แผนการการจ่ายเงินและการรับของเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้าอื่น ๆ
ผ่านระบบทางอิเล็กทรอนิกส์

1. หลักการและเหตุผล
ตามทีร่ ัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจึงได้ริเริ่มผลักดันแนวคิด National e-Payment ขึ้นตั้งแต่ในช่วงปี 2558 ที่ผ่าน
มา และเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้ า งระบบการชาระเงิ น
แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ห่ ง ชาติ (National e-Payment) และกาหนดให้ ส่ ว นราชการดาเนิน การจ่า ยเงิน รับ เงิน และนา
เงิ นส่ งคลั งผ่า นระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (KTB Corporate Online) ตั้งแต่วั นที่ 1 ตุ ลาคม 2559 เป็น ต้ นไป ตามหนังสื อ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 ซึ่งจะช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทาง
การเงินของไทย และเป็นการอานวยความสะดวกให้การดาเนินธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม เป็นการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการรั บ จ่ า ยเงิ น ของภาครั ฐ ผ่ า นช่ อ งทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ช่ ว ยในการบริ ห ารจั ด การเงิ น งบประมาณให้ ร วดเร็ ว
ลดค่าใช้จ่าย โปร่งใสมากขึ้น ลดความผิดพลาด ความซ้าซ้อน และโอกาสการทุจริตจากการจ่ายด้วยเงินสดหรือเช็ค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่การเป็น “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งกรมประมงได้เริ่มดาเนินการจ่ายเงิน รับเงินและนาเงินส่งคลัง
สาหรับ เงิน งบประมาณผ่า นระบบอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ตั้งแต่ 1 พฤศจิก ายน 2561 เป็น ต้น มา พบว่าได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ลดขั้นตอน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 219 ให้ทุนหมุนเวียนดาเนินการ
ตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง ประจาปีบัญชี 2561 โดยกาหนดให้ดาเนินการจ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็นตัวชี้วัดของทุนหมุนเวียนในปีงบประมาณ 2561 และ 2562
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การจ่ายเงิน และรับเงินของเงินทุนหมุนเวียนฯ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเกิดความคล่องตัว อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของ
เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค
3. สามารถควบคุม ดูแล และติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมทุนหมุนเวียนทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคให้เป็นไป
ตามนโยบายการเบิกจ่ายเงินของภาครัฐ
4. เพื่อให้เจ้าหนี้การค้าของทุนหมุนเวียนได้รับเงินได้สะดวก และรวดเร็ว

3. การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการจ่ายเงินและการรับเงินของเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และ
พันธุ์สัตว์น้าอื่น ๆ ในปัจจุบัน
เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้าอื่น ๆ ของกรมประมง จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ .ศ. 2523
เริ่มดาเนินการตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และ พันธุ์สัตว์น้า
อื่นๆ พ.ศ. 2523 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนามาใช้จ่ายเป็นทุนหมุนเวียนในการจัดหาพ่อแม่ พันธุ์สัตว์น้า เพื่อผลิตพันธุ์สัตว์น้าที่ได้
ทาการผลิตขึ้นเองและทีไ่ ด้จากการรวบรวมพันธุ์สัตว์น้าจากธรรมชาติ โดยส่วนราชการของกรมประมง เพื่อจาหน่ายให้แก่ราษฎร

