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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินของส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
จังหวัดขอนแก่น  ประชากรศึกษาคือ บุคลากรของส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน 162 คน  
รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ด�ำเนินการวิจัย มี 3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ศึกษาสภาพปัญหา จากการส�ำรวจ
ความคิดเห็นสภาพปัจจุบันและปัญหาของการใช้บริการระบบการเงินของส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัด
ขอนแก่น (2) ก�ำหนดแนวทางในการด�ำเนินงาน จากการอภิปรายกลุ่ม (Group discussion) ของผู้เกี่ยวข้อง และ
(3) ประเมินผลความพึงพอใจแนวทางการด�ำเนินงาน  ด�ำเนินการวิจัยระหว่างเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน
2558  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และแนวทางการสนทนากลุม่   วเิ คราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณด้วยสถิตพิ รรณนา
และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า
1) การวิเคราะห์สภาพปัญหาจากการส�ำรวจความคิดเห็นสภาพปัจจุบันและปัญหาของการใช้บริการระบบ
การเงินของส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ได้ข้อสรุปว่า หน่วยงานยังขาดคู่มือการปฏิบัติงาน
2) การน�ำสภาพปัญหามาก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานโดยการสนทนากลุ่ม ได้ข้อสรุปว่าให้หน่วยงานจัด
ท�ำคู่มือการปฏิบัติงาน
3) ประเมินผลความพึงพอใจ พบว่า ค่าคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการเงินของส�ำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น  ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก
จากผลการศึกษาสะท้อนให้เห็น ว่าการพัฒนาคุณภาพของงานควรมีการด�ำเนินงานทัว่ ทัง้ องค์กร เพือ่ ปลูกจิต
บริการให้กับบุคลากรของหน่วยงานได้ตระหนักถึงการจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานทั้งกระบวนงานหลักและกระบวนงาน
สนับสนุนของหน่วยงานต่อไป
ค�ำส�ำคัญ:  คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบเบิกจ่ายเงิน

Abstract
The objectives of this study was: to develop the financial service system of the Office of Disease Prevention
and Control 6th Khon Kaen (ODPC6 ). The operation  research was applied. The study population was 162 health
personnels of ODPC6. The research process  composed of 3 stages including : 1)  situation analysis and defind
the gap of financial  service system problem of  ODPC6.  2) to develop and improve the system of financial  service
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of ODPC 6. and 3) to evaluate satisfaction levels of the system  in government service. The research  study was
conducted between October 2014 and September 2015. The research instruments were : questionnaires and the
group discussion  recorded form. The data were analyzed by descriptive  statistics and content analysis. The research
findings as follows.  
1) Situation system analysis found that the financial system in ODPC6 lack of standard operating
procedure.
2) To develop the  system of financial service a standard operating procedure was set up from group
discussion and practice.
3)  The satisfaction  levels of the financial system in government service  was ranked  at the high levels.
The quality improvement should be done in the setting of  total quality management for mindfulness and
awareness of health personnel. The standard operating procedure is the  key process to support the organization
system.
Keywords: standard operating procedure,  financial service management system

