หมายเลขแบบสอบถาม

หนาที่ 1

แบบสอบถาม
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการคาใช!จายบุคลากรภาครัฐ
คําชี้แจง: แบบสอบถามนี้เป/นสวนหนึ่งของการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการคาใช!จายบุคลากรภาครัฐ” ของผู!เข!ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุนที่ 82 ของสํานักงาน ก.พ.
ข! อ มู ล และความเห็ น ของทานจะใช! เพื่ อ การศึ ก ษาเทานั้ น จะไมนํ า ไปใช! ป ระโยชน9 ใ นทางอื่ น ใด ทั้ ง นี้ ท างผู! วิ จั ย
ขอขอบพระคุณผู!ตอบแบบสอบถามทุกทานที่กรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้

สวนที่ 1 ข!อมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
คําชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย ลงในช!อง และเติมคําในช!องว!าง ซึ่งตรงกับความเป)นจริงของท!านและ ขอความกรุณา
ตอบใหครบทุกขอ
1. เพศ
1. ชาย
2. หญิง
2. อายุ
1. ต่ํากว!า 30 ป3
2. 31-40 ป3
3. 41-50 ป3
4. มากกว!า 51 ป3
3. ระดับการศึกษา
1. ต่ํากว!าปริญญาตรี
2. ปริญญาตรี/เทียบเท!า
3. ปริญญาโท/เทียบเท!า
4. ปริญญาเอก/เทียบเท!า
5. อื่นๆ
4. ระดับ/ประเภทตําแหน!ง
1 ประเภททั่วไป
1. ปฏิบัติงาน/เทียบเท!า (ซี 1-4)
2. ชํานาญงาน/เทียบเท!า (ซี 5-6)
3. อาวุโส/เทียบเท!า (ซี 7-8)
4. ทักษะพิเศษ/เทียบเท!า (ซี 9)
2 ประเภทวิชาการงาน/ชํานาญการ/เทียบเท!า
1. ปฏิบัติการ/เทียบเท!า (ซี 3-5)
2. ชํานาญการ/เทียบเท!า (ซี 6-7)
3. ชํานาญการพิเศษ/เทียบเท!า (ซี 8)
4. เชี่ยวชาญ/เทียบเท!า (ซี 9)
5. ทรงคุณวุฒิ/เทียบเท!า (ซี 10)
3. ประเภทอํานวยการ
1. อํานวยการระดับตน/เทียบเท!า (ซี 8)
2. อํานวยการระดับสูง/เทียบเท!า (ซี 9)
4. ประเภทบริหาร
1. บริหารระดับตน/เทียบเท!า (ซี 9)
2. บริหารระดับสูง/เทียบเท!า (ซี 10-11
5. ตําแหน!ง ..................................................................................................................................................
6. หน!วยงาน/ส!วนราชการที่สังกัด (กระทรวง) .............................................................................................
7. อายุราชการ ....................... ป3
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สวนที่ 2 คําอธิบาย
ระบบ GFMIS หรือ ระบบการบริห ารงานการเงิน การคลั งภาครัฐแบบอิเล็ กทรอนิ กสL เป) น การดําเนิ น งานปรับ ปรุงระบบ
การจัดการดานการเงินการคลังของภาครัฐใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตLใช
เพื่ อ ปรั บ กระบวนการดํ า เนิ น งานและการจั ด การภาครั ฐ ดานการงบประมาณ การบั ญ ชี การจั ด ซื้ อ จั ด จาง การเบิ ก จ! า ย
และการบริ ห ารทรั พ ยากร ใหเป) น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ นโยบายปฏิ รู ป ราชการที่ เนนประสิ ท ธิ ภ าพและความคล! อ งตั ว
ในการดําเนินงาน รวมทั้งมุ!งหวังใหเกิดการใชทรัพยากรภายในองคLกรอย!างคุมค!าเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลสถานภาพการคลังภาครัฐ
ที่ถูกตองรวดเร็ว สามารถตอบสนองนโยบายการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ
ระบบจ!ายตรงเงินเดือนและค!าจางประจํา (e- Payroll) เป)นระบบงานแบบ Web Application ที่กรมบัญชีกลางใหบริการกับ
ส!วนราชการ (กองการเจาหนาที่ และ กองคลัง) ในลักษณะ ASP (Application Service Provider) เพื่อใหส!วนราชการสามารถ
เขามาทํางาน ตั้งแต! การจัดทํ าคําสั่ง (Option) การบั นทึกคําสั่งการเปลี่ยนแปลงของขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ
ในระบบฐานขอมูล การประมวลผลเพื่อการขอเบิกจ!ายเงินกับกรมบัญชีกลางผ!านระบบ GFMIS ซึ่งระบบจ!ายตรงฯจะทําการ
ตรวจสอบความถูกตอง จนถึงการดําเนินการโอนเงินเดือน ค!าจางประจํา ค!าตอบแทนและเงินอื่นที่จ!ายในลักษณะเดียวกันเขาบัญชี
เงิน ฝากธนาคารพาณิ ชยLของขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนั กงานราชการโดยตรง โดยผูใชงานจะตองใชอุปกรณL ยืนยันตั วบุ คคล
(Token Key) เป)นหลักฐาน ในการพิสูจนLตัวตนต!อระบบในการเขาใชระบบงาน
ระบบ New AFMIS เป)นระบบงานแบบ Web Application ประกอบดวย ระบบการจัดทําคําของบประมาณ ระบบบริหาร
งบประมาณ ระบบการเงิน ระบบบัญชี และระบบพัสดุ/ระบบบริหารพัสดุ ที่จัดเก็บรายละเอียดทุกรายการที่เกิดขึ้น โดยไม!มี
เงื่อนไขดังเข!นระบบ GFMIS กําหนด ซึ่งจะทําใหส!วนราชการไม!ตองจัดทําทะเบียนคุมภายนอกระบบ อีกทั้งระบบ New AFMIS ยัง
จะมีการเชื่อมโยงกับระบบงานต!างๆ เช!น ระบบ GFMIS , e- Payroll

