
สรุปแบบฟอรมกำกับและติดตามกระบวนการเบิกจายเงินตาม SOP 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองคลัง 

 

ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565 ใบสำคัญจำนวนท้ังหมด 1,528 ฉบับ ดังนี้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ใบสำคัญ/เดือน จำนวนวันตั้งแตรับเอกสาร – เงินเขาบัญชี รวม 
 

5 วัน 6 วัน 7 วัน 

พฤศจิกายน 125 168 9 302 

ธันวาคม 578 158 20 756 

มกราคม 444 25 1 470 

รวมท้ังหมด 1,147 351 30 1,528 
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7 วนั 9 20 1

6 วนั 168 158 25

5 วนั 125 578 444

สรุปแบบฟอรม์กาํกับและตดิตามกระบวนการเบิกจ่าย

เงนิตาม SOP

7 วนั 6 วนั 5 วนั



เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนนท่ี 4  

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.00 
รอยละ
ความสำเร็จ 

70 - 75 76 - 80 81 - 85 86 – 90  91 ข้ึนไป 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  

รอยละของความสำเร็จในการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีจายเงินผานระบบ KTB Corporate Online ภายใน

ระยะเวลา 6 วันทำการ  = 
จำนวนใบสำคัญท่ีเบิกจายภายในระยะเวลา 6 วันทำการ 

จำนวนใบสำคัญเบิกจายท้ังหมดท่ีจายเงินผานระบบ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
×100 

      = 
𝟏𝟏,𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒
𝟏𝟏,𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓

×100 

   = 97.97 %  

 

เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนนท่ี 5 

คะแนน 0.5 1 
รอยละความสำเร็จ ≥75 ≤75 

 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  

รอยละของความสำเร็จในการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีจายเงินผานระบบ KTB Corporate Online ภายใน

ระยะเวลา 5 วันทำการ  = 
จำนวนใบสำคัญท่ีเบิกจายภายในระยะเวลา 5 วันทำการ 

จำนวนใบสำคัญเบิกจายท้ังหมดท่ีจายเงินผานระบบ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
×100 

      = 
𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟒𝟒𝟒𝟒
𝟏𝟏,𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓

×100 

   = 75.07 %  

การวิเคราะหกระบวนการเบิกจายเงินงบประมาณ  

 ผลจากการเก็บขอมูลรอยละของความสำเร็จในการเบิกจายเงินงบประมาณที ่จายผานระบบ                  

KTB Corporate Online ดังนี้ 

- ภายในระยะเวลา 6 วันทำการ ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 64 - มกราคม 65 คิดเปนรอยละ 97.97 

- ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 64 - มกราคม 65 คิดเปนรอยละ 75.07 

 

 จากการวิเคราะหกระบวนการเบิกจายเงินงบประมาณ ในรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานใน  
7 ข้ันตอน ในชวงเวลาตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 64 – มกราคม 65 นั้น มีข้ันตอนท่ีมีการทำงานท่ีซ้ำซอน     
และขั้นตอนที่จะตองปรับปรุงรอบเวลาในการงาน เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลด
ความสูญเปลาในกระบวนการทำงาน วิเคราะหไดดังนี้ 



 1. รายละเอียดของข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีข้ันตอนการทำงานท่ีซ้ำซอน  ดังนี้ 

 - ข้ันตอนท่ี 1 รับใบสำคัญขอเบิก (กลุมอำนวยการ) 
  1.3 ลงทะเบียนรับ - สงหนังสือดวยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 
 - ข้ันตอนท่ี 2 คุมงบประมาณ (กลุมงบประมาณ) 
  2.4 ลงทะเบียนคุมหักงบประมาณผานระบบบรหิารการเงินการคลัง (D-fins) 
  2.6 สารบรรณกลุม ลงทะเบียนรับ – สง หนังสือดวยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 
 - ข้ันตอนท่ี 3 ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก (กลุมการเงิน) 

  3.3 สารบรรณกลุมลงทะเบียนรับหนังสอืดวยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 

     - ข้ันตอนท่ี 4 ขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ตรวจแลวถูกตอง (กลุมการเงิน) 

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

  4.7 สารบรรณกลุม สงหนังสือดวยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 

     - ข้ันตอนท่ี 5 ตรวจสอบงบประมาณ (กลุมงบประมาณ) 

   5.4 ผูรับผิดชอบตรวจสอบรายละเอียดการคุมเงินงบประมาณกับใบขอเบิก(ขบ)ในระบบ

บริหารการเงินการคลัง (D-fins)  

     - ข้ันตอนท่ี 6 บันทึกบัญชีแยกประเภท (กลุมบัญชี) 

 6.2 รับใบสำคัญจากกลุมงบประมาณดวยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 

  6.5 สงตอใหผูรับผิดชอบบันทึกบัญชีดวยระบบระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 

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

  6.15 สารบรรณกลุม ลงทะเบยีนรับ – สง หนังสือดวยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 

ใหกลุมการเงิน งานการเงิน 

 2. รายละเอียดของข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีข้ันตอนท่ีจะตองปรับปรุงรอบเวลาในการงาน  ดังนี้ 

 - ข้ันตอนท่ี 4 ขอเบกิเงินในระบบ GFMIS ตรวจแลวถูกตอง (กลุมการเงิน) 
  4.5 อนุมัติขอเบิกและอนุมัติสั่งจาย (ปลดบล็อก) ใบสำคัญขอเบิกไปยังกรมบัญชีกลาง (2 รอบ/
วัน) รอบ 1 เวลา 11.00 น  รอบ 2 เวลา 15.00 น.  

แนวทางในการดำเนินการหลังวิเคราะหกระบวนการเบิกจายเงินงบประมาณ 

 1. ปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีข้ันตอนการทำงานท่ีซ้ำซอนท้ังหมดโดยการยกเลิกการใชงาน

ระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) ตั้งแตวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565 

 2. ปรบัปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีข้ันตอนท่ีจะตองปรับปรุงรอบเวลาในการงานในข้ันตอน ดังนี้  

  เดิม ข้ันตอนท่ี 4 ขอเบกิเงินในระบบ GFMIS ตรวจแลวถูกตอง (กลุมการเงิน) 
  4.5 อนุมัติขอเบิกและอนุมัติสั ่งจาย (ปลดบล็อก) ใบสำคัญขอเบิกไปยังกรมบัญชีกลาง              

(2 รอบ/วัน) รอบ 1 เวลา 11.00 น  รอบ 2 เวลา 15.00 น. 

  ใหม ข้ันตอนท่ี 4 ขอเบกิเงินในระบบ GFMIS ตรวจแลวถูกตอง (กลุมการเงิน) 
  4.5 อนุมัติขอเบิกและอนุมัติส ั ่งจาย (ปลดบล็อก) ใบสำคัญขอเบิกไปยังกรมบัญชีกลาง              

(2 รอบ/วัน) รอบ 1 เวลา 10.45 น  รอบ 2 เวลา 14.45 น. ดำเนินการเปลี่ยนเวลาเรียบรอยแลว 



 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

   

 

 