บทน�ำ
ระบบการเบิกจ่ายเงิน มีความส�ำคัญต่อบุคลากร
ในส�ำนักงาน เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากทุกกลุ่มงานจะต้องมี
การด�ำเนินงานตามงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรร เพือ่ บริหาร
งานตามแผนงานและโครงการ ตลอดทั้งมีการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการปฏิบัติราชการ ระบบการเบิกจ่าย
เงิน ประกอบด้วย  1) การตรวจสอบโดยงานธุรการการ
เงินและบัญชี ลงทะเบียนรับเอกสารการเงิน เสนอหัวหน้า
งานการเงินและบัญชีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินทีเ่ กีย่ วข้อง 2) เสนอหัวหน้ากลุม่
บริหารทั่วไปเพื่อให้ความเห็นชอบ 3)เสนอผู้มีอ�ำนาจ
ลงนามอนุมัติ 4) บันทึกรับในหลักฐานขอเบิก (ทะเบียน
คุม) จ�ำแนกประเภทหมวดรายจ่าย จัดท�ำรายละเอียด
ประกอบการเบิกจ่าย เบิกจ่ายผ่านระบบการบริหารการ
เงินการคลังภาครัฐ GFMIS  และ 5) ตรวจสอบการโอน
เงินเข้าบัญชี น�ำเอกสารการเบิกจ่ายเสนอผูม้ อี ำ� นาจสัง่ จ่าย
เขียนเช็คสัง่ จ่ายลงนาม จ่ายเงินให้ผมู้ สี ทิ ธิรบั เงินตามสิทธิ
โดยยึดหลักตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลัก
เกณฑ์ของส�ำนักงาน ซึง่ บางครัง้ ผูม้ ารับบริการจะไม่เข้าใจ
ขัน้ ตอนในการปฏิบตั งิ าน  จากข้อมูลการเบิกจ่ายแสดงให้
เห็นว่า มีปัญหาระหว่างผู้มารับบริการและผู้ให้บริการ
เพราะผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งมีนักวิชาการได้เสนอ
ระบบเบิกจ่ายทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ส่งผลให้ผรู้ บั บริการได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว ก่อให้เกิดความพึงพอใจและความ
เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับบริการมากที่สุด(1)
จากผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การให้บริการของงานการเงินและบัญชี กลุม่ บริหารทัว่ ไป
ปีงบประมาณ 2558  พบว่า ความพึงพอใจภาพรวมต่อ
การให้บริการงานการเงินและบัญชีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.85  
อยู่ในระดับมาก แต่ยังค่อนข้างต�่ำเมื่อเทียบกับงานอื่น  
จากข้อมูลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าความพึงพอใจของ
ผูร้ บั บริการอยูใ่ นระดับต�ำ่ ถึงปานกลาง ซึง่ อาจจะมีสาเหตุ
มาจากการให้ บ ริ ก ารของงานการเงิ น และบั ญ ชี ที่ ข าด
คุณภาพ  การให้บริการของงานการเงิน พิจารณาจาก work
flow ความทันเวลาในการจ่ายเงิน  และความถูกต้องของ
ใบส�ำคัญรับเงินในการจัดประชุม และบุคลากรมีการรับรู้
เรื่องระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่อนข้างน้อย(2)
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงพัฒนาระบบการ
เบิกจ่ายเงินของส�ำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
สภาพปัญหาการเบิกจ่ายของหน่วยงานหาแนวทางการ
เบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน คาดว่าผลที่ได้ จะก่อให้เกิด
ระบบการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการเบิกจ่ายเงินของ
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น   
2. เพื่อน�ำสภาพปัญหามาก�ำหนดแนวทางการ
เบิกจ่ายเงินของส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัด
ขอนแก่น   
3. เพื่อประเมินผลแนวทางการเบิกจ่ายเงินของ
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น    

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
(Operation research)  โดยมีขั้นตอนการด�ำเนินงาน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหา จากการส�ำรวจ
ความคิดเห็นสภาพปัจจุบันและปัญหาของการใช้บริการ
ระบบการเงิ น ของส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 6
จังหวัดขอนแก่น
ประชากร คื อ บุ ค ลากรของส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น
ควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
ก�ำหนดสัดส่วน ของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
ประเภท
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจ�ำ 
ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้จัดการบริษัท/เจ้าของร้านค้า
รวม
การสุ่มตัวอย่าง  สุ่มอย่างง่าย (simple random
sampling) โดยวิธีการจับฉลากแบบไม่ใส่คืน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่   แบบสอบถาม
โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert type)(4) แบ่งระดับ
การวัดเป็น 4 ระดับ คือ พอใจมาก พอใจ ค่อนข้างพอใจ
และไม่พอใจ
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพรรณนา อธิบาย
ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และ
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กลุ่มตัวอย่าง สามารถค�ำนวณขนาดตัวอย่างได้
จากสูตร ดังนี้ (3)
2
		
n   =   Z2 P(1-P)N   2
			 Z P(1-P)+Ne
ก�ำหนดค่าดังนี้
Z = ค่าคะแนนมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระดับ
ความเชื่อถือได้  ก�ำหนดค่าเท่ากับ 1.96
       ถ้าต้องการความเชื่อมั่นได้เท่ากับ 95%
P = สัดส่วนของประชากร (ก�ำหนดให้เป็น 0.5)
N = จ�ำนวนประชากรของส�ำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
e = ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดที่ยอม
ให้เกิดได้ 5%
n = จ�ำนวนตัวอย่าง หรือขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดตัวอย่าง = 162 คน

