
กลุ่มงานการเงินและบัญชี รางวัลดีมาก CQI ปี 2562 

 
 
1. ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนา  
 1.1 ช่ือภาษาไทย จ่ายเงินด่วนผ่านระบบ KTB online 
 1.2 ช่ือภาษาอังกฤษ Quick payment via KTB online system 
  
2. ชื่อหน่วยงาน / ทีม ติดตามเบิกจ่ายเงิน ( กลุ่มงานการเงินและบัญชี กลุ่มภารกิจอ านวยการ สถาบันราชานุกูล) 
          จ านวนสมาชิก  6 คน ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับท่ี ชื่อ     -  นามสกุล หน้าท่ี การศึกษา อายุ (ปี) ประสบการณ์
ท างาน (ปี) 
(ณ 15 พ.ค. 

2562) 
1 นางวีณา เช่ียวไรกุล หัวหน้าทีม ป.ตร ี 54.4 34 
2 นางหนูสุ่น พรหมพลิา สมาชิก ป.ว.ช. 51.5 28.5 
3 นางสาวธาราภรณ์ อุบล สมาชิก ป.ตร ี 31 6 เดือน 
4 นางสาววิภาวดี อ่อนนิ่ม สมาชิก ป.ตร ี 33 9 เดือน 
5 นางสาวพรรณวดี จันทร์วัฒนะ สมาชิก ป.ตร ี 46.6 7.7 
6 นางสาวอชิรญาณ์ หมื่นพรมไพร สมาชิก ป.ตร ี 39.9 5.8 

เฉลี่ย                        6 คน   42.73 12.91 
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Work Flow กระบวนงาน การจ่ายเงินด่วนผ่านระบบ KTB online ปีงบประมาณ 2562 (9 ส.ค. 2562) 

ขั้นตอนการท างาน 

(Work Flow) 

ผังงาน 

(Flow Chart) 

ระยะ 

เวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

(ต าแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย) 

1.รับเอกสารทีผู่้อ านวยการ
อนุมัต ิ

 

 

1 นาที จนท.กง.การเงินฯ 

2.บันทึก ขบ 02 

 

 

                         

 

                                   Yes 

3 วัน จนท.กง.การเงินฯ 

3.ตรวจสอบเงินเข้าในบญัชี 

 

 

      No         1 นาที 

 
จนท.กง.การเงินฯ 

4.บันทึกรายการจ่ายเงิน 
ผ่านระบบ GFMIS (แจ้ง
รายช่ือในไลน์กรณีโอนเงิน) 

                                                   

   5 นาที จนท.กง.การเงินฯ 

5.อนุมัติการจ่ายเงินผ่าน 

KTB C/O 

 

2 นาที รองฯบรหิาร/หน.กง.

การเงินฯ 

6.บันทึกรายการจ่ายเงินจาก

คลังขจ.05 

 

 
2 นาที จนท.กง.การเงินฯ 

รับเอกสารทีผู่้อ านวยการอนุมัต ิ

ตรวจสอบการ

อนุมัติจาก

กรมบัญชีกลาง 

 

บัญช ี

 

บันทึก ขบ 02 

 

บัญชี 
 

ตรวจสอบเงินเข้าในบัญชี 

บันทึกการจ่ายเงินให้ผูม้ีสิทธิ 
ผ่าน KTB Corporate Online 

 

อนุมัติรายการ 
ผ่าน KTB Corporate Online 

 

บันทึกรายการจ่ายเงิน    
ผ่านระบบ GFMIS 
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3. ปีท่ีด าเนินการ 2561-2562 
4. ค าส าคัญ “จ่ายเงินด่วน / online” 
5. เป้าหมาย  

• เพื่อลดความเสี่ยงของการเบิกจ่ายเงินล่าช้า 85 % เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจผูม้าใช้บริการ 85 % 
• เพื่อลดข้ันตอนของกระบวนงานให้มีความสั้น กระชับ รวดเรว็ (สามารถท าธุรกรรมการเงินได้ตลอด 24 

