
ตัวช้ีวัดท่ี 3.15 รอยละความสำเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการเบิกจายเงินงบประมาณ และ

การจายเงินผานระบบ KTB Corporate Online  

การวิเคราะหสถานการณของตัวช้ีวัด มีขอมูล สารสนเทศและความรูท่ีในมาใช 

 กองคลัง มีภารกิจหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานดาน การงบประมาณ การเงิน การบัญชี

และการพัสดุใหเปนไปดวยความถูกตอง คุมคา โปรงใส และสามารถตรวจสอบไดเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ

ขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของโดยใหสอดคลองกับแผนงาน โครงการที่วางไว เพื่อใหการ เบิกจาย

งบประมาณมีความถูกตอง รวดเร็ว ทันตอความตองการใช และตอบสนองตอนโยบายเรงรัดการใชจาย 

งบประมาณภาครัฐ ซ่ึงในชวงระยะเวลาท่ีผานมา กองคลังไดดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหนวยงาน

มาเปนระยะ ๆ เพื ่อให สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และในฐานะที ่เปนหนวยเบิกจายใน

สวนกลาง กองคลังมีการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการเบิกจายเงินงบประมาณมาอยางตอเนื่องโดยเฉพาะ

ในดานการเบิกจายเงิน มีการพัฒนากระบวนการเบิกจายเงินงบประมาณ ดังนี้  

 - คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 หนวยงานกองคลัง ตัวชี้วัดรอยละ

ความสำเร็จในการเบิกจายเงินงบประมาณการเงิน 8 วันทำการ  

 - คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยงานกองคลัง ตัวชี้วัดระดับ

ความสำเร็จของการเบิกจายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส KTB Corporate Online (E-payment)  และ

ตัวชี้วัดแผนการพัฒนากระบวนการการสงชดใชใบสำคัญใชหนี้เงินยืมราชการ 

 - คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนวยงานกองคลัง ตัวชี้วัดระดับ

ความสำเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานดานการตรวจสอบใบสำคัญชดใชหนี้เงินยืมราชการ 

๑. ดานผลผลิตและผลลัพธของการดำเนินการระดับ Le (Level)  

 จากการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – จนถึง

ปจจุบัน นำมาวิเคราะห และพบวาในภาพรวมสามารถเบิกจายและโอนเงินเขาบัญชีใหแกผูมีสิทธิรับเงินได

ภายใน ๖ วันทำการ คิดเปนรอยละ 94 โดยเมื่อพิจารณาในการปฏิบัติงานในแตละขั้นตอนมีความซ้ำซอน 

และข้ันตอนท่ีเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 1 รับใบสำคัญขอเบิก (กลุมอำนวยการ) 

 1.3 ลงทะเบียนรับ - สงหนังสือดวยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 

 1.4 ลงทะเบียนรับ - สงหนังสือดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

 ข้ันตอนท่ี 2 คุมงบประมาณ (กลุมงบประมาณ) 

 2.3 ลงทะเบียนคุมหักงบประมาณผานโปรแกรม Excel 

 2.4 ลงทะเบียนคุมหักงบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 

 2.6 สารบรรณกลุม ลงทะเบียนรบั – สง หนังสือดวยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)และระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกสใหกลุมการเงิน 

 ข้ันตอนท่ี 3 ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก (กลุมการเงิน) 

 3.2 สารบรรณกลุมลงทะเบียนรับหนงัสือดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

 3.3 สารบรรณกลุมลงทะเบียนรับหนงัสือดวยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 



 ข้ันตอนท่ี 4 ขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ตรวจแลวถูกตอง (กลุมการเงิน) 

 4.6 เจาหนาท่ีบันทึกเลขขอเบิก (ขบ.) และวันท่ีขอเบิก ในระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 

 4.7 สารบรรณกลุม สงหนังสือดวยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 

 4.8 สารบรรณกลุม ลงทะเบียนสงหนังสือดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

 ข้ันตอนท่ี 5 ตรวจสอบงบประมาณ (กลุมงบประมาณ) 

 5.3 ผูรับผิดชอบตรวจสอบรายละเอียดการคุมเงินงบประมาณกับใบขอเบิกในทะเบียนคุม Excel 

  5.4 ผูรับผิดชอบตรวจสอบรายละเอียดการคุมเงินงบประมาณกับใบขอเบิก(ขบ)ในระบบบริหาร

การเงินการคลัง (D-fins)   

 5.6 สารบรรณกลุม ลงทะเบียนรับ – สง หนังสือดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส/ระบบบริหาร

การเงินการคลัง (D-fins) ใหกลุมบัญชี 

 5.8 กรณีพบวาใบขอเบิก(ขบ.) ไมถูกตอง กลุมงบประมาณปรับ J7 ในระบบ GFMIS , โปรแกรม 

Excel และ ระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 

 ข้ันตอนท่ี 6 บันทึกบัญชีแยกประเภท (กลุมบัญชี) 

 6.1 รับใบสำคัญจากกลุมงบประมาณดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

 6.2 รับใบสำคัญจากกลุมงบประมาณดวยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 

 6.4 สงตอใหผูรับผิดชอบบันทึกบัญชีดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