จ�ำนวนประชากร
151
26
113
8
10
308

กลุ่มตัวอย่าง
79
15
59
4
5  
162

ความถี่ และแปรผลข้อมูล ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่คา่ เฉลีย่
1.00–1.50 คือ ไม่พอใจ ค่าเฉลี่ย 1.51–2.50 คือค่อน
ข้างพอใจ ค่าเฉลี่ย  2.51–3.50 คือพอใจ และค่าเฉลี่ย  
3.51–4.00 คือพอใจมาก
ขั้นตอนที่ 2 ก�ำหนดแนวทางในการด�ำเนินงาน
จากการอภิปรายกลุม่ (Group discussion) ของผูเ้ กีย่ วข้อง
ผู้ให้ข้อมูลจ�ำนวน 30 คน ประกอบด้วยทีมผู้บริหาร
จ�ำนวน 3 คน  หัวหน้ากลุ่ม/งานจ�ำนวน 15 คน และ
ตัวแทนนักวิชาการจ�ำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
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ศึกษาคือ ประเด็นอภิปรายกลุม่ ทีไ่ ด้จากการส�ำรวจสภาพ
ปั ญ หา และวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพด้ ว ยเนื้ อ หา
(Content analysis)
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจแนวทางการ
ด�ำเนินงาน  กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 162 คน ที่เป็นกลุ่มเดิม
ตามขั้ น ตอนที่ 1 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาได้ แ ก่  
แบบสอบถาม โดยมีลกั ษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert type)  
แบ่งระดับการวัดเป็น 4 ระดับ คือ พอใจมาก พอใจ ค่อน
ข้างพอใจ และไม่พอใจ  โดยท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติเชิงพรรณนา อธิบายข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน ร้อยละและความถี่ และแปรผลข้อมูล ออก
เป็น 4 ระดับ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 1.00–1.50 คือไม่พอใจ
ค่าเฉลี่ย 1.51–2.50 คือค่อนข้างพอใจ ค่าเฉลี่ย 2.51–
3.50 คือพอใจ และค่าเฉลี่ย  3.51–4.00 คือพอใจมาก
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1.1 ข้อมูลทั่วไป
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปจากการส�ำรวจ
ความคิดเห็นสภาพปัจจุบันและปัญหาของการใช้บริการ
ระบบการเงิ น ของส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 6
จังหวัดขอนแก่น พบว่าเป็นเพศชาย ร้อยละ 45.06 เพศ
หญิง ร้อยละ 54.94 กลุ่มอายุส่วนมากอยู่ในช่วง 30-39
ปีร้อยละ 32.72 อายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 36.53
ส่วนเบีย่ งมาตรฐานเท่ากับ 9.15 ระดับการศึกษาส่วนมาก
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 45.06 กลุม่ สถานภาพแยกตาม
ประเภท ส่วนมากเป็นข้าราชการร้อยละ 48.86 น้อยสุด
เป็นกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวร้อยละ 2.47 ระยะเวลาที่ติดต่อ
งานการเงินมากที่สุดคือระยะเวลา 4-6 ปี ร้อยละ 32.72
น้อยที่สุดคือระยะเวลา 11-13 ปี ร้อยละ 4.30 ค่าเฉลี่ย
ของระยะเวลาที่ติดต่องานการเงิน 7.93 ปี ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 5.96 รายละเอียดดังตารางที่ 1

ผลการศึกษา
1.   การศึกษาสภาพปัญหาการใช้บริการระบบ
การเงินของส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัด
ขอนแก่น

ตารางที่ 1  จ�ำนวนและร้อยละของข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการ
		 ข้อมูลพื้นฐาน
จ�ำนวน (n=162)
เพศ
ชาย
73
หญิง
89
อายุ
< 30 ปี  
47
30 – 39 ปี
53
40 – 49 ปี
48
50 ปี ขึ้นไป
14
อายุเฉลี่ย  36.53   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  9.15   ค่าต�่ำสุด  24 ค่าสูงสุด 59    
ระดับการศึกษา
ต�่ำกว่าปริญญาตรี
37
ปริญญาตรีขึ้นไป
125

ร้อยละ
45.06
54.94
29.01
32.72
29.63
8.64
22.84
77.16
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ตารางที่ 1  จ�ำนวนและร้อยละของข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการ  (ต่อ)
ข้อมูลพื้นฐาน

