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แบบสอบถาม 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการค�าใช!จ�ายบุคลากรภาครัฐ 

ส�วนท่ี 1 ข!อมูลท่ัวไปของกลุ�มตัวอย�าง 

คําช้ีแจง โปรดกาเครื่องหมาย ���� ลงในช!อง ���� และเติมคําในช!องว!าง ซ่ึงตรงกับความเป)นจริงของท!านและ ขอความกรุณา
ตอบให�ครบทุกข�อ 

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!าปรญิญาตร ี   2. ปริญญาตรี/เทียบเท!า  

  3. ปริญญาโท/เทียบเท!า   4. ปริญญาเอก/เทียบเท!า  

  5. อ่ืนๆ 

4. ระดับ/ประเภทตําแหน!ง 

1 ประเภทท่ัวไป  

 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. เช่ียวชาญ/เทียบเท!า (ซี 9) 

5. ทรงคุณวุฒิ/เทียบเท!า (ซี 10) 

3. ประเภทอํานวยการ 

 1. อํานวยการระดบัต�น/เทียบเท!า (ซี 8)    2. อํานวยการระดบัสูง/เทียบเท!า (ซี 9) 

4. ประเภทบริหาร 

1. บริหารระดับต�น/เทียบเท!า (ซี 9)    2. บริหารระดับสูง/เทียบเท!า (ซี 10-11 

5. ตําแหน!ง .................................................................................................................................................. 

6. หน!วยงาน/ส!วนราชการท่ีสังกัด (กระทรวง) .............................................................................................   

7. อายุราชการ ....................... ป3 

 

    คําชี้แจง: แบบสอบถามนี้เป/นส�วนหนึ่งของการศึกษาเร่ือง “การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการค�าใช!จ�ายบุคลากรภาครัฐ” ของผู!เข!ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ�นท่ี 82 ของสํานักงาน ก.พ.  
ข!อมูลและความเห็นของท�านจะใช! เพ่ือการศึกษาเท�านั้น จะไม�นําไปใช!ประโยชน9ในทางอ่ืนใด ท้ังนี้ทางผู! วิจัย
ขอขอบพระคุณผู!ตอบแบบสอบถามทุกท�านท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้ 
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ส�วนท่ี 2 คําอธิบาย 
ระบบ GFMIS หรือ ระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสL เป)นการดําเนินงานปรับปรุงระบบ 

การจัดการด�านการเงินการคลังของภาครัฐให�มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตLใช� 
เพ่ือปรับกระบวนการดําเนินงานและการจัดการภาครัฐด�านการงบประมาณ การบัญชี การจัดซ้ือจัดจ�าง การเบิกจ!าย 
และการบริหารทรัพยากร ให� เป)นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายปฏิรูปราชการท่ีเน�นประสิทธิภาพและความคล!องตัว 
ในการดําเนินงาน รวมท้ังมุ!งหวังให�เกิดการใช�ทรัพยากรภายในองคLกรอย!างคุ�มค!าเพ่ือให�ได�มาซ่ึงข�อมูลสถานภาพการคลังภาครัฐ 
ท่ีถูกต�องรวดเร็ว สามารถตอบสนองนโยบายการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ 

ระบบจ!ายตรงเงินเดือนและค!าจ�างประจํา (e- Payroll) เป)นระบบงานแบบ Web Application ท่ีกรมบัญชีกลางให�บริการกับ
ส!วนราชการ (กองการเจ�าหน�าท่ี และ กองคลัง) ในลักษณะ ASP (Application Service Provider) เพ่ือให�ส!วนราชการสามารถ
เข�ามาทํางาน ตั้งแต! การจัดทําคําสั่ง (Option) การบันทึกคําสั่งการเปลี่ยนแปลงของข�าราชการ/ลูกจ�างประจํา/พนักงานราชการ 
ในระบบฐานข�อมูล การประมวลผลเพ่ือการขอเบิกจ!ายเงินกับกรมบัญชีกลางผ!านระบบ GFMIS  ซ่ึงระบบจ!ายตรงฯจะทําการ
ตรวจสอบความถูกต�อง จนถึงการดําเนินการโอนเงินเดือน ค!าจ�างประจํา ค!าตอบแทนและเงินอ่ืนท่ีจ!ายในลักษณะเดียวกันเข�าบัญชี
เงินฝากธนาคารพาณิชยLของข�าราชการ/ลูกจ�างประจํา/พนักงานราชการโดยตรง  โดยผู�ใช�งานจะต�องใช�อุปกรณLยืนยันตัวบุคคล 
(Token Key)  เป)นหลักฐาน  ในการพิสูจนLตัวตนต!อระบบในการเข�าใช�ระบบงาน 

ระบบ New AFMIS เป)นระบบงานแบบ Web Application ประกอบด�วย ระบบการจัดทําคําของบประมาณ ระบบบริหาร
งบประมาณ ระบบการเงิน ระบบบัญชี และระบบพัสดุ/ระบบบริหารพัสดุ ท่ีจัดเก็บรายละเอียดทุกรายการท่ีเกิดข้ึน โดยไม!มี
เง่ือนไขดังเข!นระบบ GFMIS กําหนด ซ่ึงจะทําให�ส!วนราชการไม!ต�องจัดทําทะเบียนคุมภายนอกระบบ อีกท้ังระบบ New AFMIS ยัง
จะมีการเช่ือมโยงกับระบบงานต!างๆ เช!น ระบบ GFMIS , e- Payroll 