ช่ัวโมง)  

• เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางไปรับเงินผ่านธนาคาร(จ่ายเช็คเงินสด) 
6. ปัญหาและสาเหต ุ
 6.1 ให้บอกเป้าหมายหลักและผลลัพธ์ที่คาดหวังในการใหบ้ริการของหน่วย   

6.1.1 ลดระยะเวลาการโอนจ่ายเงินล่าช้าปลีะ 5 %(เปรียบเทียบการจ่ายเช็คเงินสด : การโอนเงินผ่านระบบ 
KTB online) 

6.1.2 การเบกิจ่ายเงินถูกต้องร้อยละ 85 %  
6.1.3 ตรวจสอบข้อมลูเบกิจ่ายเงินย้อนหลงัได้ 85 % 

     6.2 ให้บอกสถานการณ์ปจัจบุันของหน่วยว่าผลลัพธ์ที่ได้บรรลเุป้าหมายหลักและผลลัพธ์ที่คาดหวังจากข้อ 6.1 
หรือไม่ อย่างไร     
          โดยให้น าเสนอเป็นข้อมลูตัวเลขที่ได้หรือตัวช้ีวัดที่ได้ (หากมี) 
 

ปีงบประมาณ เขียน
เช็ค 

จ่ายผ่านระบบ KTB 
online 

ล่าชา้ (เขียน
เช็ค) 

รวดเร็ว (ผ่านระบบ KTB 
online) 

2561 1300 
ราย 

57 ราย 95.79 % 4.20 % 

2562 1140 
ราย 

196 ราย 81.66 % 14.04 % 

ค่าเฉลี่ย 1220 
ราย 

126.5 ราย 88.73 % 9.12 % 

     
6.3 ผลจากข้อ 6.2  ส่งผลกระทบอะไรกบัผู้ใช้บริการ/สง่ผลกระทบด้านไหนกบัระบบงาน/สง่ผลกระทบอะไรกับ
บุคลากรผูป้ฏิบัติงาน 
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ส่งผลกระทบอะไรกับผู้ใช้บริการ 
- มีบางส่วนที่ต้องน าเช็คไปข้ึนเงินสดที่ธนาคาร 

- ผู้รบับริการไม่ได้รับแจ้งผ่านโทรศัพท์เรื่องเงินเข้าบัญชีเป็นปจัจบุัน 
ส่งผลกระทบด้านไหนกบัระบบงาน 

- โปรแกรมขัดข้อง-ล่าช้า ในช่วงเวลาเร่งด่วน (กรณีหลายหน่วยงานใช้ระบบพรอ้มกัน) 

- การเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์/จดหมายอเิล็คโทรนกิส์ (ไม่สามารถติดต่อแจ้งผูร้ับบริการเรื่องเงินโอนเข้า
บัญชี) 
ส่งผลกระทบอะไรกับบุคลากรผู้ปฏิบัตงิาน 

- เจ้าหน้าที่มาใหม่ขาดความรู้เรื่องโปรแกรมKTB (เจ้าหน้าที่เดิมติดภารกิจเรง่ด่วน) 

- ช่วงเริ่มต้น ปี 2561 จ่ายเงินผ่านระบบไดเ้ฉพาะเงินงบประมาณเท่านั้น  
     
6.4 ปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องกับผลกระทบที่ได้อ้างถึงจากข้อ 6.3 นั้นมีปัจจัยอะไรบ้าง 
 ส่งผลกระทบอะไรกับผู้ใช้บริการ 

- มีบางส่วนเสียเวลาต่อการเดินทางไปข้ึนเช็คเงินสดที่ธนาคารด้วยตนเอง 

- ไม่ได้รับแจง้ผ่านโทรศัพท์เนื่องจากเปลี่ยนหมายเลขเครือ่ง  
ส่งผลกระทบด้านไหนกบัระบบงาน 