สวนที่ 3 ด!านมาตรการคาใช!จายบุคลากรภาครัฐของผู!ตอบแบบสอบถาม (ขอมูลความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจาย
บุคลากรภาครัฐของผูตอบแบบสอบถาม) กรุณาตอบแบบสอบถามนี้ตามความคิดเห็นของท!าน โดยระบุตัวเลขใน
ช!องระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของท!านมากที่สุด
ความหมาย 5 = มีมากที่สุด/เห็นดวยอย!างยิ่ง/เพียงพอมากทีส่ ุด
4 = มีมาก/เห็นดวยมาก/เพียงพอมาก
3 = มี/เห็นดวยปานกลาง/เพียงพอ
2 = มีนอย/เห็นดวยนอย/ไม!เพียงพอ
1 = ไม!ม/ี เห็นดวยนอยทีส่ ุด
หัวข!อการประเมิน
1. ท!านเคยไดข!าวเกี่ยวกับมาตรการควบคุมค!าใชจ!ายบุคลากรภาครัฐหรือไม!
2. ท!านเห็นดวยกับมาตรการควบคุมค!าใชจ!ายบุคลากรภาครัฐหรือไม!
3. ท!านคิดว!าการดําเนินมาตรการควบคุมค!าใชจ!ายบุคลากรภาครัฐประสบความสําเร็จหรือไม!
4. ท!านคิดว!าขอมูลเกีย่ วกับค!าใชจ!ายบุคลากรภาครัฐในระบบ GFMIS เพียงพอกับการกําหนด
มาตรการควบคุมค!าใชจ!ายบุคลากรภาครัฐหรือไม!
5. ค!าใชจ!ายบุคลากรภาครัฐมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นอย!างต!อเนื่อง ท!านคิดว!าจะเป)นภาระกับการ
บริหารจัดการงบประมาณของประเทศหรือไม!

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

หมายเลขแบบสอบถาม

หนาที่ 3

สวนที่ 4 ด!านการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการคาใช!จายบุคลากรภาครัฐ
4.1 ระดับการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการคาใช!จายบุคลากรภาครัฐ
กรุณาตอบแบบสอบถามนีต้ ามความเป)นจริงในเรื่องเกี่ยวกับค!าใชจ!ายบุคลากรภาครัฐแบบรายบุคคล โดยระบุตัวเลขในช!องระดับ
ความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของท!านมากที่สุด
ความหมาย 5 = เห็นดวยอย!างยิง่ 4 = เห็นดวยมาก 3 = เห็นดวยปานกลาง 2 = เห็นดวยนอย 1 = เห็นดวยนอยทีส่ ุด
ระดับความคิดเห็น
หัวข!อการประเมิน
5

4

3

2

1

1. ท!านเห็นดวยกับการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนการบริหาร
จัดการค!าใชจ!ายบุคลากรภาครัฐหรือไม!
2. ท!านเห็นดวยหรือไม!ที่จะมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศค!าใชจ!ายบุคลากรภาครัฐ
เป)นรายบุคคล
3. ท!านคิดว!าระบบสารสนเทศเกี่ยวกับค!าใชจ!ายบุคลากรภาครัฐรายบุคคลจะเป)นเครื่องมือใน
การสนับสนุนการบริหารจัดการค!าใชจ!ายบุคลากรภาครัฐใหดีกว!าปjจจุบัน
4. ท!านคิดว!าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานค!าใชจ!ายบุคลากรภาครัฐเป)นรายบุคคลจะเป)น
ประโยชนLต!อการปฏิบตั ิงานของท!านหรือไม! เช!น ลดขั้นตอนการทํางาน สามารถติดตามและ
ตรวจสอบการขอเบิกจ!ายเงินเป)นรายบุคคล (ค!าใชจ!ายเดินทาง ค!าเบีย้ เลี้ยง) สามารถทราบ
ตนทุนต!อหัว เป)นตน
5. ท!านคิดว!าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานค!าใชจ!ายบุคลากรภาครัฐเป)นรายบุคคลจะเป)น
ประโยชนLต!อหน!วยงาน เช!น ประหยัดงบประมาณรายจ!ายดานงบดําเนินงาน
6. ท!านคิดว!าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานค!าใชจ!ายบุคลากรภาครัฐเป)นรายบุคคลจะเป)น
ประโยชนLต!อประเทศ ในการสนับสนุนการบริหารจัดการค!าใชจ!ายบุคลากรภาครัฐ
7. ท!านคิดว!าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานค!าใชจ!ายบุคลากรภาครัฐเป)นรายบุคคลจะเป)น
ประโยชนLต!อบุคลากรภาครัฐ ในการปรับปรุงสิทธิประโยชนLของบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย!างรวดเร็ว

