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1. ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนา 
 1.1 ชื่อภาษาไทย การเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายเงินโดยระบบอเิลคทรอนิคส์ (GFMIS on KTB Corporate Online)  
 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Enhanced Payments by Electronic Systems (GFMIS on KTB Corporate Online) 

P1= Purpose:  1. เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายเงินโดยระบบอิเลคทรอนิคส์ (GFMIS on KTB Corporate Online) 
            2. พัฒนาการลดระยะเวลารอคอยโดยการจ่ายเงินผา่นระบบ KTB Corporate Online แกผู่้รบับริการ 
 P2= Process: กระบวนการท างาน / ข้ันตอนการท างาน (ลดข้ันตอน-ลดระยะเวลารอคอยรับเงิน) 
 P3= Performance: (แสดงผลในรปูการ Run chart หรือ Control chart พร้อมอธิบายในช่วงเวลาทีเ่ปลี่ยนแปลง) 
    1. มีการรบั-จ่ายและการน าส่งเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส ์ผ่านระบบ KTB Corporate Online 
    2. สามารถปฏิบัตงิานในระบบ KTB Corporate Online ได้อย่างถกูต้อง รวดเร็ว ในการจัดท าเช็ค  
    3. มีหลักฐานการจ่ายเงินที่สะดวกในการ ค้นหา   
    4. ผู้มีสิทธิรับเงินได้รบัเงินถูกต้อง รวดเร็ว และได้รบัการแจ้งเมื่อมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 
 
2. ชื่อหน่วยงาน / ทีม กลุ่มงานการเงินและบัญชี(Finance Raja) กลุ่มภารกิจอ านวยการ สถาบันราชานุกูล 
          จ านวนสมาชิก  6 คน ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ล าดับท่ี ชื่อ     -  นามสกุล หน้าท่ี การศึกษา อายุ 
(ปี) 

ประสบการณ์ท างาน (ปี) 
(ณ 15 พ.ค. 2561) 

1 นางวีณา เช่ียวไรกุล หัวหน้าทีม ป.ตร ี 53.4 33 
2 นางหนูสุ่น พรหมพลิา สมาชิก ป.ว.ช. 50.5   27.5 
3 นางรัตนา คุปตะศิร ิ สมาชิก ป.ตร ี 53.1   30.5 
4 นางสาวจุฑามาศ มณีกระจ่างแสง สมาชิก ป.ตร ี 41.8     1.9 
5 นางสาวพรรณวดี จันทร์วัฒนะ สมาชิก ป.ตร ี 44.6     5.7 
6 นางสาวอชิรญาณ์ หมื่นพรมไพร สมาชิก ป.ตร ี 37.9     3.8 

เฉลี่ย    46.89   17.06 
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         ขั้นตอนการท างาน 

(Work Flow) 
ผังงาน 

(Flow Chart) 

 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ

(ต าแหน่ง/

กลุ่ม/ฝ่าย) 

1.รับเอกสารทีผู่้อ านวยการอนุมัต ิ

 

 
1 นาที 

จนท.กง.

การเงินฯ 

2.บันทึก ขบ 02 

 

                         

    

     No                            Yes 

3 วัน จนท.กง.

การเงินฯ 

3.ตรวจสอบเงินเข้าในบญัชี                       

 

 

            No                              

 

                                     

1 นาที 

 

 

จนท.กง.

การเงินฯ 

4.เสนอ ผอ.เพื่ออนุมัติ                       

 
                                       

3 วัน 
จนท.กง.

การเงินฯ 

5.เขียนเช็ค-เสนอเช็คให้ผู้มอี านาจลงนาม 

 

 

 

7 วัน 
จนท.กง.

การเงินฯ 

6.แจ้งผูร้ับบริการ – รับเช็ค 

เขียนเช็ค-เสนอเช็คให้ผู้มอี านาจลงนาม 

 

             

   1 วัน จนท.กง.

การเงินฯ 

7.จ่ายเช็ครบัเงิน 

 

 

                          

                     
3 นาที 

 

จนท.กง.