- โปรแกรมKTB online ใช้ร่วมกัน ในเวลาเดียวกันท าใหร้ะบบขัดข้อง-ล่าช้า  

- ระบบการส่งข้อมูลไม่ตรงหมายเลขโทรศัพท์/จดหมายอิเล็คโทรนิกส์ที่มกีารเปลี่ยนแปลง 
ส่งผลกระทบอะไรกับบุคลากรผู้ปฏิบัตงิาน 

- เจ้าหน้าที่มาใหม่ขาดความรู้เรื่องโปรแกรมKTB online 

- ณ ปัจจุบัน สามารถจ่ายผ่านระบบ KTB online ได้ทุกประเภท 
     6.5 จากประเด็นปญัหา - การพฒันาขีดสมรรถนะและเสริมสร้างความเข้มแข็งของข้าราชการ เพื่อเป็นกลไกส าคัญ
ในการพัฒนาประเทศตามมาตรฐานการพฒันาระบบราชการที่มุง่เน้นการบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ ข้าราชการต้อง
ปฏิบัติงานใหส้อดคลอ้งและเช่ือมโยงกบันโยบาย รวดเร็วทันสมัย 

6.5.1 การให้ความรู้แกผู่้ปฏิบัตงิานเรื่องโปรแกรม KTB online 
6.5.2 ข้ันตอนการให้บริการที่สะดวกและชัดเจนแกผู่้รบับริการ 
6.5.3 การประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานกับธนาคาร 

      6.6 จากข้อ 6.5คณะท างานพิจารณาวิธีการแล้วจึงได้เลือกวิธีการใดมาใช้หรือประยกุต์เพื่อแก้ปัญหาข้างต้นทีพ่บ
คณะท างานได้เลือกวิธีการ 

- ระบบจ่ายเงินผ่านระบบKTB online ของเงินทกุประเภท 
   - ทบทวนและเกบ็ข้อมลูปญัหาและอปุสรรคข้ันตอนการบริการ 
   - บันทึกข้อมูลการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB online ทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง 
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7.การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง 
     7.1 ก่อนแก้ปัญหา  

7.1.1 บันทึกข้อมลูการจ่ายเงินผ่านระบบKTB online / การจ่ายเงินโดยการเขียนเช็คเบิกจ่ายเงินสด
เปรียบเทียบระหว่าง   
        ปีงบประมาณ 2561-2562 

           7.1.2 ทบทวนประเด็นปญัหาอปุสรรคแตล่ะข้ันตอน 
  
7.1.2 การค้นหาปัญหาและสาเหตุ / โอกาสพัฒนา (เพื่อน ามาหาวิธีแก้ไข-โอกาสพัฒนางาน) 

 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

หัวข้อปัญหา / โอกาส
พัฒนา 

ความเป็นไปได้ ความรุนแรง ความถี่ รวม 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1 ส่งเอกสารล่าช้า 
(น้อยกว่า 5 วันท าการ) 
 
 

  X2 
คน 
   
6 

X4
คน 
 
16 

  X5 
คน 
 
15 

X1 
คน 
 
  4 

X5 
คน 
 
  5 

X1 
คน 
 
 2 

   
 
 

58 

2 ระบบขัดข้อง 
(โปรแกรมขัดข้อง) 
 

 X2
คน 
 
 4 

X4
คน 
 
12 
 

   X2 
คน 
   
6 

X4 
คน 
 
16 

X4 
คน 
 
4 

X2
คน 
 
4 
 

   
 
 

46 

3 เปลี่ยนหมายเลข
โทรศัพท ์
(รับแจ้งโอนเงินล่าช้า) 

 

X5
คน 
  
5 

X2  
คน 
  
 4 

  X5 
คน 
   
5 

X1 
คน 
 
 