-2โดยมีหน่วยเบิกจ่ายที่ดาเนินการจ่ายเงินและรับเงิ นของเงินทุนหมุนเวียนฯ จานวน 89 หน่วยเบิกจ่าย ประกอบด้วย ส่วนกลาง
1 หน่วยงาน และหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค จานวน 88 หน่วยเบิกจ่าย ประกอบด้วย
1. หน่วนงานส่วนกลาง (1 หน่วยเบิกจ่าย)
- กองคลังมีหน้ารับผิดชอบงานบริหารการเงินและบัญชี โดยใช้ระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบ GFMIS สาหรับการจ่ายเงินและการรับเงินของส่วนภูมิภาคนั้นส่วนกลางเป็นผู้ดาเนินการอนุมัติเงินผ่าน
ระบบ GFMIS และโอนเงินเข้าบัญชีของส่วนภูมิภาค (หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค) ไปดาเนินการเบิกจ่ายเงิน
ส่วนการรับเงินเมื่อส่วนภูมิภาครับเงินแล้วจะโอนเงินเข้าบัญชีส่วนกลางและบันทึกรายการค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS
มีประเภทการจ่ายเงินและการรับเงินจานวนทั้งสิ้น 2 กิจกรรม แบ่งเป็นการจ่ายเงินจานวน 1 กิจกรรม และการรับ
เงินจานวน 1 กิจกรรม ประกอบด้วย
การจ่ายเงิน
1. จ่ายเงินในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้าอื่น ๆ ดังนี้
1.1 จ่ายค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างของเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุส์ ัตว์น้าอื่น ๆ
1.2 จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่สานักงานประกันสังคม
1.3 จ่ายเงินยืมราชการตามสัญญาการยืมเงิน ดังนี้
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและค่าเบี้ยประชุม
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
1.4 จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราวของเงินทุน
หมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้าอื่น ๆ
1.5 จ่ายเงินค่าจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
1) ค่าครุภัณฑ์
2) ค่าจ้างทาของ
3) ค่าจ้างที่ปรึกษา
4) ค่าวัสดุ
5) ค่าซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์
6) ค่าสาธารณูปโภค
การรับเงิน
1. รับเงินอื่น ๆ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินทุน หมุนเวียนฯเช่น รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก รายได้ขายครุภัณฑ์
ชารุด เบิกเกินส่งคืนลูกหนี้เงินยืมเหลือจ่าย
ปัญหา/อุปสรรค
ด้านรับเงิน การขายครุภัณฑ์ชารุด เกิดขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาในการดาเนินการและดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารรับภายในงวดเวลา

-32. หน่วยงานส่วนกลางที่มีตังอยู่ในส่วนภูมิภาค (88 หน่วยเบิกจ่าย) มีหน้าทีร่ ับผิดชอบงานผลิตพันธ์สัตว์น้า
มีประเภทการจ่ายเงินและการรับเงินจานวนทั้งสิ้น 3 กิจกรรม แบ่งเป็นการจ่ายเงินจานวน 1 กิจกรรม และการรับเงินจานวน
2กิจกรรม ประกอบด้วย
การจ่ายเงิน
1. จ่ายเงินในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้าอื่น ๆ ดังนี้
1.1 จ่ายค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างของเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้าอื่น ๆ
1.2 จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่สานักงานประกันสังคม
1.3 จ่ายเงินยืมราชการตามสัญญาการยืมเงิน ดังนี้
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและค่าเบี้ยประชุม
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
1.4 จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราวของเงินทุน
หมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้าอื่น ๆ
1.5 จ่ายเงินค่าจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
1) ค่าครุภัณฑ์
2) ค่าจ้างทาของ
3) ค่าจ้างที่ปรึกษา
4) ค่าวัสดุ
5) ค่าซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์
6) ค่าสาธารณูปโภค
การรับเงิน
1. รับเงินจากการจาหน่ายพันธุ์สัตว์น้า
2. รับเงินอื่น ๆ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียนฯ เช่น รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก รายได้ขายครุภัณฑ์
ชารุด เบิกเกินส่งคืนลูกหนี้เงินยืมเหลือจ่าย
ปัญหา/อุปสรรค
ด้านรับเงิน
- การจาหน่ายพันธุ์สัตว์น้า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ๆ ซื้อพันธุ์ปลาเพื่อนาไปเพาะเลี้ยงเพื่อจาหน่ายเมื่อมี
ขนาดที่ตลาดต้องการและเกษตรกรบางรายไม่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน
- การขายครุภัณฑ์ชารุด เกิดขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาในการดาเนินการ และดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารรับภายในงวดเวลา
การจ่ายเงิน ของเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้าอื่น ๆ ดาเนินเบิกจ่ายโดยผ่านส่วน
ราชการโดยจ่ายเป็นเช็คตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนาส่งคลัง พ.ศ. 2551
การรับเงิน ของเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้าอื่น ๆ ยังไม่ได้ดาเนินการรับเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์โดยรับเป็นเงินสด เช็ค