การเงินฯ 

รับเอกสารทีผู่้อ านวยการอนุมัต ิ

ตรวจสอบการ

อนุมัติจาก

กรมบัญชีกลาง 

 

บัญช ี

 

บันทึก ขบ 02 

 

บัญชี 
 

ตรวจสอบเงินเข้าในบญัชี 

เสนอผอ.เพื่ออนมุัต ิ

เขียนเช็ค-เสนอเช็ค 

แจ้งผูร้ับบรกิาร – รับเช็ค 

 

จ่ายเช็ค 

บัญชี

บัญชี 
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P2= Process:   เดิม  
Work Flow กระบวนงาน การจ่ายเช็คแก่ผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2561 (พ.ค. 2561) 

P2= Process:   ใหม ่  
Work Flow กระบวนงาน การจ่ายเงินโดยระบบอิเลคทรอนิคส์ ปีงบประมาณ 2561 (14 มิ.ย. 2561) 

 
3.ปีท่ีด าเนินการ แผนการพฒันาคุณภาพต่อเนื่อง CQI (2561-2562) 
4. ค าส าคัญ “ลดข้ันตอน-ลดระยะเวลา การจ่ายเช็ครบัเงินงบประมาณ” 
5. เป้าหมาย  
 5.1 เพิ่มประสิทธิภาพการรับเงินผ่านระบบ KTB on Corporate Online (ทบทวน Process เพิ่มผลลัพธ์) 
        เดิม มีระบบการรบัเงิน มีขั้นตอนเกี่ยวข้องยุ่งยากและต้องเกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานกบัองค์กรภายนอก     
    โดยตรง ในระยะเวลาทีจ่ ากัด เช่นการจ่ายเงินต่างๆ ต้องด าเนินการภายในระยะเวลาที่จ ากัด แกผู่้รบับริการ 
        ใหม่ ลดข้ันตอน-ลดระยะเวลา การจ่ายเงินมรีะบบการจ่ายเงินโดยระบบอิเลคทรอนิคส์ (GFMIS on KTB Corporate Online)  
              แก่ผู้รับบริการ  

5.2 เพื่อลดข้ันตอน-ระยะเวลา การจ่ายเช็ครับเงิน 
  เดิม จ่ายเป็นเช็ค มี 8 ข้ันตอน ระยะเวลา 14 วัน  
  ใหม่ จ่ายเงินโดยระบบอเิลคทรอนิคส์ มี 5 ข้ันตอน 
     5.3 เพื่อลดความเสี่ยงในการออกเช็คสั่งจ่าย 

5.4 เพื่อลดความเสี่ยงในการตรวจสอบเงินเข้าบัญชีมีความปลอดภัย-โปรง่ใส 
5.5 เพื่อเพิม่ระดับความพึงพอใจของกลุม่งานการเงินและบญัชี 

6. ปัญหาและสาเหต ุ
6.1 พัฒนาประสิทธิภาพการจ่ายเงินโดยระบบอิเลคทรอนิคส์ (GFMIS on KTB Corporate Online) เพือ่ลดข้ันตอน-ระยะเวลา  
     การจ่ายเงิน - เพื่อลดความเสี่ยงในการออกเช็คสัง่จ่ายลา่ช้า-เพื่อเพิ่มระดับความพงึพอใจ 
6.2 จากการวิเคราะหป์รมิาณงานและผลการปฏิบัติงานภายในกลุ่มงาน พบว่า กลุ่มงานการเงินและบญัชีมีการจ่ายเงินยืม 
     โครงการต่างๆ โดยเขียนเช็คเป็นจ านวนมากใหก้ับเจ้าหน้าที่ในแต่ละปี โดยสุ่มตรวจนับในปงีบประมาณ 2560 มีการจ่ายเงินโดย  
     เขียนเช็คสั่งจ่ายประมาณ 1200 ฉบับ      

 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง จาก 6.1 คือ เดิม จ่ายเป็นเช็ค มี 8 ข้ันตอน ระยะเวลา 14 วัน  
          ใหม่ จ่ายเงินโดยระบบอเิลคทรอนิคส์ มี 5 ข้ันตอน ลดเหลือระยะเวลา 3 วัน  

8.บันทึกรายการขอจ่าย ผ่านระบบ GFMIS 

 

 
3 นาที 

 

จนท.กง.