  X6 
คน 
  
 6 

    
 
 

20 
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7.1.1 หัวข้อกิจกรรม “จ่ายเงินด่วนผ่านระบบ KTB online (Quick payment via KTB online system)” 
         มูลเหตุจูงใจท่ีเลือกท ากิจกรรมน้ี 
 กลุ่มงานการเงินและบัญชี มีการพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาลที่ให้ส่วนราชการพัฒนาขีดสมรรถนะและเสริมสร้างความเข้มแข็งของข้าราชการ เพื่อเป็นกลไกส าคัญใน
การพัฒนาประเทศตามมาตรฐานการพัฒนาระบบราชการที่มุ่งเน้นการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ข้าราชการต้อง
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับนโยบาย รวดเร็วทันสมัย 
 การพัฒนางานเรื่อง จ่ายเงินด่วนผ่านระบบ KTB online (Quick payment via KTB online 
system) นี้จะช่วยด้านการจ่ายเงินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการจ่ายเงินที่รวดเร็วและทันเวลา จะช่วย
สนับสนุนให้งาน เช่น โครงการต่างๆตามยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจ     

     7.1.1.1 ระยะเวลาในการท ากจิกรรม 
 -  การแก้ปัญหา ตามขั้นตอน PDCA (เกบ็ข้อมลูและด าเนินการแก้ไข ช่วง 14 มิ.ย.61-9 ส.ค.62) 

  -  การวางแผนแก้ปัญหา (Plan) เริ่มตัง้แต่ มิ.ย.61-ก.ย.61  
  -  การเก็บข้อมลู ก่อน-หลัง แก้ปญัหา (ปี 2561 และ ปี 2562) 
            -  ตารางที่ใช้ในการเก็บข้อมูล (Check Sheet) 

ตาราง PDCA 
 

ขั้นตอน มิ.ย.61 ก.ย.61 ม.ค.62 มี.ค.62 เม.ย.62 ส.ค.62 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

วางแผน (Plan) 
แก้ปัญหา (Do) 
ตรวจสอบผล (Check) 
ก าหนดมาตรฐาน (Act) 

                        

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ จ านวน 
ราย 

รับแจง้โอนล่าช้า/ราย  
(น้อยกว่า 5 วัน) 

ร้อยละ 

ปี 2561(มิ.ย.61-ก.ย.61) 57 8 14.03 % 

ปี 2562 (ต.ค.61-9ส.ค.62) 196 5 2.55 % 

เฉลี่ย 126.5 6.5 8.29 % 

ข้อมูล การจา่ยเงินด่วนผ่านระบบ KTB online ก่อน-หลัง การแก้ไข (Check Sheet) 
ปีงบประมาณ 2561- 2562 (15 เดือน) 
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ตารางท่ี 1. สาเหตุของการเกิดปัญหาและแผนการแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 1. สาเหตุของการเกิดปัญหาและแผนการแก้ไข 

 

ประเด็นปญัหา สาเหตุ / ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น1 ส่งเอกสารล่าช้า 
 (สัญญายืมน้อยกว่า 5 วัน
ท าการ) 

ปัจจัยด้านบุคลากร (Human Error) ได้แก่ ผู้รบับริการสง่เอกสารล่าช้าน้อยกว่า 5 
วันท าการ 

ปัจจัยด้านวิธีการ (Process Error) ได้แก่ ไม่สามารถด าเนินการและตรวจสอบ
เอกสารได้ทันเวลา 

ประเด็น2 ระบบขัดข้อง ปัจจัยด้านบุคลากร (Human Error) ได้แก่ ผู้ปฏิบัตงิานไม่สามารถเข้าระบบในเวลา
เร่งด่วนได ้

ปัจจัยด้านวิธีการ (Process Error) ได้แก่ โปรแกรมระหว่างหน่วยงานภายนอกไม่
สามารถแก้ไขได ้