 

ส�วนท่ี 3 ด!านมาตรการค�าใช!จ�ายบุคลากรภาครัฐของผู!ตอบแบบสอบถาม  (ข�อมูลความเข�าใจเก่ียวกับค�าใช�จ�าย
บุคลากรภาครัฐของผู�ตอบแบบสอบถาม)  กรุณาตอบแบบสอบถามนี้ตามความคิดเห็นของท!าน  โดยระบุตัวเลขใน
ช!องระดับความคิดเห็นท่ีตรงกับความคิดเห็นของท!านมากท่ีสุด 
ความหมาย    5 = มีมากท่ีสุด/เห็นด�วยอย!างยิ่ง/เพียงพอมากท่ีสุด  
 4 = มีมาก/เห็นด�วยมาก/เพียงพอมาก  
 3 = มี/เห็นด�วยปานกลาง/เพียงพอ 
 2 = มีน�อย/เห็นด�วยน�อย/ไม!เพียงพอ  
 1 = ไม!ม/ีเห็นด�วยน�อยท่ีสุด  

หัวข!อการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

 5   4   3   2   1   

1. ท!านเคยได�ข!าวเก่ียวกับมาตรการควบคุมค!าใช�จ!ายบุคลากรภาครัฐหรอืไม!      

2. ท!านเห็นด�วยกับมาตรการควบคุมค!าใช�จ!ายบุคลากรภาครัฐหรือไม!      

3. ท!านคิดว!าการดาํเนินมาตรการควบคุมค!าใช�จ!ายบุคลากรภาครัฐประสบความสําเร็จหรือไม!      

4. ท!านคิดว!าข�อมูลเก่ียวกับค!าใช�จ!ายบุคลากรภาครัฐในระบบ GFMIS เพียงพอกับการกําหนด
มาตรการควบคุมค!าใช�จ!ายบุคลากรภาครัฐหรือไม! 

     

5. ค!าใช�จ!ายบุคลากรภาครัฐมีแนวโน�มท่ีจะเพ่ิมข้ึนอย!างต!อเน่ือง ท!านคิดว!าจะเป)นภาระกับการ
บริหารจัดการงบประมาณของประเทศหรือไม! 
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ส�วนท่ี 4 ด!านการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการค�าใช!จ�ายบุคลากรภาครัฐ 

4.1 ระดับการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการค�าใช!จ�ายบุคลากรภาครัฐ 

กรุณาตอบแบบสอบถามน้ีตามความเป)นจริงในเรื่องเก่ียวกับค!าใช�จ!ายบุคลากรภาครัฐแบบรายบุคคล โดยระบุตัวเลขในช!องระดับ
ความคิดเห็นท่ีตรงกับความคิดเห็นของท!านมากท่ีสุด    

ความหมาย  5 = เห็นด�วยอย!างยิง่ 4 = เห็นด�วยมาก 3 = เห็นด�วยปานกลาง 2 = เห็นด�วยน�อย 1 = เห็นด�วยน�อยท่ีสุด 

หัวข!อการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

 5   4   3   2   1   

1. ท!านเห็นด�วยกับการนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนการบริหาร
จัดการค!าใช�จ!ายบุคลากรภาครัฐหรือไม! 

     

2. ท!านเห็นด�วยหรือไม!ท่ีจะมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศค!าใช�จ!ายบุคลากรภาครัฐ
เป)นรายบุคคล 

     

3. ท!านคิดว!าระบบสารสนเทศเก่ียวกับค!าใช�จ!ายบุคลากรภาครัฐรายบุคคลจะเป)นเครื่องมือใน
การสนับสนุนการบริหารจัดการค!าใช�จ!ายบุคลากรภาครัฐให�ดีกว!าปjจจุบัน 

     

4. ท!านคิดว!าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศด�านค!าใช�จ!ายบุคลากรภาครัฐเป)นรายบุคคลจะเป)น
ประโยชนLต!อการปฏิบัติงานของท!านหรือไม! เช!น ลดข้ันตอนการทํางาน สามารถตดิตามและ
ตรวจสอบการขอเบิกจ!ายเงินเป)นรายบุคคล (ค!าใช�จ!ายเดินทาง ค!าเบ้ียเลี้ยง) สามารถทราบ
ต�นทุนต!อหัว เป)นต�น 

     

5. ท!านคิดว!าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศด�านค!าใช�จ!ายบุคลากรภาครัฐเป)นรายบุคคลจะเป)น
ประโยชนLต!อหน!วยงาน เช!น ประหยัดงบประมาณรายจ!ายด�านงบดาํเนินงาน  

     

6. ท!านคิดว!าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศด�านค!าใช�จ!ายบุคลากรภาครัฐเป)นรายบุคคลจะเป)น
ประโยชนLต!อประเทศ ในการสนับสนุนการบริหารจัดการค!าใช�จ!ายบุคลากรภาครัฐ  