จ�ำนวน (n=162)

สถานภาพ

ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจ�ำ
ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้จัดการบริษัท/เจ้าของร้านค้า
ระยะเวลาที่ติดต่องานการเงิน
1 – 3  ปี    
                       
4 – 6  ปี  
                       
7 – 10 ปี          
                     
11 – 13 ปี        
                      
13 ปีขึ้นไป      
                      
ระยะเวลาเฉลี่ย                                
                      
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
1.2 ข้อมูลสภาพปัจจุบนั และปัญหาของการใช้
บริการระบบการเงินของส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่
6 จังหวัดขอนแก่น
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันและ
ปั ญ หาของการใช้ บ ริ ก ารระบบการเงิ น ของส� ำ นั ก งาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น พบว่า  ภาพรวม
ความพึ ง พอใจของผู ้ รั บ บริ ก าร อยู ่ ใ นระดั บ ค่ อ นข้ า ง
พึงพอใจ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.46 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ า กั บ    0.53 เมื่ อ จ� ำ แนกรายประเด็ น

ร้อยละ

79
15
59
4
5

48.76
9.26
36.42
2.47
3.09

22
53
44
7
36
7.93          
5.96

13.60
32.72
27.16
4.30       
22.22

พบประเด็ น ที่ มี ค ะแนนความพึ ง พอใจเฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ
ประเด็นการสอบถามจากเพื่อนร่วมงาน ความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับพอใจ คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 2.94  คา่ ส่วนเบีย่ ง
เบนมาตรฐานเท่ากับ  0.57 ส�ำหรับประเด็นที่มีคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ยต�่ำสุดคือ ประเด็นการสอบถามจาก
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.12
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 รายละเอียด
ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อสภาพปัจจุบันและ
     ปัญหาของการใช้บริการระบบการเงินของส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
ประเด็นค�ำถาม
4
ด้านการรับรู้เรื่องระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
1 หนังสือระเบียบทางราชการ
3
(การเบิกจ่าย )
(1.85)
2. สอบถามจากเจ้าหน้าที่การ
2
เงินและบัญชี
(1.23)

ความพึงพอใจ
3
2

ค่าเฉลี่ย

S.D.

แปลผล

1

47
86
26
(29.01) (53.09) (16.05)
51
74
35
(31.48) (45.68) (21.60)

2.17

0.53 ค่อนข้างพอใจ

2.12

0.50 ค่อนข้างพอใจ
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ตารางที่ 2 จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อสภาพปัจจุบันและ
     ปัญหาของการใช้บริการระบบการเงินของส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น  (ต่อ)
ประเด็นค�ำถาม

ความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
4
3
2
1
3. สอบถามจากเพื่อนร่วมงาน
45
70
39
8
2.94
(27.78) (43.21) (24.07) (4.94)
4. อ่านวารสารส�ำนักงาน
16
70
67
9
2.57
(9.88) (43.21) (41.36) (5.56)
5. หนังสือแจ้งเวียนของ
7
63
74
18
2.36
ส�ำนักงาน
(4.32) (38.89) (45.68) (11.11)
ด้านกระบวนการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน
6. การเบิกจ่ายเงินล่าช้า
9
67
66
20
2.81
(5.56) (41.36) (40.74) (12.35)
7. ระบบการจัดเก็บเอกสารและ
7
63
การป้องกันการสูญหาย
(4.32) (38.89)
8. การเบิกจ่ายเงินมีขั้นตอน
7
65
ยุ่งยาก ไม่ชัดเจน ไม่ยืดหยุ่น (4.32) (40.12)
ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ
9. การบริการการเบิกจ่ายเงิน
4
89
ของส�ำนักงานฯ ขาดคุณภาพ (2.47) (54.94)
ด้านสภาพแวดล้อมของงานการเงินและบัญชี
10. สถานที่ให้บริการมีความ
9
60
เหมาะสมต่อการให้บริการ
(5.56) (37.04)
11. อุปกรณ์ส�ำนักงาน
7
55
เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการให้
(4.32) (33.95)
บริการ
12. สถานที่ท�ำงานมีความสะดวก
18
78
และปลอดภัยในการให้บริการ (11.11) (48.15)
ด้านบุคลากรผู้ให้บริการงานการเงินและบัญชี
15
55
13. ความสุภาพอ่อนน้อมต่อผู้มา
รับบริการ
(9.26) (33.95)
14. ความเต็มใจในการให้บริการ
15
60
(9.26) (37.04)
15. ความเสมอภาคในการให้
7
58
บริการ
(4.32) (35.80)
16. ความกระตือรือร้นในการให้
17
77
บริการ
(10.49) (47.53)

S.D.