4.2 รูปแบบการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการคาใช!จายบุคลากรภาครัฐ
กรุณาตอบแบบสอบถามนีต้ ามความเป)นจริงในเรื่องเกี่ยวกับค!าใชจ!ายบุคลากรภาครัฐแบบรายบุคคล โดยระบุตัวเลขในช!องระดับ
ความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของท!านมากที่สุด
ความหมาย 5 = เห็นดวยอย!างยิง่ 4 = เห็นดวยมาก 3 = เห็นดวยปานกลาง 2 = เห็นดวยนอย 1 = เห็นดวยนอยทีส่ ุด
ระดับความคิดเห็น
หัวข!อการประเมิน
5

1. ท!านเห็นดวยหรือไม!ที่กรมบัญชีกลางจะนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศค!าใชจ!ายบุคลากรภาครัฐเป)นรายบุคคล
2. ท!านเห็นดวยหรือไม!ที่กรมบัญชีกลางจะพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศค!าใชจ!าย
บุคลากรภาครัฐเป)นรายบุคคลแบบรวมศูนยL (Centralized Database) เช!นเดียวกับโครงการ
จ!ายตรงเงินเดือนและค!าจางประจํา

4

3

2

1
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ระดับความคิดเห็น
5

4

3

2

1

3. ท!านเห็นดวยหรือไม!ที่กรมบัญชีกลางจะพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศค!าใชจ!าย
บุคลากรภาครัฐเป)นรายบุคคลแบบรวมศูนยL (Centralized Database) โดยใหส!วนราชการ
บุคลากรภาครัฐ (ขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ) เขามาใชงานกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเกี่ยวกับค!าใชจ!ายบุคลากรภาครัฐโดยตรง ตั้งแต!การกรอกขอมูลการขอเบิกค!าใชจ!าย
การแนบเอกสารที่เกี่ยวของกับการเบิกค!าใชจ!ายดานบุคลากรผ!านอินเทอรLเน็ต
4. ท!านเห็นดวยหรือไม!ที่กรมบัญชีกลางจะพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศค!าใชจ!าย
บุคลากรภาครัฐเป)นรายบุคคลแบบรวมศูนยL (Centralized Database) โดยใหมีการจัดเก็บ
เอกสารที่เกีย่ วของกับการเบิกค!าใชจ!ายดานบุคลากรแบบอิเลคทรอนิกสL
5. ท!านเห็นดวยหรือไม!ที่กรมบัญชีกลางจะพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศค!าใชจ!ายให
เชื่อมต!อกับระบบอื่น เช!น ระบบจ!ายตรงเงินเดือนและค!าจางประจํา ระบบ GFMIS ระบบ New
AFMIS เพื่อลดขั้นตอนการทํางาน
6. ท!านยินดีที่จะใหความร!วมมือกับกรมบัญชีกลางในการเขามาร!วมในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับค!าใชจ!ายบุคลากรภาครัฐหรือไม!

สวนที่ 5 ข!อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข!องกับป@ญหาอุปสรรคในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการคาใช!จายบุคลากรภาครัฐ
5.1 ท!านคิดว!าสิ่งใดจะเป)นปjญหา อุปสรรคต!อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
ค!าใชจ!ายบุคลากรภาครัฐ

5.2 ท!านคิดว!ากรมบัญชีกลางจะตองเตรียมความพรอมในดานใดบางที่จะขับเคลื่อนใหการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานค!าใชจ!ายบุคลากรภาครัฐบรรลุวัตถุประสงคLและเปoาหมายตามภารกิจหลักของกรมและเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด

หมายเลขแบบสอบถาม

หนาที่ 5

5.3 ท!านคิดว!าประเด็นใดบางที่เป)นปjจจัยสําคัญที่สุดที่จะทําใหการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานค!าใชจ!ายบุคลากร
ภาครัฐประสบความสําเร็จและสามารถเปpดใหบริการกับส!วนราชการ บุคลากรภาครัฐ (ขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ)

5.4 ขอเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการค!าใชจ!าย
บุคลากรภาครัฐ

ขอขอบพระคุณทุกทานที่กรุณาตอบแบบสอบถาม