ประเด็น3 เปลี่ยนหมายเลข
โทรศัพท ์

ปัจจัยด้านบุคลากร (Human Error) ได้แก่ ผู้รบับริการไม่ทราบว่าเงินโอนเข้าบัญชี
แล้ว 

ปัจจัยด้านวิธีการ (Process Error) ได้แก่ ผู้รบับริการไม่แจง้จนท.การเงินกรณีเปลี่ยน
เบอร์โทรศัพท ์

2561 2562 เฉลีย่

57

196

126.5

8 5 6.5
14.03% 2.55% 8.29%

ข้อมูล การจ่ายเงนิด่วนผ่านระบบ KTB ONLINE 

(กรณีรับแจ้งล่าช้า)ก่อน-หลัง การแก้ไข(CHECK SHEET)
ปีงบประมาณ 2561- 2562 (15 เดอืน)

จ านวนโอนKTB รับแจ้งล่าช้า

ร้อยละ
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7.1.2 วิเคราะห์สาเหตขุองปัญหา ด้วยผังก้างปลา  (Fish bone Diagram) 
 
   
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
       
  7.1.2 เลือกสาเหตุของ ท่ีวงกลมหัวลูกศรไว้ มาหาวิธีแกปั้ญหา 

สาเหต ุ วิธีแก้ไข ผู้รับผิดช
อบ 

วัน / เดือน/ ปี ท่ี ผล 

เริ่ม สิ้นสุด 

1. ส่งเอกสาร
ล่าช้า 

(สัญญายืมน้อย
กว่า5วันท าการ) 

 

- ควรส่งสัญญายืมก่อน 5 วันท า
การ 
- ควรแนบเอกสารอนุมัตเิรื่อง
เดิมมากบัใบสัญญายืมเงิน  

  กลุ่มงาน
การเงิน  
  และบัญชี   
 

มิ.ย.61 
 
 

มี.ค.62 
 
 

- ผู้ปฏิบัติงาน  
  ตรวจสัญญาสะดวก 
  รวดเร็วข้ึน 

เครื่องมือ 

จนท.ตรวจเอกสารสญัญายืมไม่ทัน 

 

บุคลากร 

กระบวนการ

ท างาน 

ผู้มีอ านาจลงนามติดภารกิจ
ตรงกัน 

 

ขั้นตอนผู้รับบริการไม่แจ้ง
เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์เป็น

ปัจจุบัน 

 

ผู้รับบริการส่งเอกสาร
ล่าชา้ 
(น้อยกว่า 5 วันท าการ) 
 

น าส่งสัญญายืม
ล่าชา้ 

  
 
จ่ายเงินด่วน
ผ่านระบบ 
KTB online  

เข้าระบบ

โอนเงินล่าช้า 

 

ระบบขัดข้อง 
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  7.1.2.1 ลงมือแก้ปัญหา (Do) 
     กลุ่มงานการเงินและบญัชี ปรบัปรุง ข้ันตอนการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายเงินโดยระบบอิเลคทรอนิคส์ดังนี้  

     5.6.1 รับเอกสารทีผู่้อ านวยการอนมุัติ เจ้าหน้าที่การเงินรับเอกสาร ครบถ้วน ตามรายการ 
     5.6.2 บันทึก ขบ 02 เจ้าหน้าที่การเงินด าเนินการ บันทกึขอเบิกเงิน 02 
     5.6.3 ตรวจสอบเงินเข้าในบัญชี (มีความเช่ือมโยงรายงานความเคลื่อนไหวแสดงข้อมลูเปน็ปจัจบุัน) 
     5.6.4 ได้รับเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารของส่วนราชการ/การบันทึกการจ่ายเงินให้ผูม้ีสทิธิ ผ่านระบบ KTB 
Corporate Online            
     5.6.5 บันทึกรายการจ่าย ผ่านระบบ GFMIS KTB Corporate Online (บันทึกข้อมลู ขจ 05 เสรจ็สิ้นโดยงาน
การเงิน) 
  7.1.2.2 ตรวจสอบผลภายหลังแก้ปัญหา (Check) 
     เก็บข้อมลูหลังแก้ปัญหา เนื่องจากได้มกีารด าเนินงานบนัทึกข้อมลูการเคลื่อนไหว การโอนเงินเข้าระบบเป็น
ปัจจุบันและเกิดปัญหา 
     อุปสรรคอะไรบ้างที่พบแต่ละข้ันตอน 
 