การเงินฯ 

ผ่านระบบ GFMIS 
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6.3 ผลจากข้อ 6.2 ส่งผลต่อผู้ใช้บริการคือ ได้รับการบริการในระยะเวลารวดเร็วข้ึนและลดข้ันตอนในการรบับริการ-สะดวก 
                                                    โดยไม่ต้องเดินทางไปข้ึนเช็คที่ธนาคาร-ได้รับเงินเข้าบญัชีเร็วข้ึน-ตรวจสอบได ้
          ส่งผลต่อผู้ปฏิบัตงิานคือ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน-ลดระยะเวลาการให้บริการ-ลดอุบัตกิารณ์ความเสี่ยง 

                             เรื่องความล่าช้าในการเขียนเช็ครับเงิน/เสนอผู้มีอ านาจลงนามเช็ค-ลดภาระงาน 
         ท าให้เดินเช็คย้อนไป-ย้อนมา (กรณีขาดอัตราก าลัง)-สามารถจ่ายเงินได้รวดเร็วข้ึน 

          ส่งผลต่อระบบงานคือ การสง่เจ้าหน้าทีอ่บรมเรื่อง GFMIS on KTB Corporate Online –ทดสอบระบบและ
         ทดลองระบบ-ด าเนินการจ่ายเงินโดยระบบใหม่-ผู้ให้บริการได้พัฒนาความรูเ้รื่องโปรแกรม 
        เช่ือมโยงกับธนาคาร พร้อมทั้งเป็นผู้ได้รบัอนุญาตในการเข้าถึงข้อมูลส าคัญได้ 
        -ระบบบริการมีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกบันโยบายของรัฐบาล-สนบัสนุนให้งาน 
        โครงการต่างๆตามยุทธศาสตร์ของสถาบันฯมปีระสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
     6.4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบ ข้อ 6.3 
 ต่อผู้ใช้บรกิาร  - ต้องสมัครใช้บริการแจ้งข้อมูลผ่านระบบ KTB Corporate Online ของธนาคารกรุงไทย           
 ต่อผู้ปฏิบัตงิาน - มีค าสั่งแต่งตั้งก าหนดตัวบุคคลผู้มสีิทธ์ิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online  
    เป็นลายลักษณ์อักษรของ Maker / Authorizer 
           - อบรม / ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมระบบ GFMIS on KTB Corporate Online                                   
           ต่อระบบงาน   - สนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีโปรแกรมระบบ KTB Corporate Online  
           - สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล-มีความทันสมัย-ปลอดภัยและโปร่งใส 
      
     6.5 จากประเด็นปญัหา - เป็นนโยบายของรัฐบาลเพือ่ให้ส่วนราชการพัฒนาขีดสมรรถนะและเสรมิสร้างความเข้มแข็ง 
        ของข้าราชการ เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศตามมาตรฐานการพัฒนาระบบราชการ 
        ที่มุ่งเน้นการบรหิารแบบมุง่ผลสัมฤทธ์ิ ข้าราชการต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเช่ือมโยง 
        กับนโยบาย รวดเร็วทันสมัย 
     6.6 จากข้อ 6.5 กลุ่มงานการเงินและบญัชี ได้พัฒนาลดข้ันตอน-ระยะเวลาการจ่ายเงิน เพื่อให้บริการจ่ายเงินได้ รวดเร็ว  
                            ปลอดภัย ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
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7.การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง 
     7.1 ก่อนแก้ปัญหา  
 7.1.1 เดิม จ่ายเป็นเช็ครับเงิน มี 8 ข้ันตอน  
 7.1.2 ประเด็นปัญหาแต่ละข้ันตอน  
 