-44. เป้าหมาย
1. ทุนหมุนเวียนสามารถดาเนินการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย 1 กิจกรรมในปีงบประมาณ 2561
2. ทุนหมุนเวียนดาเนินการปรับปรุงแผนการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้
ทุนหมุนเวียนสามารถดาเนินการจ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ภายในปีงบประมาณ 2562
3. ทุนหมุนเวียนสามารถดาเนินการจ่ายเงิน และรับเงินผ่านระบบอิเล็ กทรอนิกส์ ได้ทุกหน่วยเบิกจ่าย (ครบถ้วนทุก
กิจกรรม)ภายในปีงบประมาณ 2562
5. ขันตอนการด้าเนินงาน
ข้นตอน

ปีงบประมาณ 2561
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1. ศึกษา วิเคราะห์ระบบการจ่ายเงินและ
การรับของทุนหมุนเวียนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
2. จัดทาแผนการจ่ายเงินและรับเงินเสนอ
คณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนฯ
3. เสนอแผนการจ่ายเงินและรับเงิน
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ
4. สมัครใช้บริการด้านจ่ายและด้านรับเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กับธนาคารกรุงไทย
(มหาชน) จากัด (กองคลัง)
5. จ่ายเงินหรือรับเงินของทุนหมุนเวียนฯ 1
กิจกรรม (กองคลัง)
6. ปรับปรุงแผนจ่ายเงินของทุนหมุนเวียนฯ
ในการจ่ายค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ
๗. สมัครใช้บริการด้านจ่ายและด้านรับเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กับธนาคารกรุงไทย
(มหาชน) จากัด (ส่วนภูมิภาค)
8. กาหนดแนวทางในการับเงิน จ่ายเงิน
จัดทาคู่มือ และให้ความรู้แก่หน่วยเบิกจ่าย
9. จ่ายและรับเงินของทุนหมุนเวียนฯ ผ่าน
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

6. ระยะเวลา
1 กรกฎาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
7. งบประมาณ 8. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง

ปีงบประมาณ 2562
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-59. ตัวชีวัดและเป้าหมายของแผนงาน
9.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระดั บของความสาเร็จ การด าเนิน การตามแผนพัฒ นาระบบการจ่า ยเงิน และการรั บ เงิ น ของเงิน ทุ น หมุ น เวี ย นฯ ผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของส่วนกลาง
ค่าคะแนน
1

ค่าเป้าหมาย
ศึกษาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และจัดทาแผนการจ่ายเงินและการรับเงินของทุน
หมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วเสร็จ

2

แผนการจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้รบั ความเห็นชอบจากผู้บริหารและคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน
ทุนหมุนเวียนสามารถดาเนินการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
อย่างน้อย 1 กิจกรรม
ทุนหมุนเวียนสามารถติดตามและประเมินผลการดาเนินการจ่ายเงิน
และรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ทุนหมุนเวียนดาเนินการปรับปรุงแผนการจ่ายเงินและรับเงินของทุน
หมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ทุนหมุนเวียนสามารถ
ดาเนินการจ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายใน
ปีงบประมาณ 2562

3
4
5

9.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ร้อยละของความสาเร็จของหน่วยเบิกจ่ายทั้งหมดในการดาเนินการจ่ายเงินและการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้าอื่น ๆ จานวนทั้งสิ้น ๓ กิจกรรม โดยกาหนดเป้าหมายเป็นไตรมาส
ดังนี้
ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561) ร้อยละ 25
ไตรมาส 3 (มกราคม – มีนาคม 2562) ร้อยละ 50
ไตรมาส 4 (เมษายน – มิถุนายน 2562) ร้อยละ 75
ไตรมาศ 5 (กรกฎาคม – กันยายน 2562) ร้อยละ 100

