ เช่น ด้านค่าใช้จ่ายในการการฝึ กอบรม ด้านค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริ การ ด้านค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างและซ่อมแซม
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6) มีการเผยแพร่ คู่มือ และผังงาน (Flow chart) เป็ นไฟล์รูปภาพ หรื อ ไฟล์ PDF ในช่องทางอื่น ๆ เช่น
ไลน์ (Line) เฟสบุ๊ค (Facebook) เพื่อความสะดวกรวดเร็ ว
7) เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหาด้านอื่น ๆ เช่น ด้านค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม ค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างและซ่อมแซม ค่าใช้จ่ายด้านจ้างเหมาบริ การ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็ นไปตามระเบียบ
5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ในการศึกษาการปรับปรุ งกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริ หารส่วนตาบลโคกจาน อาเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า การดาเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ซึ่งเป็ นปั ญหาที่พบมากที่สุด (µ = 4.23) เมื่อพิจารณารายข้อโดยการเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย ผลปรากฏดังนี้
1. คานวณอัตราการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ทาให้ไม่สามารถวางแผนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ และ
ต้องขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายภายหลัง (µ = 4.97)
2. ผูข้ ออนุมตั ิเดินทางไปราชการแจ้ง ข้อมูลรายละเอียดไม่ชดั เจน เช่น ไม่ระบุวนั เวลา วิธีการเดินทาง ทาให้เกิด
ความล่าช้าในการปฏิบตั ิงาน (µ = 4.92) ซึ่ งหากว่าพนักงานไม่ระบุรายละเอียดการเดินทางไปราชการให้ครบถ้วนนั้น ทาให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการเงิ นต้องส่ งเรื่ องคืนกลับไปแก้ไข โดยบางครั้งอาจทาให้มีการเบิกจ่ายเงินไม่ทนั ตามระยะเวลาที่ตอ้ ง
เดิ นทางไปราชการ มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ น้อยหน่า บางศรี องค์ (2559) ได้ศึกษาปั ญหาการเบิ กจ่ายเงิ นงบ
งบประมาณของสถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานภาค 9 พิษณุ โลก ที่ พบว่า ผูข้ อเบิ กแนบหลักฐานที่ ใช้ประกอบการเบิ ก
ค่าใช้จ่ายไม่ครบถ้วน ทาให้การเบิกจ่ายเงินมีความล่าช้าและเบิกจ่ายไม่ทนั วันเดินทางไปราชการ ดังนั้นจึงควรมีการ
จัดทาคู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
3. มีการเบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิงกรณี มีการนารถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ แต่ไม่ได้ขออนุมตั ิก่อน
การเดินทางไปราชการ (µ = 4.41) ซึ่งเกิดจากที่พนักงานขาดความรู ้ความเข้าใจในระเบียบและหนังสื อสั่งการต่าง ๆ ที่ระบุ
ว่าต้องมีการขออนุมตั ิใช้รถยนต์เดินทางก่อนเดินทางไปราชการ มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ น้อยหน่า บางศรี องค์
(2559) ได้ศึกษาปั ญหาการเบิกจ่ายเงินงบงบประมาณของสถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก ที่พบว่า การขอ
อนุ มตั ิเดิ นทางไปราชการไม่ได้ขออนุ มตั ิกรณี ใช้ยานพาหนะส่ วนตัวในการเดิ นทางไปราชการ ควรมีมาตรการขอ
อนุมตั ิผบู ้ ริ หารก่อนการเดินทางไปราชการเพื่อให้มีความถูกต้องตามระเบียบและหนังสื อสัง่ การต่างๆ
4. การยืมเงินทดรองไปราชการ ส่ งใช้เงินทดรองไปราชการเกินระยะเวลาที่กาหนด (µ = 3.59) ปั ญหาเกิด
จากที่พนักงานผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการเงินการคลังขององค์การบริ หารส่วนตาบลโคกจาน ขาดการติดตามเร่ งรัดให้ส่งใช้
เงินยืมหลังจากที่เดินทางกลับ พนักงานที่ยืมเงินไปราชการก็เพิกเฉยในการคืนเงิน ทาให้ไม่เป็ นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประจบ ศรี วงศ์ และคณะ ได้ศึกษาเรื่ องการพัฒนาระบบการเบิก
จ่ายเงินของสานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่6 จังหวัดขอนแก่น ที่พบว่า การเบิกจ่ายเงินการยืมเงินงบประมาณ ไม่มี
การเร่ งรั ดหรื อติ ดตามการส่ ง ใช้เงิ นยืม ล่าช้า เกิ นระยะเวลาที่ กาหนด และมี แนวทางการพัฒนา คื อ ควรมี การ
มอบหมายหัวหน้าส่วนการคลังตรวจสอบทะเบียนเงินยืมของบุคคลตามสัญญาการยืมเงิน ควรเร่ งรัดให้เสร็ จในทันที
และควบคุมให้มีการบันทึกให้เป็ นปั จจุบนั
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5. ผูข้ ออนุมตั ิแนบเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้แนบ
ต้นเรื่ อง หนังสื อเชิญ และใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (µ = 3.23) สาเหตุเกิดจากความไม่รอบคอบในการ
ปฏิ บตั ิหน้าที่ ของพนักงาน และขาดความรู ้ความเข้าใจในระเบี ยบการเบิ กจ่ายเงิ นงบประมาณ ซึ่ งมีความสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของประจบ ศรี วงศ์ และคณะ ได้ศึกษาเรื่ องการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินของสานักงานป้ องกันควบคุมโรค