 7.1.1 การค้นหาปัญหาและสาเหตุ / โอกาสพัฒนา (เพื่อน ามาหาวิธีแก้ไข-โอกาสพัฒนางาน) 
 

ล าดับท่ี หัวข้อปัญหา / 
โอกาสพัฒนา 

ความเป็นไปได้ ความรุนแรง ความถี่ รวม 

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

1 ระยะเวลารอคอย
(นานเกิน 14 วัน) 

 
 X 2

คน 
 
  6 

X 4
คน 
 
 16 

X 5
คน 
 
  5 

X1
คน 
 
  2 

  X1
คน 
 
  1 

X5
คน 
 
 10 

   
 
 

40 

2 การจ่ายเช็ครับเงิน 
ล่าช้า 
 

 

 X 2  
คน 
  6 

X 4
คน 
 16 

  X 2
คน 
  6 

X4
คน 
 16 

  X3
คน 
 9 

X 3
คน 
12 

 
 

65 

3 ข้ันตอนยุ่งยาก 

 

 

 X 4
คน 
 12 

X 2  
คน 
  8 

 X2
คน 
  4 

X 4
คน 
12 

 X1
คน 
  1 

X3
คน 
  6 

X 2
คน 
 6 

  
 

49 

 
 
 7.1.1 หัวข้อกิจกรรม “การเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายเงินโดยระบบอิเลคทรอนิคส์ (GFMIS on KTB Corporate Online)” 
         มูลเหตุจูงใจท่ีเลือกท ากิจกรรมน้ี 
         กลุ่มงานการเงินและบัญชี มีการพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
ที่ให้ส่วนราชการพัฒนาขีดสมรรถนะและเสริมสร้างความเข้มแข็งของข้าราชการ เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศตามมาตรฐาน 
การพัฒนาระบบราชการทีมุ่่งเน้นการบรหิารแบบมุง่ผลสัมฤทธ์ิ ข้าราชการต้องปฏิบัตงิานใหส้อดคล้องและเช่ือมโยงกบันโยบาย รวดเร็ว
ทันสมัย 
       การเพิ่มประสิทธิภาพเรื่อง การจ่ายเงินโดยระบบอิเลคทรอนิคส์ (GFMIS on KTB Corporate Online) นี้จะ 
ช่วยลด ข้ันตอน-ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ด้านการจ่ายเงินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการจ่ายเงินที่รวดเร็วและทันเวลา 
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จะช่วยสนับสนุนให้งานโครงการต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของสถาบันฯมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ   
  

  7.1.1.1 ระยะเวลาในการท ากิจกรรม 
  -  การแก้ปัญหา ตามขั้นตอน PDCA 

   -  การวางแผนแก้ปัญหา (Plan) 
                     การเก็บข้อมูล ก่อนแก้ปัญหา 
                          ตารางที่ใช้ในการเกบ็ข้อมลู (Check Sheet) 

 
ตาราง PDCA 

 
ขั้นตอน เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 

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) 

                        

 
 
 

 
 การเก็บข้อมูล ก่อนแก้ปัญหา ตารางท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล (Check Sheet) 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ข้อมูลจ่ายเช็ครับเงิน จ านวน ล่าช้า (เกิน 14วัน) ร้อยละ 
ปี 2559(รอบ 6 เดือนหลัง) 805 8 0.9 % 

ปี 2560 1200 11 0.91 % 

ปี 2561 (รอบ 6 เดือนแรก) 714 5 0.7 % 

เฉลี่ย 906.33 8 0.83 % 

ข้อมูลจ่ายเช็ครับเงินล่าช้า (ด าเนินการมากกว่า 14 วัน) ปีงบประมาณ 2559- 2561(6 เดือนแรก) 
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ตารางท่ี 1. สาเหตุของการเกิดปัญหาและแผนการแก้ไข 
 

ประเด็นปญัหา สาเหตุ / ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
ประเด็นที่ 1 ระยะเวลารอคอยนานเกิน 14 วัน 
                
 

