
ชื่อผลงาน คู่มือการปฏิบัติงานการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)  
                     ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาค 
 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ    
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate 

Online) ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาค ด าเนินการศึกษาระเบียบ 
แนวทางปฏิบัติ วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน สรุปผลและจัดท าคู่มือ ระหว่างเดือน
เมษายน – ตุลาคม พ.ศ. 2560 รวม 6 เดือน 
 

ผู้ร่วมด าเนินการ 
- ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ 

 

ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ 
  ในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate 
Online)  ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาค ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็น
ผู้ปฏิบัติ ดังนี้  

1.  ศึกษาแนวทางปฏิบัติและรวบรวมข้อมูลจากกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียนของ
กรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) รวมถึง การ
สังเกตการณ์ระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ทั้ง 
Company User Maker และ Company User Authorizer ของกองคลัง และศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืน 
เพ่ือก าหนดขอบเขต วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน เอกสารที่ต้องใช้ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการ
ด าเนินงานและจัดท าคู่มือ สัดส่วนของผลงานในส่วนนี้ร้อยละ 20 

2.  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการจัดกลุ่ม จ าแนกและวิเคราะห์ผลที่ได้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากระเบียบต่าง ๆ ระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค 
และหน่วยงานส่วนกลางทีต่ั้งในส่วนภูมิภาคของกรมประมง สัดส่วนของผลงานในส่วนนี้ร้อยละ 30 

3.  การสรุปผลและจัดท าคู่มือ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานหลังจากท่ีได้ท าการศึกษา เก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงก าหนดระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของ
หน่วยงานในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาคของกรมประมง ในการปฏิบัติงาน
จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพ่ือจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน การจ่ายเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)  ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้ง
ในส่วนภูมิภาค สัดส่วนของผลงานในส่วนนี้ร้อยละ 40  

4.  การประเมินผลและติดตามผล เป็นการเตรียมความพร้อมในการรวบรวมข้อมูลผลการ
ด าเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)  ของ
หน่วยงานในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาค เพ่ือรายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงาน พร้อมทั้งรวบรวมปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน และก าหนดแนวทางแก้ไข สัดส่วนของ
ผลงานในส่วนนี้ร้อยละ 10  
 

ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการด าเนินการ 
1. การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง (Internal Control and Risk Management) 
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2. การจัดการความเปลี่ยนแปลง (Change Management) 
3. การปรับปรุงกระบวนการ (Deming Cycle) 

  

1. หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
มาตรฐานการควบคุมภายใน 
ความหมาย  

การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผู้ก ากับดูแลฝ่ายบริหารและบุคลากรทุกระดับ
ของหน่วยรับตรวจก าหนดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค ์ 

The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission 
(COSO)ได้ให้ความหมายหรือนิยามของ “การควบคุมภายใน” ดังนี้  

“Internal Control is a process, effected by an entity’s board of directors, 
management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the 
achievement of objectives in the following categories  

- Effectiveness and efficiency of operations  
- Reliability of financial reporting  
- Compliance with applicable laws and regulation” 
 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
พ.ศ. 2544 ได้ให้ความหมายหรือนิยามของ “การควบคุมภายใน” ดังนี้  

การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหาร 
และบุคลากรของหน่วยรับตรวจจัดให้มีข้ึน เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วย
รับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล  ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ซึ่ง
รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริตของหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี  
 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  
1. การด าเนินงาน (Operation : O) หมายถึง การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาด 
ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตของหน่วยงาน  

2. การรายงานทางการเงิน (Financial : F) หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดท าขึ้นเพ่ือ
ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้องเชื่อถือได้และทันเวลา  

3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance : C) ได้แก่ 
การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงาน
รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรได้ก าหนดขึ้น 
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แนวคิดของการควบคุมภายใน 
   1.  การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่รวมไว้หรือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานตามปกติ
ที่มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องซึ่งก าหนดไว้ในกระบวนการปฏิบัติงาน  (Built in) ประจ าวันตามปกติของ 
หน่วยงาน ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงควรน าการควบคุมภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารงาน ซึ่งได้แก่ การวางแผน(Planning) การด าเนินการ (Executing) และการติดตามผล (Monitoring)  

2. การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยงาน บุคลากรทุกระดับเป็นผู้มีบทบาท
ส าคัญในการให้ความสนับสนุนระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิผล  ผู้บริหาร เป็น
ผู้รับผิดชอบในการก าหนด ส่วนบุคลากรอ่ืนของหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยการปฏิบัติตาม ระบบการ
ควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารก าหนดขึ้น  

3. การควบคุมภายในให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุผลส า เร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดถึงแม้ว่า “การควบคุมภายในจะออกแบบไว้ให้มีประสิทธิผลเพียงใด ก็ตาม ก็ไม่
สามารถให้ความม่ันใจว่าจะท าให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์ตามท่ีตั้งใจไว้ 
ทั้งนี้ เพราะการควบคุมภายในมีข้อจากัด”เช่น โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากบุคลากรเนื่องจาก ความไม่
ระมัดระวัง ไม่เข้าใจค าสั่งหรือการใช้ดุลยพินิจผิดพลาด การสมรู้ร่วมคิดกันในการปฏิบัติผิดกฎหมายระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ที่ส าคัญที่สุด คือ การที่ผู้บริหารหลีกเลี่ยงขั้นตอนของระบบการควบคุมภายในหรือ
ใช้อ านาจในทางที่ผิด นอกจากนี้ การวางระบบการควบคุมภายในจะต้องค านึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกันว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากการควบคุมภายในจะคุ้มค่ากับต้นทุนที่เกิดข้ึน  
 

ประเภทของการควบคุมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  
1. การควบคุมเชิงนามธรรม (Soft Control)  
หมายถึง การควบคุมที่เกิดขึ้นจากจิตส านึก การกระท า ทักษะ ความสามารถของบุคลากร

ทุกระดับที่แสดงออกให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ซึ่งไม่สามารถจับต้องได้ ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อาทิ ความซื่อสัตย์ สุจริต ความโปร่งใส ความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ความขยันขันแข็ง  

2. การควบคุมเชิงรูปธรรม (Hard Control)  
หมายถึง การควบคุมที่ฝ่ายบริหารก าหนดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานส าหรับผู้รับผิดชอบกิจกรรมให้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป็นสิ่งที่จับต้องได้  เช่น       
ผังโครงสร้างของหน่วยงาน นโยบายและคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น  
 

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน  
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน  ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ  ขนาดของ

หน่วยงานในความรับผิดชอบ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ในปัจจุบันส่วนใหญ่มีการควบคุมภายในอยู่แล้ว การ
ก าหนดหรือออกแบบการควบคุม โดยทั่วไปจะใช้วิธีปรับปรุงการควบคุมท่ีมีอยู่แล้ว 

 

1. การก าหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล   
1) ก าหนดวัตถุประสงค์  
2) ค้นหาความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ  
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3) พิจารณากิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าสามารถที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้ใน
ระดับใด  

4) ระบุกิจกรรมการควบคุมใหม่เพ่ือป้องกันความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงที่เหลือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได ้ 

5) ประมาณการต้นทุนที่ต้องใช้ของการด าเนินกิจกรรมซึ่งต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ที่ได้รับ  
6) จัดท าแผนการด าเนินกิจกรรมควบคุม  
7) ด าเนินกิจกรรมควบคุมและติดตามผล  

2. แนวทางการก าหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน 
     หน่วยงานต้องท าความเข้าใจโครงสร้างองค์กร ภาระหน้าที่และวัตถุประสงค์ของส่วน

งานย่อย ตามโครงสร้างองค์กร แล้วจึงก าหนดงานในความรับผิดชอบออกเป็นกิจกรรม โดยพิจารณาจาก
กระบวนงานที่ปฏิบัติอยู่ในแต่ละส่วนงานย่อยโดยมีวิธีในการออกแบบระบบการควบคุมภายใน จาก 2 วิธี  

1) วิธีทั่วไป โดยเป็นการควบคุมส าหรับงาน/กิจกรรมทั่วไป เช่น การบริหารงานนโยบาย 
การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งสามารถเลือกจากรายการควบคุมทั่วไป เช่น แบบสอบถามการควบคุม
ภายใน เป็นต้น  

2) วิธีเฉพาะ โดยเป็นการควบคุมจากการออกแบบโดยเฉพาะสาหรับงาน /กิจกรรมที่ 
แตกต่างจากงาน/กิจกรรมทั่วไป  

โดยทั้ง 2 วิธี ต้องเข้าใจกระบวนงานของกิจกรรมนั้นเป็นอย่างดี  โดยจัดทำแผนผัง
กระบวนงานแล้วพิจารณาว่าการควบคุมภายในที่ดีมีอะไรบ้างที่สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงในแต่ละ
ขั้นตอนตามแผนผังกระบวนงานเพื่อให้การด าเนินงานตามกิจกรรมนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