 6.5 สงตอใหผูรับผิดชอบบันทึกบัญชีดวยระบบระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 

 6.9 บันทึกรายการแสดงสถานะการเบิกจายเงิน (RPT 503) ในระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 

 6.13 สารบรรณกลุม ลงทะเบียนรับ – สง หนังสือดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสใหกลุมการเงิน (งานการเงิน) 

 6.15 สารบรรณกลุม ลงทะเบียนรับ – สง หนังสือดวยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) ใหกลุม

การเงิน งานการเงิน   

วิเคราะห GAP พบวา  

 กระบวนการปฏิบัติงานมีทั้งหมด 7 ขั้นตอน 59 กระบวนงาน ซึ่งวิเคราะหแลวพบวา กระบวนการ

ปฏิบัติงานมีลักษณะงานแบบซ้ำซอน และขั้นตอนที่เพิ่มขึ้น จากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และระบบ

บริหารการเงินการคลัง (D-fin) จำนวน ๖ ข้ันตอน ๒๑ กระบวนงาน จากทุกกลุมงาน หากมีการลดข้ันตอนการ

ทำงานที่เหมือนกัน เชน สารบรรณกลุม ลงทะเบียนรับ – สง หนังสือดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสแลว 

ตองมาลงในระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) อีกครั้ง กองคลังจึงมีความเห็นวา ควรมีการปรับปรุง

กระบวนงาน โดยคาดหวังวาจะสามารถลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ในการปฏิบัติงานได ซึ่งผูรับบริการ ไดแก

หนวยงาน และผูมีสิทธิรับเงินไดรับเงินเร็วข้ึน สามารถสรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการมากข้ึน 

๒. ดานผูมีสวนไดสวนเสีย  

 จากการวิเคราะหด านผลผลิตและผลลัพธของการดำเนินการระดับ Le (Level) การพัฒนา

ประสิทธิภาพกระบวนการเบิกจายเงินงบประมาณ และการจายเงินผานระบบ KTB Corporate Online 

พบวาผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี ่ยวของกับหนวยงาน คือ เจาหนาที่หนวยงานในสังกัดกรมอนามัย สวนกลาง       

ท่ีเบิกจายผานกองคลัง กรมอนามัย   



 

ดานขอมูลวิชาการและอ่ืน ๆ  

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) ดานกระบวนการเบิกจายเงิน

งบประมาณ และการจายเงินผานระบบ KTB Corporate Online 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การนำเงินสงคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

- หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจายเงิน การรับเงิน และการนำเงินสงคลังหรือฝากคลังของสวน

ราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) 

- องคความรูท่ีจำเปน Lean Management  

http://med.swu.ac.th/qms/images/downloadd/lean%2026-7-61.pdf 

 

มาตรการและประเด็นความรูท่ีใชขับเคล่ือนการดำเนินงาน 

   

มาตรการตามกลยุทธ PIRAB 

PIRAB มาตรการ 
Partnership (P) สรางความรวมมือของทุกกลุมงานในการจัดการกระบวนการเบิกจายเงินงบประมาณ 
Regulation (R) กำกับ ติดตาม การดำเนินการขับเคลื่อน การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการเบกิ

จายเงินงบประมาณ 
Build 
Capacity (B) 

เสริมสรางความพึงพอใจใหกับหนวยงานและผูมีสิทธิไดรับเงิน 
 

 

 เหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการ 

- การสรางความรวมมือ การมีสวนรวม ท่ีจะชวยขับเคลื่อนและสนับสนนุการดำเนินงาน 

- การทบทวนการปฏิบัติงาน พบวา ขั ้นตอนการปฏิบัติงานซ้ำซอน ไมสามารถปฏิบัติงานไดตาม

กำหนดเวลา รวมถึงเปนการสรางความสัมพันธอันดีกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในการทำงาน 

- เพ่ือใหเกิดกำกับ ติดตามการดำเนินงานพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการเบิกจายเงินงบประมาณและ

การจายเงินผานระบบ KTB Corporate Online 

 

 ประเด็นความรูท่ีใชในการขับเคล่ือน 

- ความรูเก่ียวกับระบบลีน (LEAN) คือ การปรับการทำงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- ความรูเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานการเงิน 

- ความรูเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานการเงิน 

 

  



 เหตุผลประกอบในการกำหนดความรู/ประเด็นความรู 

- เพ่ือศึกษารูปแบบกระบวนการท่ีเหมาะสมกับกองคลัง ลดระยะเวลาสูญเปลาในการปฏิบัติงาน รวมถึง

การเปดโอกาสใหบุคลากรกองคลังไดมีการพัฒนาตนเองมีการเรียนรูการทำงานดานอื่น ๆ เพื่อเพ่ิม

ทักษะและประสบการณในการทำงาน และเพ่ิมความกาวหนาในสายงานวิชาชีพ 

- เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน สามารถปฏิบัติงานได

อยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และผูมีสิทธิรับเงินไดรับเงินทันตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

- เพื่อใหกระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผานการลดกระบวนการทำงานที่ไมสรางมูลคา 

พรอมความสามารถในการปรับตัวเพ่ือสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