แปลผล

0.57

พอใจ

0.68

พอใจ

0.87 ค่อนข้างพอใจ
0.63

พอใจ

74
18
(45.68) (11.11)
69
21
(42.59) (12.96)

2.36

0.55 ค่อนข้างพอใจ

2.36

0.59 ค่อนข้างพอใจ

59
(36.42)

10
(6.17)

2.54

0.72

77
16
(47.53) (9.88)
75
25
(46.30) (15.43)

2.38

0.67 ค่อนข้างพอใจ

2.67

0.48

59
(36.42)

7
(4.32)

2.36

0.63 ค่อนข้างพอใจ

76
16
(46.91) (9.88)
76
11
(46.91) (6.79)
66
31
(40.74) (19.14)
61
7
(37.65) (4.32)

2.43

0.64 ค่อนข้างพอใจ

2.49

0.67 ค่อนข้างพอใจ

2.25

0.61 ค่อนข้างพอใจ

2.64

0.52

พอใจ

พอใจ

พอใจ

ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560

สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น

111

ตารางที่ 2 จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อสภาพปัจจุบันและ
     ปัญหาของการใช้บริการระบบการเงินของส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น  (ต่อ)
ประเด็นค�ำถาม
17. บุคลิกภาพของผู้ให้บริการ
(การแต่งกาย กริยาวาจา)
18.การช่วยเหลือและอ�ำนวย
ความสะดวกต่อผู้มารับ
บริการ
ภาพรวม

4
11
(6.79)
13
(8.02)

ความพึงพอใจ
3
2
67
71
(41.36) (43.83)
62
78
(38.27) (48.15)

ค่าเฉลี่ย
1
13
(8.02)
9
(5.56)

S.D.

แปลผล

2.47

0.58 ค่อนข้างพอใจ

2.49

0.60 ค่อนข้างพอใจ

2.46

0.53 ค่อนข้างพอใจ

2. การพัฒนาระบบการเบิกจ่าย
2.1 การก�ำหนดแนวทางในการด�ำเนินงานเบิกจ่ายของหน่วยงาน
จากการอภิปรายกลุ่ม (Group discussion) ของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่  8  เมษายน  
พ.ศ. 2558 จ�ำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน ประกอบด้วยทีมผู้บริหารจ�ำนวน 3 คน  หัวหน้ากลุ่ม/งานจ�ำนวน  15 คน
และตัวแทนนักวิชาการจ�ำนวน 12 คน  โดยสรุปที่ประชุมเห็นควรให้จัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating
Procedure : SOP) รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สภาพปัญหาปัจจุบัน ความคิดเห็น และแนวทางแก้ปัญหาการเบิกจ่ายการเงินงบประมาณ
ของส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
ประเด็นปัญหา
ขาดคู่มือการปฏิบัติ
งานการเงินและบัญชี

ความคิดเห็น
แนวทางแก้ปัญหา
1. ควรพัฒนาแนวทางให้เป็นมาตรฐานการ
ให้จัดท�ำ SOP ของงานการเงิน
ด�ำเนินงานด้านการเงินและบัญชี ตาม
และบัญชี
แนวทางของ PMQA
2. สื่อสารแนวทางการเบิกจ่ายเงินถือ
ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันทั้งส�ำนักงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานการเบิก
จ่ายเงิน
3. เพิ่มมาตรการในการติดตามควบคุมการ
ด�ำเนินงานตามแนวทางที่หน่วยงานได้สร้าง
ขึ้น น�ำปัญหาอุปสรรคมาปรับแก้ไขใน
ปีต่อไป
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ตารางที่ 3 สภาพปัญหาปัจจุบัน ความคิดเห็น และแนวทางแก้ปัญหาการเบิกจ่ายการเงินงบประมาณ
ของส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น (ต่อ)
ประเด็นปัญหา
ความคิดเห็น
บุคลากรไม่เข้าใจกฎ
1. งานการเงินและบัญชีไม่ได้มีเวทีชี้แจงให้
ระเบียบ และหลักเกณฑ์
บุคลากรรับทราบกฎระเบียบ และหลัก
แนวปฏิบัติในการปฏิบัติ
เกณฑ์แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานทราบ
งาน
ทั่วกัน
2. บุคลากรไม่ให้ความส�ำคัญในการเบิกจ่าย
เงินตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
อย่างเคร่งครัด ท�ำให้มีการเรียกเก็บเงินคืน
จากการตรวจสอบภายในกรมควบคุมโรค
3. การติดตามควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ระเบียบมีความยืดหยุ่น ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ท�ำให้เกิด
การจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ

แนวทางแก้ปัญหา
-ชีแ้ จง โดยจัดท�ำหนังสือเวียนแจ้ง
กลุ่ม/งาน ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
-แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
วางแผนและประเมิ น ผลประจ� ำ
เดือนของหน่วยงานในการติดตาม
ค ว บ คุ ม ก า ร เ บิ ก จ ่ า ย เ งิ น ง บ
ประมาณ

กระบวนงานการจ่ายเงิน จัดท�ำจุดบริการที่เป็นลักษณะของ
ทดรองราชการ
One Stop Service

การให้บริการที่จุดเดียวได้
เบ็ดเสร็จ เจ้าหน้าที่ผู้รับบริการส่ง
หลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่ไม่เกิน
10,000 บาท ในเงื่อนไข
ถูกต้อง ครบถ้วนและมีเงิน
จะได้รับเงินทันที

-ใช้ระบบติดตามในเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน BMC และช่องทาง
อื่นๆ เช่น การใช้โทรศัพท์ปรึกษา
โดยตรงกับเจ้าหน้าที่การเงิน หรือ
หั ว หน้ า งานการเงิ น และบั ญ ชี
หั ว หน้ า กลุ ่ ม บริ ห ารทั่ ว ไป หรื อ
ปรึกษาโดยตรงกับผู้เกี่ยวข้อง

2.2 ระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
จากสถานการณ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่นทีน่ ำ� ไปสู่
การพัฒนาระบบ  โดยเริ่มจากการวิเคราะห์สถานการณ์ น�ำสถานการณ์ที่เป็นปัญหามาร่วมกันวางแผนปัญหา ด�ำเนิน
การตามแผน   ตรวจสอบผลการด� ำ เนิ น งานเป็ น ระยะ ๆ   และประเมิ น ผลระบบ   โดยมี รู ป แบบดั ง แผนภาพ
ข้างล่าง
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แผนภาพที่ 2 คู่มือการปฏิบัติงาน หรือ SOP การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
จังหวัดขอนแก่น
3. ผลการประเมินระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
3.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของ
ผู ้ ใ ช้ ร ะบบการเบิ ก จ่า ยเงินงบประมาณของส�ำนัก งาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น พบว่าภาพรวม
ความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ   3.58   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ  0.58   เมื่อจ�ำแนกรายประเด็น พบประเด็นที่มี

คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูงสุดคือ ประเด็นระบบการ
เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ เงินทดรองราชการ  ความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับพอใจมาก คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.77  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.53  ส�ำหรับประเด็นที่
มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยต�่ำสุดคือ ประเด็นห้อง
ท�ำงานและสถานที่บริการงานการเงินและบัญชีมีความ
สะดวกในการให้บริการ ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับพอใจ
คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 2.12  สว่ นเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ  
0.55 รายละเอียดดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
ประเด็นคำ�ถาม
1. ระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบ
บุคลากร งบดำ�เนินงาน งบอุดหนุน งบ
รายจ่ายอื่น งบลงทุน และงบกลาง
2. ระบบการเบิกจ่ายเงินยืมราชการ

ความพึงพอใจ
4
3
2
124
34
3
(76.54) (20.99) (1.85)