มาตรฐานการควบคุมภายใน  
มาตรฐานการควบคุมภายในตามหลักของ COSO ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ (ส านักงาน

ตรวจเงินแผ่นดิน, 2552) ได้แก่  
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)  
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)  
5. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 

 

องค์ประกอบทั้ง 5 ประการ มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันโดยมี สภาพแวดล้อมของการ
ควบคุมภายในเป็นรากฐานที่ส าคัญขององค์ประกอบอ่ืนๆ ด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ควบคุมภายในเป็นพ้ืนฐานส าคัญท าให้องค์ประกอบอ่ืนๆ มีการปฏิบัติตามซึ่งน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ 
องค์ประกอบทั้ง 5 นี้เป็นสิ่งจ าเป็นที่มีอยู่ในการด าเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน  เพ่ือให้การด าเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 3 ประการ (ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน, 2552)  

1. การด าเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Operation)  
2. รายงานทางการเงินน่าเชื่อถือ (Financial)  
3. มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง (Compliance)  
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1. สภาพแวดล้อมการควบคุม  
หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ซึ่งส่งเสริมให้องค์ประกอบการควบคุมภายในอ่ืนๆ มีประสิทธิผลใน

หน่วยงานหรือท าให้การควบคุมที่มีอยู่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นหรือท าให้บุคลากรให้ความส าคัญกับการควบคุม    
มากขึ้น ในกรณีตรงข้ามสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ไม่มีประสิทธิผล อาจท าให้องค์ประกอบการควบคุม
อ่ืนๆ มีประสิทธิผลลดลง สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในสะท้อนให้เห็นทัศนคติและการรับรู้ถึง
ความส าคัญของการควบคุมภายในของบุคลากรระดับต่างๆ ในหน่วยงาน  

สภาพแวดล้อมของการควบคุมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความตระหนัก  (Control 
Consciousness) และบรรยากาศของการควบคุมในหน่วยงาน ให้บุคลากรเกิดจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
ตามความรับผิดชอบโดยเน้นการสร้างบรรยากาศโดยผู้บริหารระดับสูง  (Tone at the top)สภาพแวดล้อม
ของการควบคุมมีปัจจัยต่างๆ เช่น  

1) ปรัชญาและรูปแบบการบริหาร  
2) ความซื่อสัตย์และจริยธรรม  
3) ความรู้ทักษะและความสามารถของบุคลากร  
4) โครงสร้างองค์กร  
5) การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ  
6) นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร  
7) กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน  
“สภาพแวดล้อมของการควบคุม เป็นเรื่องพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุดของการบริหารองค์กร         

ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้บุคลากรทุกระดับมีทัศนคติ 
(Attitude) ที่ ดี ต่ อการควบคุมภายใน  โดยส่ งเสริม ให้ บุ คลากรทุ กคน ในหน่ วยงาน เกิดจิ ตสานึ ก 
(Consciousness) ในเรื่องของความซื่อสัตย์ จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและ
ความส าคัญของประสิทธิผลการควบคุม”  

ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยรับตรวจต้องสร้างบรรยากาศของการควบคุม
เพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานเกิดจิตส านึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบและตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคัญของการควบคุมภายใน  รวมทั้ง
ด ารงรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี (สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน, 2552) 
 

2. การประเมินความเสี่ยง  
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นและมีผล

ท าให้หน่วยงานเกิดความผิดพลาด เสียหาย รั่วไหล ความสูญเปล่า ไม่สามารถด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้  

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ส าคัญที่ใช้ในการระบุและวิเคราะห์ความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้ง การค้นหาและน าเอาวิธีการควบคุมเพ่ือ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยงาน  

ตามมาตรฐานฯ ก าหนดให้ผู้บริหารต้องประเมินความเสี่ยง เพ่ือให้ทราบว่า หน่วยงานมี
ความเสี่ยงที่ส าคัญในเรื่องใด และขั้นตอนใดในการปฏิบัติงานมีระดับความส าคัญและโอกาสที่เกิดมากน้อย
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เพียงใด การที่หน่วยงานได้รับรู้ปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญจะเป็นประโยชน์ในการก าหนดแนวทางในการควบคุม 
ป้องกันหรือลดความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจพอสมควรว่าความเสียหายหรือความผิดพลาดจะไม่
เกิดข้ึนจะอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน  

หน่วยงานจ าเป็นต้องระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม การประเมินความเสี่ยงควรพิจารณาทั้งความเสี่ยง
จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกหน่วยงาน เมื่อมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงควรมีการวิเคราะห์ผลกระทบที่
อาจเกิดข้ึนจากความเสี่ยงนั้น  

การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย การระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) และวิเคราะห์
ความเสี่ยง (Risk) อย่างเป็นระบบในการตัดสินใจ รวมถึง การจัดลาดับความส าคัญว่าเหตุการณ์ใดหรือเงื่อนไข
อย่างใดที่จะมีผลกระทบต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงจากการ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดข้ึนและผลกระทบที่ได้รับและก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง  

ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย  
- การระบุปัจจัยเสี่ยง (Event Identification)  
- การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)  
- การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)  

1. การระบุปัจจัยเสี่ยง (Event Identification) ความเสี่ยงมีสาเหตุจากปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานหรือผลการปฏิบัติงาน 
ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจ าเป็นต้องตั้งค าถามว่า “เหตุการณ์ใด” 
(Event) หรือ “กิจกรรมใด” (Activities) ของกระบวนการปฏิบัติงาน (Process) ที่อาจเกิดความผิดพลาด 
เสียหาย และการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (Objective)ที่ก าหนด รวมทั้ง มีทรัพย์สินใดที่จะต้องดูแลป้องกันรักษา  

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) หลังจากระบุปัจจัยเสี่ยงแล้วขั้นตอนต่อไป 
คือ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เทคนิคในการวิเคราะห์ความเสี่ยงมีหลายวิธี การวัดความเสี่ยงที่เป็นตัวเลขว่ามี
ผลกระทบต่อหน่วยงานเท่าไรนั้นเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก โดยทั่วไปจะวิเคราะห์โดยการประมาณโอกาส 
(Opportunity/Likelihood) และความถี่ (Frequency) ที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใด เพ่ือ
พิจารณา ผลกระทบ (Impact) จากความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญ (Category) ของความเสี่ยงที่มีผลต่อ
หน่วยงาน (สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน, 2552)  
 

หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมประมง (คู่มือการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน , กรมประมง , 2559)   

หลักเกณฑ์ที่ใช้วัดความเสี่ยง (Risk Measurement) พิจารณาจากเหตุการณ์ (Events) ที่
เกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนซึ่งมีผลกระทบท าให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ โดยค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้  

1. ความเป็นไปได้หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood)  
2. ผลกระทบ/ความรุนแรงของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน (Impact)  
3. ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
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เกณฑ์วัดความเสี่ยงเชิงปริมาณ 
ความหมาย ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานซึ่งสามารถรวบรวมข้อมูล เพ่ือน ามาวิเคราะห์และ
วัดผล กระทบได ้เป็นตัวเลขที่นับจานวนได้ ในการวัดก าหนดให้เป็นจานวนจริง 
 
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (likelihood)  
เชิงปริมาณ 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มากกว่า 12 ครั้งต่อปี 
4 สูง 2 - 11 ครั้ง ต่อปี 
3 ปานกลาง 1 ครั้ง ต่อปี 
2 น้อย 1 ครั้ง ต่อ 2 – 3 ปี 
1 น้อยมาก 1 ครั้ง ต่อ 4 – 5 ปี 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (impact)  
เชิงปริมาณ 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มากกว่า 10 ล้านบาท 
4 สูง มากกว่า 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท 
3 ปานกลาง มากกว่า 50,000 – 2.5 แสนบาท 
2 น้อย มากกว่า 10,000 – 50,000 บาท 
1 น้อยมาก ไม่เกิน 10,000 บาท 
 

เกณฑ์การวัดความเสี่ยงเชิงคุณภาพ 
ความหมาย ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานซึ่งสามารถรวบรวมข้อมูล  เพ่ือน ามาวิเคราะห์และ
วัดผลกระทบได้ในเชิงคุณภาพ ความเสี่ยงบางเรื่องต้องใช้การพิจารณาตัดสินใจโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (likelihood)  
เชิงคุณภาพ 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดในบางกรณี 
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ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (impact)  
เชิงคุณภาพ 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 รุนแรงที่สุด เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและไม่มีการปรับปรุงแก้ไข 
4 ค่อนข้างรุนแรง เกิดข้ึนอย่างตอ่เนื่องและมีการปรับปรุงแก้ไขแต่ยังไม่ดีขึ้น 
3 ปานกลาง เกิดข้ึนเป็นบางครั้ง มีการปรับปรุงแก้ไขได้ส่วนใหญ่ 
2 น้อย เกิดข้ึนน้อยและแก้ไขได้เป็นส่วนใหญ่ 
1 น้อยมาก ไม่เกิดขึ้นหรือหากเกิดขึ้นก็แก้ไขได้ 
 