7.2 วิธีการเลือกใช้มาแก้ปัญหาท าอย่างไร เช่น 
  7.2.1 จัดเก็บ/บันทึกปัญหา-อุปสรรค และข้อมลูการโอนเงิน เป็นปจัจบุัน 

7.2.2 ใช้เครื่องมือ/โปรแกรมเดียวกัน เกบ็ข้อมูลก่อนและหลัง วิเคราะห์ข้อมลูย้อนหลัง 1 ป ี
7.2.3 จ านวนตัวอย่างที่ศึกษา (ข้อมูลเดมิ ปี 2561  เดือน มิ.ย.61-ก.ย. = 57 ราย) ล่าช้า 8 ราย   
7.2.4 ระยะเวลาในการด าเนินการแกป้ัญหา (ตุลาคม 2561 – ส.ค. 2562 = 196 ราย) ล่าช้า 5 ราย   

 
 
 
 

2. ระบบขัดข้อง 
/ ล่าช้า 

 

- บริหารจัดการเรือ่งวัน-เวลา
ที่เหมาะสม สะดวกในการเข้า
ระบบโอนเงิน 
 

กลุ่มงาน
การเงิน  
และบญัชี   
 

มิ.ย.61 
 
 

มี.ค.62 
 
 

- ผู้รับบริการรบัเงินได้
อย่างรวดเร็ว 
 

3. เปลี่ยน
หมายเลข
โทรศัพท ์

  

- ผู้รับบริการควรแจ้ง/แนบ
เอกสารการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล-หมายเลขโทรศัพท์ที่
เป็นปจัจบุัน 
 

กลุ่มงา
นารเงิน 
และบญัชี  

มิ.ย.61 
 
 

มี.ค.62 
 
 

- ได้รับแจ้งโอนเงินเข้า
บัญชีรวดเร็ว 
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7.2 ตารางท่ี 2. สาเหตุของการเกิดปัญหาและแผนการแกไ้ข 
ประเด็นปญัหา วิธีการแก้ไข ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

ประเด็น1 
ส่งเอกสารล่าชา้ 
(สัญญายืมน้อยกว่า  5 วัน
ท าการ) 

- ควรส่งสัญญายืมก่อน 5 วัน
ท าการ 
- ควรแนบเอกสารอนุมัตเิรื่อง
เดิม 
  มากับใบสญัญายืมเงิน 

มิ.ย.61-
มี.ค.62 

- ผู้ปฏิบัติงาน  
  ตรวจสัญญา
สะดวก 
รวดเร็วข้ึน 

- สามารถ
ปฏิบัติงาน/
ตรวจสอบเอกสาร
ได้ทันเวลาที่
ก าหนด 

ประเด็น2 
ระบบขัดข้อง / ล่าช้า 

- บริหารจัดการเรือ่งวัน-เวลา
ที่เหมาะสม สะดวกในการเข้า
ระบบโอนเงิน 

มิ.ย.61-
มี.ค.62 

- ผู้รับบริการ
รับเงินได้อย่าง
รวดเร็ว 

- ผู้รับบริการ
ได้รับเงินผ่าน
ระบบรวดเร็ว  

ประเด็น3 
เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ 

- ผู้รับบริการควรแจ้ง/แนบ
เอกสารการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล-หมายเลขโทรศัพท์ที่
เป็นปจัจบุัน 