     

7. ท!านคิดว!าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศด�านค!าใช�จ!ายบุคลากรภาครัฐเป)นรายบุคคลจะเป)น
ประโยชนLต!อบุคลากรภาครัฐ ในการปรับปรุงสิทธิประโยชนLของบุคลากรภาครัฐให�เหมาะสมกับ
สภาพแวดล�อม เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย!างรวดเร็ว 

     

 

4.2 รูปแบบการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการค�าใช!จ�ายบุคลากรภาครัฐ 

กรุณาตอบแบบสอบถามน้ีตามความเป)นจริงในเรื่องเก่ียวกับค!าใช�จ!ายบุคลากรภาครัฐแบบรายบุคคล โดยระบุตัวเลขในช!องระดับ
ความคิดเห็นท่ีตรงกับความคิดเห็นของท!านมากท่ีสุด    

ความหมาย  5 = เห็นด�วยอย!างยิง่ 4 = เห็นด�วยมาก 3 = เห็นด�วยปานกลาง 2 = เห็นด�วยน�อย 1 = เห็นด�วยน�อยท่ีสุด 

หัวข!อการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

 5   4   3   2   1   

1. ท!านเห็นด�วยหรือไม!ท่ีกรมบัญชีกลางจะนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมา
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศค!าใช�จ!ายบุคลากรภาครัฐเป)นรายบุคคล 

     

2. ท!านเห็นด�วยหรือไม!ท่ีกรมบัญชีกลางจะพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศค!าใช�จ!าย
บุคลากรภาครัฐเป)นรายบุคคลแบบรวมศูนยL (Centralized Database) เช!นเดียวกับโครงการ
จ!ายตรงเงินเดือนและค!าจ�างประจํา 
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หัวข!อการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

 5   4   3   2   1   

3. ท!านเห็นด�วยหรือไม!ท่ีกรมบัญชีกลางจะพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศค!าใช�จ!าย
บุคลากรภาครัฐเป)นรายบุคคลแบบรวมศูนยL (Centralized Database) โดยให�ส!วนราชการ 
บุคลากรภาครัฐ (ข�าราชการ ลูกจ�าง พนักงานราชการ)  เข�ามาใช�งานกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเก่ียวกับค!าใช�จ!ายบุคลากรภาครัฐโดยตรง ตั้งแต!การกรอกข�อมูลการขอเบิกค!าใช�จ!าย 
การแนบเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการเบิกค!าใช�จ!ายด�านบุคลากรผ!านอินเทอรLเน็ต 

     

4. ท!านเห็นด�วยหรือไม!ท่ีกรมบัญชีกลางจะพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศค!าใช�จ!าย
บุคลากรภาครัฐเป)นรายบุคคลแบบรวมศูนยL (Centralized Database) โดยให�มีการจัดเก็บ
เอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการเบิกค!าใช�จ!ายด�านบุคลากรแบบอิเลคทรอนิกสL 

     

5. ท!านเห็นด�วยหรือไม!ท่ีกรมบัญชีกลางจะพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศค!าใช�จ!ายให�
เช่ือมต!อกับระบบอ่ืน เช!น ระบบจ!ายตรงเงินเดือนและค!าจ�างประจํา ระบบ GFMIS ระบบ New 
AFMIS เพ่ือลดข้ันตอนการทํางาน 

     

6. ท!านยินดีท่ีจะให�ความร!วมมือกับกรมบัญชีกลางในการเข�ามาร!วมในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวกับค!าใช�จ!ายบุคลากรภาครัฐหรือไม! 

     

 

ส�วนท่ี 5 ข!อมูลรายละเอียดท่ีเก่ียวข!องกับป@ญหาอุปสรรคในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการค�าใช!จ�ายบุคลากรภาครัฐ 

5.1 ท!านคิดว!าสิ่งใดจะเป)นปjญหา อุปสรรคต!อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบรหิารจัดการ     
ค!าใช�จ!ายบุคลากรภาครัฐ 

 
 

 
 

 

 

 
5.2 ท!านคิดว!ากรมบัญชีกลางจะต�องเตรียมความพร�อมในด�านใดบ�างท่ีจะขับเคลื่อนให�การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด�านค!าใช�จ!ายบุคลากรภาครัฐบรรลุวัตถุประสงคLและเปoาหมายตามภารกิจหลักของกรมและเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
 

 
 

 
 



 

หมายเลขแบบสอบถาม  หน�าท่ี 5 

 

5.3 ท!านคิดว!าประเด็นใดบ�างท่ีเป)นปjจจัยสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําให�การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด�านค!าใช�จ!ายบุคลากร 
ภาครัฐประสบความสําเร็จและสามารถเปpดให�บริการกับส!วนราชการ บุคลากรภาครัฐ (ข�าราชการ ลูกจ�าง พนักงานราชการ) 

 
 

 
 

 

 

 
5.4 ข�อเสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวข�องกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบรหิารจัดการค!าใช�จ!าย       

บุคลากรภาครัฐ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบพระคุณทุกท�านท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
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