  เราควรให้ความส าคัญต่อความเสี่ยงที่มีระดับสูงและมีโอกาสเกิดขึ้นสูง แต่อาจลดความสนใจ
ต่อความเสี่ยงที่มีระดับต่ าและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงมีน้อย การวิเคราะห์ความเสี่ยงของสองจุดนี้ต้องใช้
วิจารณญาณอย่างมากว่าควรอยู่ระดับใด  เพราะการวัดผลความเสี่ยงท าได้ยาก โดยอาจพิจารณาจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรว่าก่อให้เกิดความเสี่ยง
ในระดับใด ซึ่งอาจแสดงได้ดังนี้ 
 

      
 

อาจกล่าวได้ว่าการวิเคราะห์ความเสี่ยงมีหลักในการวิเคราะห์ 3 ประการ คือ  
• โอกาส (Likelihood) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงมีมากน้อยแค่ไหน มีความถี่

อย่างไร มีความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งจะมีความถี่ตั้งแต่น้อยมากจนถึง
สูงมากแบ่งเป็น 5 ระดับ 1 2 3 4 5  

• ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหรือความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นจาก
ความเสี่ยงว่ามีมากน้อยแค่ไหน อย่างไร ซึ่งจะพิจารณาจากความรุนแรงของผลกระทบ มีตั้งแต่รุนแรงน้อยมาก
จนถึงมากที่สุดม ี5 ระดับ คือ 1 2 3 4 5  

• ผลกระทบกับภารกิจหลัก (Mission) หมายถึง การพิจารณาผลกระทบที่มีต่อภารกิจ
หลักขององค์กรว่ามีผลกระทบมากน้อย เพียงใด แค่ไหน  
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องค้นหาปัจจัยเสี่ยงและพิจารณาประเด็นความเสี่ยงเหล่านั้น
โดยใช้หลักการทั้ง 3 หลักอย่างบูรณาการ ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ท าได้ยากและต้องอาศัย
วิจารณญาณและการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน 

3. การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นขั้นตอนการก าหนดวิธีการเพ่ือลด
ความเสี่ยง ซึ่งเมื่อทราบความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงแล้ว ควรวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้
เกิดความเสี่ยง และพิจารณาว่าจะจัดการกับความเสี่ยงนั้นอย่างไร  ในการพิจารณาเลือกด าเนินการต้อง
ค านึงถึงค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงนั้น เปรียบเทียบประโยชน์ที่จะได้รับว่าเหมาะสมและ
คุ้มค่าหรือไม ่ 

ทั้งนี้ควรพิจารณาว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน (Internal) 
เช่น ระบบการท างานไม่เหมาะสม คุณภาพและความสามารถของบุคลากร ขนาดและโครงสร้างขององค์กร
หรือ ปัจจัยภายนอก (External) เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและกฎหมายใหม่ที่
มีผลบังคับ รวมทั้งต้องพิจารณาว่าเป็นความเสี่ยงด้านใด  

กรณีเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับหน่วยงานโดยรวมมักจะเกิดจากปัจจัยภายนอก (External) ซึ่ง
มิได้อยู่ภายใต้การควบคุม การป้องกันหรือการลดความเสี่ยง กระท าได้โดยการบริหารความเสี่ ยง (Risk 
management) โดยแยกประเภทของความเสี่ยง ดังนี้ 
  1) ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ  

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  
2. ความเสี่ยงในการดาเนินงาน (Operational Risk)  
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)  
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)  

2) การจัดการความเสี่ยง เป็นการป้องกันหรือลดความเสี่ยงสามารถจัดการได้โดย  
1. การหลีกเลี่ ยง (Avoiding) คือ การหยุดด าเนินการหรือหลีกเลี่ ยงการ

ด าเนินการ หรือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง  
2. การแบ่งความรับผิดชอบ (Sharing/Transfer) คือ การแบ่งความรับผิดชอบ

ให้ผู้อื่นเข้ามามีส่วนช่วยจัดการกับความเสี่ยงเช่นการทาประกันการใช้บริการจากภายนอก(Outsource)  
3. การลด (Reducing/Reduction) คือ การควบคุมเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความ

เสี่ยงหรือลดผลกระทบจากความเสี่ยง  
4. การยอมรับ (Accepting) คือ การยอมรับความเสี่ยงนั้นเนื่องจากได้ลดความ

เสี่ยงลงจนเป็นที่น่าพอใจแล้วหรือค่าใช้จ่ายในการลดความเสี่ยงสูงและไม่คุ้มค่าท่ีจะด าเนินการ  
 

กรณีเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการควบคุมภายใน  (Internal Control) ที่เกิดจากปัจจัย
ภายใน (Internal) ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหาร การป้องกันหรือลดความเสี่ยงกระท าได้โดย จัดให้
มีกิจกรรมการควบคุม (Activity) อย่างเพียงพอและเหมาะสม  

“ฝ่ายบริหารต้องให้ความส าคัญและประเมินความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบต่อผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกด้วยวิธีการที่เป็นระบบอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม” (สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน, 2556) 
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3. กิจกรรมการควบคุม  
กิจกรรมควบคุม หมายถึง นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติรวมถึงมาตรการต่างๆ ที่ฝ่าย

บริหารก าหนดขึ้นเพ่ือให้บุคลากรน าไปปฏิบัติเพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยงและได้รับการสนองตอบโดยมีการ
ปฏิบัติ ตามตัวอย่างกิจกรรมการควบคุม เช่น การสอบทานงาน การดูแลป้องกันทรัพย์สินและการแบ่งแยก
หน้าที่ เป็นต้น  

กิจกรรมการควบคุมมีอยู่ในทุกหน้าที่และทุกระดับของการปฏิบัติงาน เช่น การควบคุมงาน 
การให้ค าแนะนา การมอบอ านาจ การอนุมัติ การตรวจสอบ การสอบทานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการ
รวบรวมการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงการปฏิบัติงานนั้นๆ ดังนั้น การปฏิบัติงานทุกๆ 
ด้านจะต้องจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอกับระดับที่ความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความ
ผิดพลาดหรือเสียหาย องค์กรจึงขาดกิจกรรมควบคุมไม่ได้เป็นอันขาด  

ดังนั้นทุกหน่วยงานจึงต้องมีกิจกรรมในการควบคุมการปฏิบัติงานในทุกเรื่อง  ทุกขั้นตอน 
เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ส่วนใหญ่หน่วยงานมักจะอ้างว่าไม่มีความเสี่ยง ไม่ต้องท าอะไรหรือมี
ความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ก็ไม่ต้องท าอะไร ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะเมื่อมีการปฏิบัติงานหรือไม่
ปฏิบัติงานก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยกันทั้งนั้นและมีความเสี่ยงที่ยอมรับได้แล้วจะไม่ต้องทาอะไรก็เป็นความเข้าใจ
ที่ผิด เนื่องจากทุกกิจกรรมของการปฏิบัติงานต้องมีการควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่างานจะต้องส าเร็จ
ตามเป้าหมาย แต่มิใช่ว่าจะหลีกเลี่ยงการควบคุมภายในโดยอ้างว่าไม่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงและยอมรับ
ได้ไม่ต้องท าอะไรซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดอย่างมหันต์  ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไม่ต้องด าเนินการอะไร 
หมายความว่า ในเชิงการบริหารความเสี่ยงไม่ต้องด าเนินการอะไร คือ ยอมรับให้ความเสี่ยงนั้นเกิดอาจสร้าง
ความเสียหายให้กับองค์กร แต่จะท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือรองรับแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น  

การด าเนินกิจกรรมทุกๆกิจกรรมจะต้องมีความเสี่ยงที่แน่นอน (Certainly Risk) เกิดขึ้นอยู่
ในระดับหนึ่งที่ผู้บริหารต้องเผชิญและจะต้องป้องกันหรือกาจัดความเสี่ยงเหล่านั้นให้ได้  

วัตถุประสงค์ของการควบคุมเพ่ือพิจารณาว่าหน่วยงานมีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม
เพียงพอมีประสิทธิผลหรือไม่ กิจกรรมการควบคุม ได้แก่ นโยบาย วิธีปฏิบัติ เทคนิคและกลไกต่างๆ ที่ให้ความ
มั่นใจว่าการปฏิบัติตามที่ฝ่ายบริหารสั่งการเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการ
วางแผนขององค์กร การปฏิบัติตามแผนและการสอบทานงานซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับความรับผิดชอบในการ
ดูแลการใช้ทรัพยากรของรัฐเป็นไปอย่างเหมาะสมและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิผลและ
มีประสิทธิภาพ 