120
(74.07)
3. ระบบการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ
128
เงินทดรองราชการ
(79.01)
4. ระบบการเบิกจ่ายเงินบำ�รุงสถานบริการ
119
สาธารณสุข และเงินนอกงบประมาณอื่น (73.46)
5. การเบิกจ่ายเงินมีขั้นตอนยุ่งยากไม่
75
ชัดเจนไม่ยืดหยุ่นตามระเบียบวิธีปฏิบัติ (46.30)
ทำ�ให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้า
6. การจัดเก็บเอกสารและการป้องกันการ
103
สูญหายและความปลอดภัยของเอกสาร (63.58)
หลักฐานการเงิน
7. อุปกรณ์สำ�นักงาน เทคโนโลยีที่เอื้อต่อ
109
การให้บริการ
(67.28)
8. บุคลากรผู้ให้บริการมีความเต็มใจเอา
89
ใส่ใจในการให้บริการ
(54.94)
9. ห้องทำ�งานและสถานที่บริการงานการ
71
เงินและบัญชีมีความสะดวกในการให้
(43.83)
บริการ
10. ภาพรวมความพึงพอใจในระบบการ
104
เบิกจ่ายเงิน
(64.20)

ค่าเฉลี่ย
1
1
(0.62)

S.D.

แปลผล

3.70

0.51 พอใจมาก

36
6
(22.22) (3.70)
31
2
1
(19.14) (1.23) (0.62)
39
3
1
(24.07) (1.85) (0.62)
57
20
10
(35.19) (12.35) (6.17)

3.70

0.59 พอใจมาก

3.77

0.53 พอใจมาก

3.70

0.49 พอใจมาก

3.22

0.73

45
(27.78)

5
(3.09)

3.52

0.62 พอใจมาก

42
8
3
(25.93) (4.94) (1.58)
66
5
2
(40.75) (3.09) (1.23)
55
24
12
(33.95) (14.81) (7.41)

3.59

0.76 พอใจมาก

3.49

0.82

พอใจ

3.14

0.55

พอใจ

45
(27.78)

3.54

0.58 พอใจมาก

3.2  สะท้อนสภาพปัญหาอุปสรรคจากการพัฒนา
ระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
1. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ เมื่อมีการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ เงินสวัสดิการ เงินยืมราชการ และเงิน
ทดรองราชการ ควรมีการสื่อสารให้ผู้มีสิทธิรับเงินทราบ
ด้วยในกรณีโอนเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน

9
(5.56)

9
(5.56)

4
(2.47)