มิ.ย.61-
มี.ค.62 

- ได้รับแจ้งโอน
เงินเข้าบัญชี
รวดเร็ว 
 

- ทราบข้อมูลรับ
โอนเงินทันเวลา 
 

 
7.3 ตารางท่ี 3. ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังการแก้ปัญหา (ณ วันท่ี 9 สิงหาคม 62) 

ตัวแปรที่ศึกษา เป้าหมาย ข้อมูลก่อน 
การแก้ปญัหา 

ข้อมูลหลัง 
การ

แก้ปัญหา 

เปรียบเทียบผล 
(เพิ่มข้ึน/ลดลง/เท่าเดิม) 

ระบบโปรแกรม KTB 
Online 

- จนท. มีความรู้
โปรแกรมเช่ือมโยง / 
ปฏิบัติงานได้ /จ่ายเงิน
เร็ว 

มิ.ย.61- ก.ย.

61 

   57 ฉบับ  

  

ต.ค.61-ส.ค.

62 

  196 ฉบับ 

จ่ายเงินรวดเร็ว-
ตรวจสอบได ้
(จากรายงานแสดงKTB 
online) 

การโอนเงินล่าช้า 
(วิธีเขียนเช็ค) 

- จ่ายเงินผ่านระบบได้
อย่างรวดเร็ว 

 เขียนเช็ค  

 1,300 ฉบับ 

รับเงินล่าช้า 

95.80 % 

เขียนเช็ค  

1,140 ฉบับ 

รับเงินล่าช้า 

85.33 % 

จ่ายเงินรวดเร็ว-
ตรวจสอบได ้

ข้อมูลแจง้เงินโอนผ่าน
โทรศัพท์ (ผูร้ับบริการไม่
ทราบว่าได้รบัโอน) 

- แจ้งข้อมูลเปลี่ยน
เบอร์โทรศัพท์ให้ก/
งการเงิน ก่อนการโอน
เงินผ่านระบบ 3 วัน 

       8 ราย 

รับทราบล่าช้า 

14.03 % 

       5 ราย 

รับเงินล่าช้า 

2.55 % 

 ปี 61 (เริ่มต้น 4 เดือน) 
 ปี 62 (11 เดือน)  
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8. บทเรียน-ประโยชน์ท่ีได้รับ 
    1. การใช้ระบบสารสนเทศช่วยให้การท างานและให้บริการมีการตรวจสอบย้อนหลังได้ 
    2. บุคลากรผู้ให้บริการตอ้งได้รบัความรู้และการเข้าถึงข้อมูลทางด้านการใช้สารสนเทศท าให้งานมปีระสทิธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
    3. การสนับสนุนปจัจัยข้ันพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น เครือ่งคอมพิวเตอร์ / ระบบเครือข่าย  
    4. การประสานงานมีความคลอ่งตัวกับผู้มสี่วนเกี่ยวข้องภายนอก(Supplier) เช่น ธนาคาร / มีความส าคัญต่อการ
วางระบบ  
    5. บันทึกคุมหลกัฐานการโอนเงินระบบ KTB online ท าให้ส่วนราชการมีหลักฐานการจ่ายเงินที่น่าเช่ือถือและ
สามารถเก็บไว้ 
        เป็นฐานข้อมูลทีส่ะดวกในการค้นหา 
    6. ผู้รับบริการให้ความส าคัญตอ่ข้ันตอนการส่งเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา(ก่อนการด าเนินการอย่างน้อย 5 
วันท าการ)   
 