การควบคุมมีอยู่หลายประเภท การจัดกิจกรรมการควบคุมมีมากน้อยเพียงใด ประเภท
กิจกรรมขึ้นอยู่กับลักษณะความเสี่ยงของหน่วยงานนั้น  ซึ่งแต่ละหน่วยงานอาจมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน 
จ าเป็นจะต้องทราบลักษณะความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ และวิธีการประเมินความเสี่ยง เพ่ือพิจารณาจัด
กิจกรรมการควบคุมที่มีความสัมพันธ์และเหมาะสมกับความเสี่ยงนั้นๆ ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติ
โดยทั่วไป เช่น   

- การก าหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน  
- การสอบทานโดยผู้บริหารหรือหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน  
- การควบคุมการประมวลผลข้อมูล อาทิ รายงานผลการดาเนินงานต้องมีความถูกต้อง 

แม่นย า 
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- การดูแล ป้องกันทรัพย์สิน  
- การแบ่งแยกหน้าที ่ 
- การจัดท าเอกสารหลักฐานประกอบการด าเนินงาน  

 

กิจกรรมการควบคุมส าหรับระบบสารสนเทศ  
การควบคุมระบบสารสนเทศแบ่งกิจกรรมการควบคุมที่ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะส าหรับ

ระบบสารสนเทศออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  
1. การควบคุมท่ัวไป  
2. การควบคุมระบบงาน  

 

1) การควบคุมทั่วไป (General Control) เป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้าง นโยบายและ
ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งประยุกต์ใช้ระบบปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ทั้งหมดขององค์กร โดยรวมถึงระบบ
สารสนเทศทุกขนาดและรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กเป็นระบบ
เครือข่ายหรือระบบที่ผู้ปฏิบัติงานใช้งานโดยตรง การควบคุมทั่วไปสร้างสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของระบบงานต่างๆ ในองค์กร  

การประเมินการควบคุมทั่วไปนั้น ผู้ประเมินพิจารณาปัจจัยส าคัญเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการ
ควบคุมปัจจัย 7 ปัจจัย ดังต่อไปนี้  

1. การบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศท่ัวทั้งองค์กร  
2. การควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
3. การควบคุมการเข้าถึง  
4. การพัฒนาและปรับเปลี่ยนโปรแกรมระบบงาน  
5. การควบคุมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ  
6. การแบ่งแยกหน้าที ่ 
7. ความต่อเนื่องของการบริการ  
2) การควบคุมระบบงาน (Application Control) ครอบคลุมถึงโครงสร้าง นโยบาย และ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานซึ่งได้รับการออกแบบเพ่ือให้ความมั่นใจได้ว่าระบบงานประมวลผลทุกรายการถูกต้อง  
ครบถ้วน เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติและเหมาะสม การควบคุมระบบงาน อาจเป็นได้ทั้งการปฏิบัติงานประจ าที่
ก าหนดไว้ในรหัสของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และนโยบายตลอดจนขั้นตอนวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ของคนผู้ปฏิบัติ 

ในการประเมินการควบคุมระบบงานนั้น ผู้ประเมินควรพิจารณาปัจจัยที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมการควบคุม 4 ปัจจัย ต่อไปนี้  

1. การควบคุมการอนุมัต ิ 
2. การควบคุมความครบถ้วน  
3. การควบคุมความถูกต้อง  
4. การควบคุมการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมระบบประมวลผลและแฟ้มข้อมูล  

 

“กิจกรรมการควบคุม เป็นวิธีการต่างๆ ที่จะน ามาใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งก าหนดหรือ
ออกแบบเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หน่วยงานจะต้องจัดให้มีกิจกรรม
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การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพ่ือป้องกันและลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
และให้สามารถบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน”(ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน , 2552) 

 4. สารสนเทศและการสื่อสาร  
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปที่มีความหมาย

และเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน  
วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการควบคุมภายในด้านสารสนเทศและการสื่อสาร  เพ่ือให้ผู้

ประเมินพิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้และการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในในการดาเนินงานและการควบคุมจะต้องมีสารสนเทศทั้งภายในและ
ภายนอกที่ถูกต้องเชื่อถือได้และเกี่ยวข้องกับด้านการเงินและเก่ียวข้องกับด้านการดาเนินงาน ข้อมูลเหล่านี้ควร
มีการบันทึกและสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและพนักงานอ่ืนๆ ในองค์กรซึ่งจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นในการปฏิบัติ
หน้าที่รับผิดชอบในรูปแบบที่เหมาะสมและทันกาล นอกจากนี้ การสื่อสารควรครอบคลุมไปทั่วทั้งองค์กร และ
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ความม่ันใจได้ว่าการสื่อสารนั้นเป็นประโยชน์ น่าเชื่อถือ และมีการสื่อสาร
อย่างต่อเนื่อง  

การด าเนินงานของหน่วยงาน บุคลากรทุกระดับจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศ โดยผู้บริหาร
ใช้ในการบริหารจัดการ (Management) ส่วนผู้ปฏิบัติงาน (Operation) ใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องมือ
ชี้น าในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยข้อมูลข่าวสารที่ดีต้องมีความถูกต้อง สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน ทันเวลาและมี
ความน่าเชื่อถือ ผู้บริหารต่างๆ จ าเป็นต้องได้รับข้อมูลทุกด้านขององค์กร เพ่ือพิจารณาว่าการด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีและบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพหรือไม่ นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องมีข้อมูลในการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการ
พิจารณาว่าองค์กรได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือไม ่ 

การสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอก 
หน่วยงานซึ่งอาจใช้คนหรือใช้สื่อในการติดต่อสื่อสารก็ได้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ  

การสื่อสารที่ดีควรเป็นไปอย่างกว้างขวาง มีการสื่อสารข้อมูลทั้งจากระดับบนลงล่าง (Top 
down) จากระดับล่างขึ้นบน (Bottom up) และระดับเดียวกันภายในหน่วยงาน ควรมีการสื่อสารที่เพียงพอ
กับบุคลากรภายนอกด้วยเพื่อให้สามารถรับข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกและเพ่ือให้เกิดประโยชน์
ต่อหน่วยงาน ซึ่งการสื่อสารควรจะเป็นการสื่อสารในลักษณะสองทาง (Two ways communications) 

ข้อมูลสารสนเทศท่ีดี ควรจัดให้มีและใช้ประกอบการตัดสินใจมีลักษณะ ดังนี้  
1. ความเหมาะสมกับการใช้งาน หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศบรรจุเนื้อหาสาระที่จาเป็นต่อ

การตัดสินใจ  
2. ความถูกต้อง สมบูรณ์ หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศที่สะท้อนผลตามความเป็นจริงและมี

รายละเอียดที่จาเป็นครบถ้วน  
3. ความเป็นปัจจุบัน หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศที่ให้ตัวเลขและข้อเท็จจริงล่าสุดหรือ

ใกล้เคียงกับวันที่ตัดสินใจมากท่ีสุด  
“สารสนเทศและการสื่อสารเป็นส่วนสนับสนุนที่ส าคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การก าหนดกลยุทธ์ ประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมการควบคุม หน่วยงานต้องจัดให้มีระบบสารสนเทศอย่าง
เพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้ และสื่อสารให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
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หน่วยงาน ซึ่งจ าเป็นต้องใช้สารสนเทศนั้นในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา”(ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน, 
2552)  

5. การติดตามและประเมินผล  
การติดตามประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมิน

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการ
ควบคุมภายในที่ก าหนดไว้มีความเพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในจริง 
ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา  

มาตรฐานด้านการติดตามประเมินผล เพ่ือให้ผู้ประเมินพิจารณาความเหมาะสมของระบบ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน อันจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
ในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในควรเป็นการประเมินคุณภาพของผลการดาเนินงานในรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจและการสอบทานอ่ืนได้รับการปรับปรุงแก้ไข
อย่างทันกาล  

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประกอบด้วย  
1. การติดตามผลระหว่างปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring Activities)  
2. การประเมินระบบการควบคุมภายในเป็นรายครั้ง (Separated Evaluation of Internal 

Control Systems)  
การติดตามผลระหว่างหน่วยงานและการประเมินผลเป็นรายครั้ง มีดังนี ้ 

1. การติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงาน โดยทั่วไปการควบคุมภายในจะได้รับการออกแบบ
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ามีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง  รวมเป็นส่วนเดียวกันและอยู่ในการด าเนินงาน        
ด้านต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน การติดตามผลครอบคลุมทุกกิจกรรมและต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของการ
ปฏิบัติงาน  

2. การประเมินผลรายครั้ง คือ การประเมินผลเป็นครั้งคราวตามงวดระยะเวลาตามความ
เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิผลของการควบคุมภายใน  ณ ช่วงเวลาใด เวลาหนึ่ง 
ขอบเขตและความถี่ในการประเมินขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผล  การประเมินผลรายครั้ง
สามารถท าได ้ดังนี้  