พอใจ

2. งานการเงินและบัญชี ควรมีแนวทางให้ทกุ
กลุ่มเนื่องจากมีปัญหาการด�ำเนินงานแล้ว ถามเจ้าหน้าที่
การเงินแต่ละคนตอบไม่เหมือนกัน
3. งานการเงิน กรณียืมเงินไปราชการ ควร
พิจารณาตัด/ปรับลดในบางกรณี เช่น การจัดประชุม/
สัมมนา แต่การไปราชการเพื่อประเมินมาตรฐาน/นิเทศ
งานซึ่งมีค่าใช้จ่ายตายตัวอยู่แล้ว ไม่ควรตัด
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สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยที่น�ำระบบการเบิกจ่ายเงินของ
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น มา
แก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายเงินประมาณของหน่วยงาน  โดย
เน้นการด�ำเนินงานแบบวงจรคุณภาพ P-D-C-A(5)
เริ่มด้วยกระบวนการวางแผนจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงาน
(SOP)  ชี้แจงคู่มือการปฏิบัติงาน การน�ำคู่มือการปฏิบัติ
งาน  สู่การปฏิบัติ  การประเมินผลการใช้คู่มือการปฏิบัติ
งาน และปรับคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน  ในปีตอ่ ไป(6.7) ซึง่ ระบบ
ที่พัฒนาขึ้นน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงผลลัพธ์   โดย
ค่าคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบฯ ทีพ่ ฒ
ั นา
ขึ้นอยู่ในระดับมาก แต่ถึงอย่างไรก็ตามการพัฒนาระบบ
การเบิกจ่ายเงินของส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
จังหวัดขอนแก่น ในการศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้เรียนรูข้ อ้ คิด
ส�ำคัญของกระบวนการด�ำเนินงานตามหลัก PMQA  โดย
มีประเด็นที่น�ำมาอภิปรายดังนี้
1. คู่มือการปฏิบัติงาน หรือ SOP ถือเป็นกระบวน
การลดขั้ น ตอนการด� ำ เนิ น งาน เป็ น หั ว ใจส� ำ คั ญ ของ
กระบวนการด�ำเนินงานตามหลัก PMQA ในหมวดที่ 6
ที่ว่าด้วยกระบวนการสร้างคุณค่า  โดยกระบวนการสร้าง
ระบบการเบิกจ่ายเงินของส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่
6 จังหวัดขอนแก่น ที่มีการจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานหรือ
SOP เป็นเครื่องมือที่น�ำไปสู่การพัฒนางานโดยได้ผังการ
ไหลของงาน (work  flow)  ใหม่ที่สามารถลดขั้นตอนการ
ท�ำงาน สอดคล้องกับการพัฒนางานตามทฤษฏีของลีน(8,9)
กล่าวคือ ระบบทีม่ งุ่ เน้นในเรือ่ งการไหล (Flow) ของงาน
เป็นหลัก โดยการก�ำจัดความสูญเปล่าต่างๆ ของงาน และ
เพิม่ คุณค่า ให้กบั ตัวสินค้าอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้ลกู ค้าเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งระบบการผลิตแบบลีนได้พัฒนา
มาจากระบบการผลิตของโตโยต้า  ซึ่งเป็นระบบที่มุ่งการ
พัฒนาการบริหารเวลาและการท�ำงานโดยลดการสูญเสีย  
7 ประการ ได้แก่ ความสูญเสียเนือ่ งจากการผลิตมากเกิน
ไป ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง ความ
สูญเสียเนื่องจากการขนส่ง ความสูญเสียเนื่องจากการ
เคลื่อนไหว   ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต  
ความสู ญเสี ย เนื่ อ งจากการรอคอย และความสูญเสีย
เนื่องจากการผลิตของเสีย
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2. การติ ด ตามการน� ำ คู ่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน ไป
ทดลองใช้ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของงานต้ อ งมี ค วาม
ชัดเจนและสามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้จริง เริม่ ตัง้ แต่บคุ ลากร
ผู้ปฏิบัติต้องท�ำความเข้าใจกับคู่มือการปฏิบัติงาน การ
สื่อสารคู่มือการปฏิบัติงาน   ให้กับบุคลากรหรือผู้รับ
บริการให้เกิดความเข้าใจเป็นแนวทางเดียวกันหากเป็น
ไปได้ควรมีการทดสอบความเข้าใจในกระบวนการสือ่ สาร
ด้วยจะท�ำให้เห็นสภาพปัญหาทีต่ อ้ งปรับปรุงอีกครัง้   การ
มีช่องทางรับข้อเสนอแนะเป็นระยะเพื่อรับทราบสภาพ
ปัญหาการน�ำคู่มือการปฏิบัติงาน ไปใช้   การประเมินผล
การน�ำคู่มือการปฏิบัติงานไปใช้ และสรุปผลการด�ำเนิน
งานตลอดจนน�ำสภาพปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ไปวางแผนส�ำหรับ
ปรับกระบวนการ(7) ต่อไป

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1.1 หน่ ว ยงานควรให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การ
ประชาสัมพันธ์การให้บริการและการติดต่อสอบถาม
ขั้นตอนการให้บริการ  
1.2 หน่ ว ยงานควรลดขั้ น ตอนในการให้
บริการ และก�ำหนดขั้นตอนในการให้บริการเพื่อให้ผู้รับ
บริการทั้งภายในและภายนอกทราบขั้นตอนอย่างชัดเจน
1.3 หน่วยงานควรจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการให้บริการและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ แบบฟอร์ม
ให้พร้อมในการบริการ
1.4 หน่วยงานควรจัดอบรมจิตบริการหรือ
การให้บริการด้วยหัวใจให้กับบุคลากรผู้ให้บริการ โดย
ค�ำนึงถึงการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการด้วย
การน�ำคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) มาเป็นข้อก�ำหนด
ต่างๆ ของผูร้ บั บริการ  และมีการสือ่ สารข้อก�ำหนดต่าง ๆ   
ไปสูบ่ คุ ลากรทัว่ ทัง้ องค์กรให้รบั ทราบ เพือ่ เป็นมาตรฐาน
การท�ำงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
1.5 ควรมีการจัดท�ำข้อก�ำหนด หรือข้อตกลง
ของหน่วยงาน  โดยเฉพาะงานการเงินเกีย่ วกับปัญหาการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่เป็น
สาเหตุโดยแท้จริง
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2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการท�ำวิจัยเกี่ยวกับการลดข้อผิดพลาด
ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยใช้กระบวนการ
ต่ า งๆ เพื่ อ ควบคุ ม คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของงาน
สนับสนุน

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ  แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อ�ำนวย
การส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
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ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   จนงานวิจัยส�ำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี
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