9. ปัจจัยความส าเร็จ 
1.ได้รับนโยบายของรัฐบาล ใหห้น่วยงานราชการใช้โปรแกรม KTB online โดยเริ่มด าเนินการเมื่อปงีบประมาณ 2561 
2.ได้รับการสง่เสริมและสนับสนุนในการด าเนินการ จากผู้อ านวยการสถาบันราชานุกูล 
   - การประสานงานกบัธนาคาร 
   - อนุญาตให้บุคลากร ได้รับการอบรมเรื่องระบบการใช้โปรแกรม KTB online 
   - สนับสนุน เครื่องคอมพิวเตอร์ / ระบบเครือข่าย เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัตงิาน 
3.ได้รับอนุมัตจิากธนาคารกรุงไทย เพือ่ใหส้ามารถบรหิารจัดการปฏิบัตงิานผ่านเว็บไซต์ธนาคาร 
4.ผู้รบับริการและผู้ปฏิบัตงิาน ให้ความส าคัญต่อทุกข้ันตอนต่อการโอนเงินผ่านระบบ KTB online 
 
10. การน าผลงานไปใช้ประโยชน์(ต่อยอด) 
10.1 แนวทางน าผลงานน้ีไปใช้ประโยชน์ต่อเน่ือง 
เริ่มต้น 2561-2562 รวมระยะเวลา 15 เดือน 
  ปีพ.ศ. 2561 ตั้งแต่ 14 มิถุนายน 2561 – 30 กันยายน 2561 รวมเวลา 4  เดือน 
  ปีพ.ศ. 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561   –   9 สิงหาคม 2562 รวมเวลา 11 เดือน 
แผนการควบคุมก ากับให้มีคุณภาพ  
ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก KTB Corporate Online (เงินงบประมาณ ปี 2561,2562)  
หลักฐานใบขออนุมัตกิารโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online  
10.2 ค าแนะน าส าหรับผู้ท่ีต้องการเอาผลงานไปใช้ 
เป็นการอธิบายว่าหากหน่วยงานอื่นต้องการน าผลงานนี้ไปใช้   สิ่งส าคัญที่ต้องท าและสิ่งที่ควรระวัง /ตรวจสอบคือ
อะไรบ้าง  เพือ่ให้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงต่อผู้รบับริการ / บุคลากรผูป้ฏิบัติงาน/องค์กร 
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แผนการน าไปใช้ให้มีคุณภาพ  
1.ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก KTB Corporate Online  
2.หลักฐานใบขออนุมัตกิารโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online 
3.มีเจ้าหน้าทีท่ดแทนงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรณีเจา้หน้าที่หลักติดภารกจิ  
 
11.การติดต่อกับทีมงาน : ระบุช่ือ ผู้ทีส่ามารถติดต่อได้ ช่ือหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์ e-mail 
กลุ่มงานการเงินและบญัชี   
ที่อยู่ 4737 ถ.ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
1.นางวีณา เช่ียวไรกุล โทรศัพท์ 70311-14 e-mail (7 weena @ gmail.com) 
2.นางสาวอชิรญาณ์ หมื่นพรมไพร โทรศัพท์ 70311-14 e-mail (achi_tip @ hotmail.com) 
 
12.คณะท างาน จ านวน 6 คน 

 
 

ล าดับท่ี ชื่อ     -  นามสกุล หน้าท่ี กลุ่มงาน ท่ีอยู่ โทรศัพท์ / e-mail 

11.1 นางวีณา เช่ียวไรกุล หัวหน้า
ทีม 

การเงินและ
บัญชี 

ตึกอนก.ช้ัน 2 70311-14 

11.2 นางหนูสุ่น พรหมพลิา สมาชิก ---„--- ---„--- 70311-14 
11.3 นางสาวธาราภรณ์ อุบล สมาชิก ---„--- ---„--- 70311-14 
11.4 นางสาววิภาวดี อ่อนนิ่ม สมาชิก ---„--- ---„--- 70311-14 
11.5 นางสาวพรรณวดี จันทร์วัฒนะ สมาชิก ---„--- ---„--- 70311-14 
11.6 นางสาวอชิรญาณ์ หมื่นพรมไพร สมาชิก ---„--- ---„--- 70311-14 