2.1 การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงการควบคุมภายใน ด้วยการให้มีผู้ช านาญในกิจกรรมนั้นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประเมิน โดยก าหนดให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานย่อย นั้น ร่วมกันพิจารณาถึงความเพียงพอ และความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในและค้นหาความเสี่ยงของงานในความรับผิดชอบ  เพ่ือพิจารณาปรับปรุง
กระบวนการและกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงควรก าหนดให้มี
การประเมินการควบคุมด้วยตนเองทุกส่วนงานย่อยภายในองค์กร  

2.2 การประเมินการควบคุมอย่างอิสระ เป็นการประเมินผลโดยผู้ที่ ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงานนั้นๆ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าผลการประเมินข้อมูลสารสนเทศที่มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน การประเมินผลโดยอิสระอาจกระท าได้โดยผู้ตรวจสอบภายในและ/หรือที่ปรึกษาภายนอก 
เพ่ือให้ผลการประเมินเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีความเท่ียงธรรมมากขึ้น การประเมินการควบคุมอย่างเป็น
อิสระควรจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมและประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง  
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3. การประเมินผลอย่างเป็นระบบ  คือ กระบวนการท างานร่วมกันระหว่างผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงานนั้นๆ กับผู้ช านาญในกิจกรรมนั้นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินโดยมี
ระบบการบริหารจัดการให้ขับเคลื่อนไปตามกลไกที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการสื่อสารติดตามให้ ส่วนงาน
รายงานการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ติดตามให้หน่วยงานรายงานผลการแก้ไขปัญหา สื่อสารการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ วิธีการ ตลอดจนแนวทางบริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุม
ภายในแบบบูรณาการ พร้อมทั้งน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือปรับลดปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้ไม่บรรลุเป้าประสงค์อย่างเป็น
รูปธรรม  

การติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงาน  (Ongoing Monitoring) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน (การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง) จะรวมอยู่ในการบริหารจัดการและการ
ควบคุมดูการปฏิบัติงานตามปกติขององค์กร เช่น การวิเคราะห์ผลต่างระหว่างแผนกับผลงานจริง การ
ตรวจสอบความถูกต้อง การกระทบยอดรายการต่างๆ เป็นต้น  

การประเมินผลการควบคุมเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) การประเมินในขณะที่
กิจกรรมการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน  การ
ประเมินผลเป็นรายครั้งจะให้ประโยชน์ในการเน้นไปที่ประสิทธิผลของการควบคุมภายในโดยตรง ณ เวลาใด
เวลาหนึ่ง  

- ขอบเขตและความถี่ในการประเมิน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินว่าจะเน้นการ
ประเมินไปที่วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านใด เช่น ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงินหรือ
ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ เป็นต้น การประเมินระบบการควบคุมภายในจะต้องให้ความสนใจในแต่ละ
องค์ประกอบของการควบคุมภายในที่สัมพันธ์กับกิจกรรมที่ส าคัญๆ ส่วนความถี่ของการประเมินจะอยู่ในดุลย
พินิจของผู้บริหารซึ่งขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยง  

- วิธีการประเมิน การประเมินการควบคุมภายในเป็นสิ่งที่ต้องกระท าอย่างเป็นขั้นตอน 
ถึงแม้วิธีการประเมินและเทคนิคการประเมินอาจแตกต่างกันไปแต่ละหน่วยงานแต่จะต้องเป็นไปตามรูปแบบ
ของการประเมิน ในการประเมินผู้ประเมินต้องท าความเข้าใจหน่วยงานและภารกิจของหน่วยงานรวมทั้ง
พิจารณาถึงระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ว่าท างานจริงอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับการท างานตามที่ออกแบบ
ไว้  

- การทดสอบการควบคุม การทดสอบความน่าเชื่อถือของการควบคุมภายในเป็นส่วนส าคัญ
ของการประเมินผลการทดสอบนี้สามารถท าได้ทั้งการประเมินผลแบบต่อเนื่องและการประเมินผลรายครั้ง 
เช่น การสอบทานรายการต่างๆ การทดสอบการปฏิบัติงาน การสอบถามบุคคลที่เหมาะสม สังเกตการณ์ การ
แบ่งแยกหน้าที่ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการควบคุมภายในและตรวจสอบความถูกต้อง เป็นต้น  

ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ขับเคลื่อนไปตามกลไกที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง  จัดให้มี
การสื่อสารติดตามให้ส่วนงานรายงานการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ  ติดตามให้หน่วยงานรายงานผล
การแก้ไขปัญหา สื่อสารการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ วิธีการ ตลอดจนแนวทางบริหารความเสี่ยงและ
การวางระบบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ เพ่ือให้ส่วนงานหน่วยงานได้ใช้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การบริหารความเสี่ยง น าไปประยุกต์ใช้เพ่ือปรับลดปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้ไม่บรรลุเป้าประสงค์ 
รวมทั้งวัตถุประสงค์ตามพันธกิจของส่วนงาน  
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการติดตามประเมินผล  
ผู้บริหารต้องก าหนดให้มีความรับผิดชอบการประเมินผลเกี่ยวกับความพอเพียงและ

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และก าหนดให้การติดตามประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานและจัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหาร เมื่อผู้บริหารได้รับรายงาน ควรด าเนินการ ดังนี้  

1. พิจารณาวิธีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมจากผลการประเมิน  
2. ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ  
3. สั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง  
4. ชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการใดๆ ตามข้อเสนอแนะ  
“การติดตามประเมินผลเป็นวิธีการที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารมีความมั่นใจว่าระบบการควบคุม

ภายในมีการปฏิบัติตาม หน่วยงานต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
เพ่ือให้ความมั่นใจระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดหรือออกแบบไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผลหรือว่า
ต้องปรับปรุง” (สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน, 2552) 

 

2. การจัดการความเปลี่ยนแปลง (Change Management) 
          เคิร์ต เลวิน (Kurt Lewin) กล่าวถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงไว้ว่าประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 
(Robbins & Coulter, 2008 : 163) คือ  
  1) การละลายพฤติกรรมเดิม (Unfreezing) เป็นขั้นตอนการเตรียมการไปสู่การ 
เปลี่ยนแปลง โดยการเพ่ิมแรงขับเคลื่อน การสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมใหม่ที่
ฝ่ายบริหารต้องพยายามลดแรงต้านของพนักงานที่จะท างานตามแบบเดิมไม่ยอมเปลี่ยนแปลง โดยการให้
ข้อมูลแสดงให้เห็นถึงปัญหาที่องค์การเผชิญอยู่เพ่ือให้พนักงานตระหนักถึงความจ า เป็นขององค์การที่ต้อง
เปลี่ยนแปลง  
 2) การเปลี่ยนแปลง (Changing) ไปสู่ดุลยภาพใหม่ เป็นการด าเนินการปรับปรุงระบบ 
ขั้นตอน หรือผลลัพธ์อ่ืนๆ ที่ฝ่ายบริหารก าหนด เพราะการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การที่พนักงานต้องเรียนรู้ 
และต้องท าในสิ่งที่ต่างไปจากเดิม ในขั้นตอนนี้องค์การต้องให้ข้อมูลใหม่ รูปแบบพฤติกรรมใหม่ กระบวนการ
ใหม่ หรือวิธีการท างานแบบใหม่แก่พนักงาน   
 3) การรักษาการเปลี่ยนแปลงให้มีความยั่งยืน หรือท าให้แข็ง (Refreezing) องค์การ
ต้องสร้างกลไกในการรักษาให้การเปลี่ยนแปลงคงอยู่ เพ่ือช่วยให้พนักงานเกิดทัศนคติหรือ  พฤติกรรมการ
ท างานใหม่และกลายเป็นสิ่งที่ท าจนเคยชิน องค์การต้องมีการให้แรงเสริมบวกหรือสร้างแรงจูงใจในรูปของ
รางวัลหรือเงินแก่พนักงานที่มีพฤติกรรมการท างานใหม่นี้ด้วย ในขั้นตอนนี้องค์การสามารถใช้การสอนงาน 
หรือการท าตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีของหัวหน้างานและฝ่ายบริหาร  