ที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ที่พบว่า การติดตามหรื อควบคุมการเอกสารเบิกจ่ายเงินไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด
ผูว้ จิ ยั จึงได้มีการจัดทาผังงาน ( Flow chat) คู่มือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และจัดฝึ กอบรม เพื่อให้
ทราบถึงระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่ถูกต้อง รวมถึงเป็ นการอธิ บายคู่มือและผัง
งาน ( Flow chat) ที่จดั ทาขึ้นมาใหม่ โดยได้ดาเนิ นการจัดฝึ กอบรม ซึ่ งมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ น้อยหน่า บางศรี องค์
(2559) ที่เสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาว่า เจ้าหน้าที่ ผเู ้ ดิ นทางไปราชการมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบี ยบการ
เบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการค่อนข้างน้อย อีกทั้งการให้คาแนะนาของผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการเงินการคลังไม่ชดั เจน
ทาให้เกิ ดความล่าช้าในการเบิ กจ่ ายเงิ น ผูข้ อเบิ กหรื อหน่ วยงานของผูข้ อเบิ กแนบหลักฐานที่ ใช้ประกอบการเบิ ก
ค่าใช้จ่ายไม่ครบถ้วน และผูท้ ี่ประสงค์จะขอยืมเงินทดรองราชการดาเนิ นการขออนุมตั ิก่อนวันดาเนิ นการเดินทางไป
ราชการกระชั้นชิด ทาให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินยืมได้ทนั ก่อนวันเดินทางไปราชการ แนวทางในการแก้ไขปั ญหาคือ
จัดทาคู่มือในการเบิ กจ่ายเงิ นงบประมาณ และแจกคู่มือการปฏิ บตั ิงานเผยแพร่ กฎ ระเบี ยบ และขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งานให้
บุคลากรทราบหรื อเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ และจัดฝึ กอบรมหรื อให้ความรู ้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสาหรับการเดินทางไป
ราชการ และสอดคล้องกับ ประจบ ศรี วงศ์ และคณะ (2560) การจัดทาคู่มือการเบิ กจ่ายเงิ นงบประมาณเป็ นเครื่ องมือที่
นาไปสู่การพัฒนาที่สามารถลดขั้นตอนการดาเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาไปใช้ ประโยชน์
1) องค์การบริ หารส่ วนตาบลโคกจาน อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับประโยชน์จาก
งานวิจยั นี้ โดยสามารถใช้วธิ ีการจัดฝึ กอบรม และการเผยแพร่ คู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณ และทาผังงาน (Flow chart)
ในปั ญหาด้านอื่นๆ เช่น ด้านค่าใช้จ่ายในการการฝึ กอบรม ด้านค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริ การ ด้านค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างและซ่อมแซม เป็ นต้น
2) องค์การบริ หารส่ วนตาบลโคกจาน อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี สามารถใช้แบบสอบถาม
ในการสารวจปั ญหาเชิงปริ มาณ ควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์ผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ ยวข้อง ผูร้ ับบริ การจะทาให้เห็ น
ปั ญหาชัดเจนขึ้น ในประเด็นปั ญหาด้านอื่นๆ
3) อาจมีการเผยแพร่ คู่มือการเบิ กจ่ายงบประมาณ และผังงาน (Flow chart) ให้กบั องค์การปกครองส่ วน
ท้องถิ่นอื่น เพื่อนาไปใช้ปฏิบตั ิ
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1) ควรศึกษาเปรี ยบเทียบปั ญหากระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ใน
จังหวัดอุบลราชธานี กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอาเภออื่นในจังหวัดอื่นที่มีพ้นื ที่ติดต่อกัน
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2) ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาความพึงพอใจต่อการแก้ไขปั ญหากระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ขององค์การบริ หารส่วนตาบลโคกจาน เพื่อผูป้ ระกอบการสามารถนาผลการศึกษามาปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
3) ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาวิจยั ในเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ ง สัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง
โดยตรง จะทาให้ได้ขอ้ มูลที่มีคุณภาพ ควรใช้คาถามที่สัมภาษณ์ในเชิงเจาะลึกถึงข้อคิดเห็น ปั ญหาต่างๆ แนวทางที่เป็ นที่
ต้องการอันแท้จริ ง สาหรับการปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริ หารส่วนตาบล
โคกจาน
4) นาข้อมูลเกี่ยวกับปั ญหาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้านต่างๆ นามาใช้ในการป้ องกันปั ญหาและกาหนด
จุดควบคุมทางการเบิ กจ่ายเงิ นที่สาคัญได้ก่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการเบิกจ่ายทางการเงิ นยิ่งขึ้น เป็ นการควบคุม
ป้ องกัน และลดความเสี่ ยงที่จะทาให้ราชการเกิดความเสี ยหาย
5) ในกรณี ที่ตอ้ งเดิ นทางไปราชการสถานการณ์ฉุกเฉิ น ควรให้กระทรวงมหาดไทยออกหนังสื อสั่งการ
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบตั ิเป็ นไปแนวทางเดียวกัน
เอกสารอ้ างอิง
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