- ระยะเวลารอคอยนานมากกว่า 14 วัน  
- การเสนอเช็คกลบัไปกลับมา (เสนอขอเบิก 1 ครั้ง – เสนอขอจ่าย – เสนอผู้ลงนาม) 
- ผู้ปฏิบัตงิาน ไม่มีเวลาในการเดินเสนอเซ็นเช็ค (กรณีเรง่ด่วน-ไม่มีเด็กโครงการฯเดินเช็ค) 

ประเด็นที่ 2 การจ่ายเช็ครับเงินล่าช้า 
 
 

- ข้ันตอนอนุมัติขอเบิก-ขอจ่ายเช็ครบัเงินล่าช้า ผู้อนมุัติติดภารกิจ มากกว่า 3 วัน 
- ข้ันตอนผู้มีอ านาจลงนามเช็ครบัเงินล่าช้า ติดภารกิจ มากกว่า 1 วัน 
- ผู้รับบริการ-มารับเช็ครับเงินล่าช้า ติดภารกิจ มากกว่า 1 วัน 

ประเด็นที่ 3 ข้ันตอนยุ่งยากย้อนไป-ย้อนมา 
 

- มีแนวทางปฏิบัติข้ันตอน-ระยะเวลา การจ่ายเช็ครับเงิน เดมิ 8 ข้ันตอน 
- การเสนอผู้มีอ านาจลงนามล่าช้า (ลงนาม 2 ใน 5 คน ต้องประสานงานหลายครั้ง 
  เนื่องจากติดภารกจิตรงกัน ต้องย้อนไป-ย้อนมา) 
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7.1.2 วิเคราะห์สาเหตขุองปัญหา ด้วยผังก้างปลา  (Fish bone Diagram) 
 
 
 
   
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาดความรับผิดชอบ 

ขาดความสามัคคี 
จนท.ลงนามเช็คติดภารกิจตรงกัน 

 

การท างานของระบบเสนอกลับไปกลับมา 

 

ขั้นตอนยุ่งยากย้อนไป-มา 

 

บุคลากร 

กระบวนการ

ท างาน 

ผู้มีอ านาจลงนามฝาก-ถอนเช็คติดภารกิจตรงกัน 

ระยะเวลารอคอยนานเกินไป 
กลับไปกลับมา (ล่าช้า) 

 

การจ่ายเช็ครับเงินล่าช้า 
  

ระบบเกี่ยวข้องกับสหวิชาชีพ(ลงนาม) 

การเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การจ่ายเงิน
โดยระบบ
อิเลคทรอนิคส์ 
 

 

มีความเครียดขณะให้บริการ 

จ่ายเช็คผิดพลาด 

ตรวจสอบยาก 
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        7.1.2 เลือกสาเหตุของ ท่ีวงกลมหัวลูกศรไว้ มาหาวิธีแก้ปัญหา 

 
  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 เสรจ็สิ้นโดยงานการเงิน) 
  7.1.2.2 ตรวจสอบผลภายหลังแก้ปัญหา  (Check) 
     เก็บข้อมลูหลังแก้ปัญหา (มี) เนื่องจากได้มีการด าเนินงาน ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน – ลดระยะเวลาการท างาน  
     (โดยทางจนท.กลุ่มงานการเงินและบัญชีผูร้ับผิดชอบหลกั-ตรวจสอบข้อมลูการเคลือ่นไหวตัดยอดรายจ่ายเป็นปจัจบุนั)  

7.2 วิธีการเลือกใช้มาแก้ปัญหาท าอย่างไร เช่น 
  7.2.1 ปรับแก้ขั้นตอนการท างาน ข้ันตอนไหนที่ปรับเปลี่ยน(โดยมีนโยบาย/ระเบียบรองรับ(ข้ันตอนเดิมตัง้แต่ข้ันตอนที่ 4 – 8)    

7.2.2 ใช้เครื่องมือแบบไหนเก็บข้อมูลก่อนและหลัง วิเคราะห์ข้อมูลยอ้นหลัง 3 ปี(จากข้ันตอนการปฏิบัตงิาน-ระยะเวลารอคอย) 
7.2.3 จ านวนตัวอย่างที่ศึกษา (ข้อมูลเดมิทั้งปี 2560 = 1200 ฉบับ) เริม่ต้นพัฒนาด าเนินการเดือน มิ.ย.61-ก.ค. = 12 ฉบับ 