ประเด็นและปัญหาส าคัญในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง (Issues in changing process) ใน
กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ระยะดังกล่าว เป็นสิ่งที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้โดยง่าย แต่มีประเด็นส าคัญที่
จะต้องเตรียมการและมีปัญหาที่ต้องเผชิญในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งได้แก่ การตรวจวินิจฉัย 
(Diagnosis) การต่อต้าน (Resistance) การประเมินผล (Evaluation) และการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
(Institutionalization) โดยประเด็นเหล่านี้จะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง  
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 1) การตรวจวินิจฉัย (Diagnosis) การตรวจวินิจฉัย เป็นวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็น
ระบบเกี่ยวกับภาวะคุกคามต่าง ๆ ที่ท าให้องค์การต้องมีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวินิจฉัย 
เบื้องต้น จะท าให้เกิดการยอมรับ (Unfreezing) ว่าขณะนี้มีปัญหาเกิดขึ้นแล้ว หลังจากมีการยอมรับเกิดขึ้น 
การตรวจวินิจฉัยต่อไปก็เพ่ือหาว่า ปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไร และสิ่งที่ต้องท าการเปลี่ยนแปลงคือ
เรื่องใด 
      2)  การต่อต้ านการเปลี่ ยนแปลง (Resistance) เป็ น เรื่องปกติ เมื่ อจะมีการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น ย่อมมีการต่อต้านจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนั้นเสมอ กล่าวคือ ใน
ระยะแรกที่เป็นการสร้างการยอมรับ (Unfreezing) จะมีการต่อต้านออกมาในลักษณะสร้างกลไกป้องกัน
ตนเอง (Defense mechanism) เช่น พยายามปฏิเสธโดยกล่าวว่า ที่เป็นอยู่ขณะนี้ก็ดีอยู่แล้ว ไม่เห็นมีปัญหา
อะไร ส่วนในระยะด าเนินการเปลี่ยนแปลง การต่อต้านจะเพ่ิมความรุนแรงมากขึ้น เช่นการไม่ร่วมมือหรืออาจ
ประท้วงเป็นต้น 
สาเหตุของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง มาจากเหตุผลหลายอย่าง ดังนี้ 

1.  เรื่องการเมืองและผลประโยชน์ส่วนตัว (Politics and self-interest) โดยคนเหล่านี้อาจ รู้สึก
ว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ก็จะท าให้ตนสูญเสียอ านาจ ต าแหน่งหน้าที่การงาน และสถานภาพทางสังคม เป็นต้น 

2. ความเฉื่อยชาส่วนตัว ไม่อยากเปลี่ยนแปลง (Low individual tolerance for change) ด้วย
ความเคยชินกับสถานภาพเดิม จึงวิตกว่าการเปลี่ยนแปลง จะกระทบต่อสิ่งที่เคยท าเป็นประจ า รวมทั้งความ
สะดวกสบายที่เคยได้รับ 

3. ความเข้าใจผิด (Misunderstanding) ได้แก่ ความไม่เข้าใจถึงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงรวมทั้งยังไม่ทราบแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการด าเนินการเปลี่ยนแปลงนั้น 

4. ขาดความไว้วางใจ (Lack of trust) โดยคนเหล่านั้นแม้จะเข้าใจถึงเหตุผลที่ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ตาม แต่แสดงการต่อต้าน เพราะยังไม่ไว้วางใจ และสงสัยต่อเจตนารมณ์ที่แท้จริงของการ
เปลี่ยนแปลงนั้น 

5. การประเมินสถานการณ์ที่ต่างกัน (Different assessments of the situation) กล่าวคือ 
กลุ่มเป้าหมายที่ถูกกระทบจากการเปลี่ยนแปลง มีความรู้สึกว่าสถานการณ์ยังไม่ถึงขั้นที่จ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลง โดยกลุ่มที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอาจอ่านสถานการณ์ผิดพลาดก็ได้ 
        6. การขัดแย้งกับวัฒนธรรมขององค์การ (A resistant organizational culture) วัฒนธรรมของ
องค์การบางแห่งที่เน้นอนุรักษ์นิยม และความมั่นคง จะมีความรู้สึกว่า คนภายนอกที่เข้ามาสนับสนุนให้มีการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นนั้น เป็นการชี้น าที่ผิดและเป็นคนผิดปกติ 
           กล่าวโดยสรุป จากเหตุผลของการต่อต้านต่าง ๆ ดังกล่าว สามารถมองได้ 2 แนวทาง ได้แก่  
          1. การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ไม่จ าเป็น ทั้งนี้เพราะ ความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นจริงขององค์การ
ปัจจุบันกับสภาพในอุดมคติเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วมีน้อยมาก  
          2. การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ (และอาจเป็นภัยคุกคาม) ทั้งนี้เพราะสภาพที่เป็นจริงของ
องค์การปัจจุบันแตกต่างจากองค์การในอุดมคติเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วอย่างมาก 
           การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Dealing with resistance) มีกลยุทธ์อยู่  6 ประการ ที่ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม ได้แก่ 
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1. ให้การศึกษาและใช้การสื่อความหมาย (Education and communicating) การสื่อความหมาย
ช่วยให้พนักงาน เข้าใจถึงเหตุผล ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ท าให้ลดการต่อต้านลง กลยุทธ์นี้มีความเชื่อพ้ืนฐาน
ว่า สาเหตุที่พนักงานต่อต้านมาจากการได้รับข้อมูลผิด ๆ หรือเพราะการอ่อนประชาสัมพันธ์ ดังนั้นเมื่อให้
ข้อมูลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ความเข้าใจก็มีความชัดเจนขึ้น ต่อต้านก็จะ  หมดไป นอกจากนี้ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหารกับพนักงานนับว่าส าคัญ เพราะก่อให้เกิดความเชื่อถือและไว้วางใจต่อกันมากขึ้น ซึ่งถ้าขาด
เงื่อนไขดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงก็ยากที่จะส าเร็จ 

2. การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นเรื่องยากที่คนซึ่งมีส่วนร่วมตัดสินใจให้มีการเปลี่ยนแปลงจะ
ออกมาต่อต้านต่อสิ่งที่ตนท า ดังนั้นก่อนท าการเปลี่ยนแปลง ใด ๆ ต้องเชิญคนที่เห็นว่าต่อต้านให้เข้ามาอยู่ใน
กระบวนการตัดสินใจ นอกจากนี้ถ้าผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญ และได้ใช้ความสามารถดังกล่าวเข้าร่วม ในฐานะ
บุคคลส าคัญของงานด้วยแล้ว นอกจากผู้นั้นจะไม่ต่อต้านแล้วยังมีความผูกพันมากขึ้น จนท าให้การตัดสินใจ
เปลี่ยนแปลงมีผลดียิ่งขึ้น แต่ก็มีข้อเสียเชิงลบได้เหมือนกัน เช่น อาจได้ข้อยุติที่มีคุณภาพต่ าและต้องใช้เวลา 

3. การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนต่าง ๆ (Facilitation and support) ผู้น าการเปลี่ยนแปลงอาจ
หยิบยื่นความช่วยเหลือให้ เพ่ือลดการต่อต้านให้น้อยลง เช่น กรณีพนักงานรู้สึกกลัวและมีความกระวน
กระวายใจต่อการเปลี่ยนแปลงสูง ควรจัดให้มีบริการให้ค าปรึกษา และการบ าบัดช่วยเหลือ ให้การฝึกอบรม
ใหม่ ให้ศึกษาดูงานเพื่อปรับตัว เป็นต้น 

4. ใช้การเจรจาต่อรอง (Negotiation) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผู้น าการเปลี่ยนแปลง สามารถใช้การ
แลกเปลี่ยนระหว่างสิ่งที่มีค่ากับการไม่ต่อต้าน เช่น การให้รางวัลตอบแทน เป็นต้น แต่ข้อเสียคือ สิ้นเปลือง ไม่
ยุติธรรม  

5. การใช้กลวิธีปรุงแต่งข้อเท็จจริงและการดึงมาเป็นพวก (Manipulation and co-optation)     
การใช้กลวิธีนี้ ได้แก่ การปรุงแต่งข้อเท็จจริงให้น่าสนใจเชื่อตาม จนลดการต่อต้านลง ส่วนการดึงเข้ามาเป็น
พวก (Co-optation) เป็นวิธีดึงดูดใจและให้มีส่วนร่วมด้วยวิธีการ เช่น อาจซื้อ (Buy off) ผู้น าที่ต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลงด้วยการให้ผลตอบแทนพิเศษ และให้มีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงโดยท าแบบลับ 
ๆ ทั้งนี้ถ้าหากความลับ เกิดรั่วไหลให้คนอ่ืนทราบว่าพวกตนก าลังถูกกลอุบาย จะท าให้ความเชื่อถือของคน
เหล่านั้นต่อผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะหมดไปทันที 
            6 . ใช้การข่มขู่บั งคับ  (Coercion) ต่อผู้ที่ต่อต้าน เช่น ขู่ว่าจะย้าย จะไม่ ได้รับการส่งเสริม
ความก้าวหน้า จะถูกประเมินผลงานให้ต่ าลง หรือจะระบุด้านลบในหนังสือรับรอง เป็นต้น วิธีนี้ควรหลีกเลี่ ยง
และใช้เป็นวิธีสุดท้ายเมื่อใช้วิธีอ่ืนหมดแล้วแต่ไม่ได้ผล 
       3 . ก า รป ระ เมิ น ผ ล  (Evaluation) แ ล ะก า ร เป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ งอ งค์ ก า ร 
(Institutionalization) เป็นเรื่องจ าเป็นที่ต้องมีการประเมินผลของการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ทราบความคืน
หน้า ว่าเกิดความส าเร็จเพียงไรหรือไม่ ตรงตามเป้าหมายที่ต้องการหรือไม่ ปกติการประเมินใด ๆ มักท าได้
ยาก และขาดความจริงจังจากผู้มีอ านาจ ซึ่งท าไปเพ่ือหวังผลเชิงการเมืองมากกว่าการได้ทราบตามความเป็น
จริงเพื่อน ามาปรับปรุงงานต่อไป ด้วยเหตุนี้องค์การส่วนใหญ่จึงมีจุดอ่อนตรงที่มุ่งประเมินแต่เฉพาะจุดเล็ก เช่น 
เรื่องที่เกี่ยวกับทักษะ เจตคติ และค่านิยม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ถ้าหากต้องการจะประเมินให้ครอบคลุม
ทั้งหมดก็ต้องพิจารณาตัวแปรดังนี้ 

1) ดูปฏิกิริยาโต้ตอบ (Reaction) เช่น ผู้มีส่วนร่วมพึงพอใจในเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
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2) การเรียนรู้เพิ่มเติม(Learning) เช่น มีทักษะหรือประเด็นใดที่จ าเป็นต้องใช้ในการเปลี่ยนแปลงที่
ต้องเรียนรู้เพ่ิมเติมหรือไม่ 

3) พฤติกรรม (Behavior) เช่น มีการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมเกิดข้ึนหรือไม่ 
4) ผลลัพธ์ (Outcomes) เช่นมีการเปลี่ยนแปลงในแง่ผลผลิต และการท างานฯลฯ เกิดข้ึนเพียงไร 

กล่าวโดยสรุป การประเมินปฏิกิริยาตอบโต้ สามารถวัดได้จากการต่อต้าน การประเมินเรื่องการเรียนรู้จะ
สะท้อนให้เห็นสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ส่วนการประเมินพฤติกรรมวัดที่ความส าเร็จในการยอมรับเหตุผลที่
ต้องมีการเปลี่ยนแปลง (Unfreezing) และการประเมินผลลัพธ์วัดผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงว่าเป็น
ประโยชน์ต่อองค์การเพียงไร แต่เป็นที่น่าเสียดายที่พบว่าองค์การส่วนใหญ่ประเมินเพียงขั้นแรก คือ ตรวจสอบ
ดูปฏิกิริยาของผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น ในการประเมินนั้น ถ้าผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้นเป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์
แล้ว องค์การก็จะซึมซับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นให้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ( Institutionalization) 
กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงนั้นกลายเป็นเรื่องถาวรของระบบองค์การไปในที่สุด 
            จอห์น ค็อตตเตอร์ (John Kotter, 1996) กล่าวว่า การจัดการการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย  
  1) การสร้างส านึกแห่งความเร่งด่วน (Create sense of urgency) ของการเปลี่ยนแปลง
ท าให้คนในองค์กรตระหนักว่า ตอนนี้มีปัญหาอะไร ท าไมต้องมีการเปลี่ยนแปลง มีเหตุผลหรือความจ าเป็น
เร่งด่วนอย่างไร ขั้นตอนการอธิบายให้พนักงานในองค์กรเข้าใจนี้ส าคัญมาก มิฉะนั้น    จะเกิดแรงต้านได้ง่าย  
 2) การริเริ่มแนวทางร่วมกัน (Build guiding coalition) หรือสร้างแกนน าพันธมิตร เช่น 
การสร้างพนักงานแกนน า (Change agents) จากผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับล่าง ซึ่งคนกลุ่มนี้
ต้องเป็นพนักงานที่มีความสามารถ เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ขององค์กร และมีทักษะในการสื่อสาร มีอิทธิพลต่อผู้อื่น  
 3) สร้างวิสั ยทัศน์ เชิ งกลยุทธ์และริ เริ่มสร้างสรรค์  (Form strategic vision and 
initiatives) คือ ควรวางเป้าหมายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัทให้ชัดเจน เพ่ือน าไปสู่สิ่งที่ คาดหวัง
และสื่อออกไปให้ทุกคนในองค์การทราบถึงอนาคตท่ีต้องการจะเป็น  
 4) การสื่อสารให้ผู้อ่ืนทราบ (Communicating the change vision) หมายถึง การหา
โอกาสและใช้ช่องทางในการสื่อสารให้บุคคลในองค์การ ทราบถึงวิสัยทัศน์และพฤติกรรมใหม่ๆ ที่ต้องการ  
 5) การมอบอ านาจ (Empower Action) หมายถึง การมอบหมายอ านาจให้บุคคลมี
อ านาจในการท างานได้ เช่น ให้ข้อมูลที่ส าคัญเพ่ือตัดสินใจ  
 6) สร้างความส าเร็จระยะสั้น (Establish Short-term wins) การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่
จนประสบความส าเร็จต้องใช้เวลา ซึ่งท าให้คนในองค์การที่มองไม่เห็นภาพรวม และรู้สึกท้อแท้กับการ
เปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น จึงควรตั้งเป้าหมายระยะสั้น เพื่อให้ทุกคนในองค์การเห็นความส าเร็จในแต่ละระยะของ
การเปลี่ยนแปลง  
 7) สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ เกิดอย่างต่อเนื่อง (Creating a constantly change) 
หมายถึง การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
 8) ให้ความส าคัญกับผลงานที่ดีและวัฒนธรรมการท างานใหม่ ๆ 
 

3. การปรับปรุงกระบวนการ (Deming Cycle)  
PDCA  คือ  วงจรที่ พัฒนามาจากวงจรที่คิดค้นโดยวอล์ทเตอร์  ซิวฮาร์ท (Walter Shewhart)         

ผู้บุกเบิกการใช้สถิติส าหรับวงการอุตสาหกรรมและต่อมาวงจรนี้เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นเมื่อ เอดวาร์ด เดมมิ่ง 
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(W.Edwards Deming) ปรมาจารย์ด้านการบริหารคุณภาพเผยแพร่ให้เป็นเครื่องมือส าหรับการปรับปรุง
กระบวนการท างานของพนักงานภายในโรงงานให้ดียิ่งขึ้น และช่วยค้นหาปัญหาอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนการ
ผลิตโดยพนักงานเอง จนวงจรนี้เป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า “วงจรเด็มมิ่ง” ต่อมาพบว่า แนวคิดในการใช้วงจร 
PDCA นั้นสามารถน ามาใช้ได้กับทุกกิจกรรมจึงท าให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นทั่วโลก PDCA เป็น
อักษรน าของศัพท์ภาษาอังกฤษ 4  ค าคือ 