สาเหต ุ วิธีแก้ไข ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน/ ปี ท่ี ผล 

เริ่ม สิ้นสุด 

  1. ระยะเวลารอคอย 
       นานเกิน 14 วัน 

  - ลดระยะเวลารอคอย โดยด าเนินการ 
    ผ่านระบบ อิเลคทรอนิคส ์
    (GFMIS on KTB Corporate Online)” 
  
 

  กลุ่มงานการเงิน  
  และบัญชี   
 

เม.ย.61 
 
 

ก.ย.61 
 
 

- ผู้ปฏิบัติงาน  
  สามารถปฏิบัติงาน 
  สะดวก รวดเร็วข้ึน 
 - ระยะเวลารอคอย 
  ลดลง 

2. การจ่ายเช็ครบัเงิน 
   งบประมาณล่าช้า    

- รับเอกสารที่ผู้อ านวยการอนุมัติ 
ครบถ้วนตามรายการ  
 

กลุ่มงาน
การเงิน  
และบญัชี  

เม.ย.61 
 
 

ก.ย.61 
 
 

- ผู้รับบริการรบัเงิน 
  ได้อย่างรวดเร็ว 
 

3. ข้ันตอนยุ่งยาก 

   ย้อนไป-ย้อนมา 

 

 

- มีแนวทางปฏิบัติเดิม 8 ข้ันตอน และ
ด าเนินการลดเหลือเพียง 5 ข้ันตอน 

กลุ่มงาน
การเงินและ
บัญชี  

เม.ย.61 
 
 

ก.ย.61 
 
 

- ข้ันตอนการ 
ปฏิบัติงานลดลง 
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7.2.4 ระยะเวลาในการด าเนินการแกป้ัญหา (เมษายน 2561 – กันยายน 2561)    
      

7.2 ตารางท่ี 2. สาเหตุของการเกิดปัญหาและแผนการแกไ้ข 
ประเด็นปญัหา วิธีการแก้ไข ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

ประเด็นที่ 1 ระยะเวลารอคอย 
               (นานเกิน 14 วัน)                
                
 

- ลดระยะเวลารอคอย โดยผ่าน
ระบบอิเลคทรอนิคส์ (GFMIS 
KTB Corporate Online)” 
- ลดระยะเวลารอคอย 
 

เม.ย 61-ก.ย.61 - ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้และได้รบั 
ค าสั่งแต่งตั้ง
สามารถปฏิบัติงาน 
และตรวจสอบได ้
- ลดระยะเวลารอ
คอยจาก 14 วัน  
เหลือ 3 วัน 

- สามารถปฏิบัติงาน
และจ่ายเงินผ่านระบบ 
GFMIS on  KTB 
Corporate Online ได ้
- ระยะเวลาลดลง 
 

ประเด็นที่ 2 การจ่ายเช็ครับเงิน 
               ล่าช้า 

- เปลี่ยนระบบการใช้เช็ครบัเงิน 
  (กรณีเป็นเงินงบประมาณ) 
- เปลี่ยนระบบเป็น KTB Online 

เม.ย 61-ก.ย.61 - ผู้รับเงินทราบ
จากระบบเมื่อเงิน 
เข้าบัญชี 

- ผู้รับบริการได้รับเงิน
ผ่านระบบรวดเร็วยิ่งขึ้น  

ประเด็นที่ 3 ข้ันตอนยุ่งยาก 
               ย้อนไป-ย้อนมา 
 

- ลดข้ันตอนการบรกิาร 
 

เม.ย 61-ก.ย.61 - ลดข้ันตอนจาก 8 
เหลือ 5 ข้ันตอน 
 

- ข้ันตอนลดลง
(ระยะเวลาลดลง) 
 

 
7.3 ตารางท่ี 3. ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังการแก้ปัญหา (ณ วันท่ี 6 ก.ค.61) 

ตัวแปรที่ศึกษา เป้าหมาย ข้อมูลก่อน 
การแก้ปญัหา 

ข้อมูลหลัง 
การแก้ปญัหา 

เปรียบเทียบผล 
(เพิ่มข้ึน/ลดลง/เท่าเดิม) 

ระบบเดิม เขียนเช็ค-จ่ายเช็ค
ระบบใหม่ โปรแกรมระบบ 
KTB Online 

- จนท. มีความรู้โปรแกรมเช่ือมโยง 
/ ปฏิบัติงานได ้/จ่ายเงินเร็ว 

  เฉลี่ย 3 ปี  
  906 ฉบับ 

ต.ค.61-ก.ย.61 
มิ.ย.61=6ฉบบั 
ก.ค.61=6ฉบบั 

จ่ายเงินรวดเร็ว-ตรวจสอบได้ 
(จากรายงานแสดงKTB online) 

การจ่ายเช็ครับเงินล่าช้า - จ่ายเงินผ่านระบบได้อย่างรวดเร็ว   เฉลี่ย 3 ปี  
  906 ฉบับ 

ต.ค.61-ก.ย.61 
มิ.ย.61=6ฉบบั 
ก.ค.61=6ฉบบั 

จ่ายเงินรวดเร็ว-ตรวจสอบได้ 

ข้ันตอนยุ่งยากย้อนไป-ย้อนมา - ลดข้ันตอน-ระยะเวลารอคอย   เฉลี่ย 3 ปี  
  8 ข้ันตอน 
   14วัน 

ต.ค.61-มี.ค.62 
-ลด 3 ข้ันตอน 
-ลด78.57% 

  ปี 61(6เดือนหลัง)  
  เดิมจาก 8 ข้ันตอน 
  ลดเหลอื 5 ข้ันตอน 
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8. บทเรียน-ประโยชน์ท่ีได้รับ 
    1. การใช้ระบบสารสนเทศช่วยให้การท างานและให้บริการมีการตรวจสอบย้อนหลังได้ 
    2. บุคลากรผู้ให้บริการตอ้งได้รบัความรู้และการเข้าถึงข้อมูลทางด้านการใช้สารสนเทศท าให้งานมปีระสทิธิภาพย่ิงข้ึน 
    3. การสนับสนุนปจัจัยข้ันพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น เครือ่งคอมพิวเตอร์ / ระบบเครือข่าย  
    4. การประสานงานมีความคลอ่งตัวกับผู้มสี่วนเกี่ยวข้องภายนอก(Supplier) เช่น ธนาคาร / มีความส าคัญต่อการวางระบบ  
    5. ท าให้ส่วนราชการมหีลกัฐานการจ่ายเงินที่น่าเช่ือถือและสามารถเก็บไว้เป็นฐานข้อมลูทีส่ะดวกในการค้นหา  
 
9. การน าผลงานไปใช้ประโยชน์(ต่อยอด) 

- พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเกบ็ข้อมลูหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนกิส์ต่อไป 
10.การติดต่อกับทีมงาน : ระบุช่ือ ผู้ทีส่ามารถติดต่อได้ ช่ือหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์ e-mail 
11.คณะท างาน จ านวน 6 คน 
 

 

 

 

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

11.1 นางวีณา เช่ียวไรกุล หัวหน้าทีม การเงินและบัญชี ตึกอนก.ช้ัน 2 70311-14 
11.2 นางหนูสุ่น พรหมพลิา สมาชิก ---„--- ---„--- 70311-14 
11.3 นางรัตนา คุปตะศิร ิ สมาชิก ---„--- ---„--- 70311-14 
11.4 นางสาวจุฑามาศ มณีกระจ่างแสง สมาชิก ---„--- ---„--- 70311-14 
11.5 นางสาวพรรณวดี จันทร์วัฒนะ สมาชิก ---„--- ---„--- 70311-14 
11.6 นางสาวอชิรญาณ์ หมื่นพรมไพร สมาชิก ---„--- ---„--- 70311-14 