1. PLAN เป็นการวางแผนงาน ขั้นตอนนี้เราต้องน างานทั้งหมดที่เรารับผิดชอบอยู่ มาจัดเรียงล าดับ
ความส าคัญ ก าหนดวัตถุประสงค์ของงาน และเป้าหมายในการท างาน ซึ่งควรจะจัดเตรียมเป็นเอกสารไว้ มี
วิธีการและข้ันตอนการท างาน ซึ่งอาจจะจัดท าเป็นเอกสารขั้นตอนและวิธีการท างานเอาไว้ อาจจะมีระยะเวลา
ที่ใช้ในการท างาน ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ ถ้าการท างานนั้นมีผู้ร่วมท างานหลายคน  แต่ในกรณีที่เราเตรียม
แผนงานของตนเองส่วนตัวไว้ส าหรับการท างานและพัฒนางานของตนเองก็จ าเป็นต้องมีการวางแผนด้วย ซึ่ง
ควรจะมีเอกสารก ากับ หรืออาจจะใช้สมุดบันทึก ไดอารี่ ฯลฯ ที่จ าเป็นในการวางแผนการท างาน มีการ
จัดล าดับความส าคัญของงาน งานไหนท าก่อน งานไหนท าทีหลัง และควรมีแผนส ารองส าหรับงานที่เข้ามา
แทรกตามที่ได้วางแผนไว้ว่าจะจัดการอย่างไร เพ่ือให้การท างานไม่ติดขัด และทันต่อเวลา รวมไปถึงงานที่ได้มี
คุณภาพตามเวลาที่ก าหนดด้วย 
           2. DO เป็นการท างานตามแผนงานที่ได้วางไว้ ขั้นตอน วิธีการ ล าดับงานที่เราก าหนดไว้ใน PLAN 
ก็น ามาปฏิบัติ โดยท าการศึกษาถึงวิธีการที่ดีที่สุดในการท างานนั้นๆ เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ และท างาน
ได้ผลดีที่สุด หรืออาจจะมีการอบรมงานเหล่านั้นเพ่ือความเข้าใจในการปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติตามขั้นตอน
และวิธีการท างานที่ได้วางแผนไว้ ในระหว่างการท างานควรจะมีเก็บข้อมูลที่จ าเป็น ที่ส าคัญต่างๆ เอาไว้ เพ่ือ
ประโยชน์ในการท างานครั้งต่อไปด้วย หรือเพ่ือจดบันทึกที่เป็นข้อบกพร่องของงานเอาไว้ เพ่ือน าไปแก้ไข 
ปรับปรุงการท างานในครั้งต่อไป 
           3. CHECK ตรวจสอบการท างานที่ได้ท าไปแล้ว (จาก DO) ว่าเป็นไปตามที่เราต้องการหรือไม่ หรือ
ตามมาตรฐานที่เราได้ก าหนดไว้ อาจจะใช้เครื่องมือช่วยในการตรวจสอบ เช่น เครื่องมือต่างๆ ผลการท างาน
เมื่อเทียบกับงานครั้งก่อน เป็นต้น ในการตรวจสอบโดยทั่วไปได้แก่ ระยะเวลาตามเป้าหมาย คุณภาพของงาน
ที่ออกมา วิธีการหรือข้ันตอนการท างาน ซึ่งการตรวจสอบการท างานควรจะมีการจดบันทึกในรูปแบบต่างๆ ไว้ 
เช่น สมุดบันทึก เอกสารการตรวจสอบ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เพ่ือให้ง่ายในการปรับปรุง และแก้ไขในการ
ท างานครั้งต่อไป 
           4. ACTION หากมีข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นจากการตรวจสอบ CHECK ก็ควรจะหาวิธีการและขั้นตอน
ในการแก้ไขทันที หรือตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยท าการค้นหาสาเหตุที่เกิดขึ้น และใช้วิธีการแก้ไขที่ดีที่สุด
ในการท าการแก้ไข เพ่ือไม่ให้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นซ้ าอีก และควรมีวิธีการพัฒนาปรับปรุงงาน หรือ
ระบบงานนั้น ถึงแม้ว่าการตรวจสอบจะไม่เกิดข้อบกพร่องเราก็ควรจะมีวิธีการพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ เพ่ือให้
งานนั้นเกิดประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม  
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           เมื่อมีข้อบกพร่อง หรือต้องการจะพัฒนาปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นกว่าเดิม เราก็ควรจะมีการ
วางแผนใหม่ (PLAN) โดยอาจจะปรับปรุงจากแผนการท างานเดิม เพ่ือให้ได้งานที่ดีขึ้น และมีการพัฒนา
ต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นไปตามหลักการของวงจรเดมิ่ง คือ มีการวางแผนงาน PLAN ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ DO 
ตรวจสอบการท างานที่ปฏิบัติ CHECK ท าการแก้ไขข้อบกพร่องหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ACTION ก็จะมาท าการ
วางแผนใหม่ น าไปปฏิบัติ ตรวจสอบ แก้ไข เป็นอย่างนี้ต่อเนื่องกันไปไม่มีที่สิ้นสุด ก็จะท าให้งานหรือระบบงาน
นั้นดีขึ้น ซึ่งจะท าให้ช่วยลดต้นทุน ลดเวลาการท างาน คุณภาพงานที่ดีขึ้นต่อเนื่อง และยังช่วยให้พนักงานมี
ขวัญก าลังใจที่ดีในการท างานอีกด้วย 

                         
 

สาระและข้ันตอนการด าเนินการ 
หลักการและเหตุผล 
 “ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่การเป็น “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ผ่านทางเทคโนโลยี โดยอาศัย
ความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจึงได้ริเริ่มผลักดันแนวคิดระบบการช าระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) ขึ้นตั้งแต่ในช่วงปี 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งคณะรัฐมนตรีมี
มติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National 
e-Payment) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558  โครงการ National e-Payment จะช่วยยกระดับโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางการเงินของไทย และเป็นการอ านวยความสะดวกให้การด าเนินธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจโดยรวม ช่วยลดต้นทุนของประเทศ โดยเฉพาะต้นทุนการบริหารจัดการเงินสดของประเทศ ช่วย
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ช่วยชักจูงให้เศรษฐกิจนอกระบบเข้าสู่ระบบ และช่วยให้มีการเก็บรวบรวม
ฐานข้อมูลการรับจ่ายเงินและสวัสดิการประชาชน ซึ่งจะสามารถน ามาวิเคราะห์เพ่ือการก าหนดนโยบายพัฒนา
เศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  รวมทั้ง ยังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการรับ
จ่ายเงินของภาครัฐผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยในการบริหารจัดการ เงินงบประมาณให้รวดเร็ว ลด
ค่าใช้จ่าย และโปร่งใสมากขึ้น โดยภาพรวมโครงการ National e-Payment ประกอบไปด้วย 5 โครงการ 
ได้แก่ 1) บริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่  (พร้อมเพย์-PromptPay) 2) การขยายการใช้บัตร
อิเล็กทรอนิกส์ 3) ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 4) e-Payment ภาครัฐ 5) การให้ความรู้
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และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในโครงการที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นมีเพียงโครงการเดียวที่กรมประมง
รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ได้แก่ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการ e-Payment ภาครัฐ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการรับจ่ายเงินของหน่วยงาน
ภาครัฐผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการโอนเงิน และการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสดและเช็ค 
รวมทั้ง เพ่ิมช่องทางการให้บริการรับช าระเงินค่าบริการจากประชาชนให้กับส่วนราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความ
ถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย แล้วยังสามารถส่งเงินถึงผู้รับได้โดยตรง และท าให้กระบวนการด้าน
การเงินของภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ลดโอกาสการทุ จริต ซึ่งกรมบัญชีกลางเป็น
หน่วยงานภายใต้การก ากับของกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดยให้ทุกส่วนราชการ
ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป  
 กรมประมง โดยกองคลัง รับผิดชอบศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการด้านการเงินของกรมประมง รวมทั้ง 
ศึกษา พัฒนา และจัดวางระบบงานคลังของกรมประมง ได้เริ่มด าเนินการขับเคลื่อนให้หน่วยเบิกจ่ายในส่วน
ภูมิภาคและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาคปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 
เป็นต้นมา และกรมประมงไดเ้ห็นชอบให้หน่วยเบิกจ่ายที่อยู่ในส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในส่วน
ภูมิภาคจ านวนทั้งสิ้น 201 หน่วยเบิกจ่าย เริ่มจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) 
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป เพ่ือให้สอดคล้องเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น ผู้เสนอ
ผลงาน ซึ่งรับผิดชอบในการศึกษา พัฒนาและวางระบบงานคลังของกรมประมง  จึงได้จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค 
และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาคขึ้น เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ เข้าใช้งานในระบบ KTB 
Corporate Online มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online อันจะส่งผลให้กรมประมงน าไปสู่การ
เป็นองค์การที่มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการ
คลัง และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่การเป็น “ประเทศไทย 4.0” 
 

วัตถุประสงค์การศึกษา 
1. เพ่ือให้ทราบแนวทางปฏิบัติงานการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate 

Online) ส าหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาค  
2.  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ เข้าใช้งาน (Company User) ในระบบ KTB Corporate Online 

ของหน่วยงานส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาค มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจ่ายเงินผ่าน
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ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) และสามารถเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online 
ได้อย่างถูกต้อง 

3.  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ เข้าใช้งาน (Company User) ในระบบ KTB Corporate Online 
ของหน่วยงานส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาคทราบถึงประเด็นความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ตลอดจนสามารถก าหนดระบบ
การควบคุมภายในให้สอดคล้องตามสภาพแวดล้อมของแต่ละหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม 

4.  เพ่ือให้กรมประมงสามารถติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในการด าเนินการจ่ายเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของหน่วยงานส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่ตั้งในส่วน
ภูมิภาคได ้
 

ขอบเขตการศึกษาและข้อจ ากัด 
1. คู่มือการปฏิบัติงานการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของ

หน่วยงานในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาค เป็นแนวทางการปฏิบัติงานเฉพาะการ
จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เท่านั้น ไม่ครอบคลุมการรับและน าส่งเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) 

2. คู่มือการปฏิบัติงานการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของ
หน่วยงานในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาค ใช้ส าหรับหน่วยงานที่เป็นเบิกจ่าย
เท่านั้น 

3. ระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดเป็นกิจกรรมการควบคุมขั้นพ้ืนฐานที่หน่วยงานควร
ก าหนดให้มีไว้ในการปฏิบัติงาน โดยที่หน่วยงานสามารถก าหนดวิธีการหรือรูปแบบในการควบคุมภายใน
เพ่ิมเติมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของแต่ละหน่วยงานได้ 

4. กฎหมาย ระเบียบ มติ ข้อบังคับ หนังสือเวียนเกี่ยวกับโครงการ National e-Payment 
และการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของกระทรวงการคลัง และของ       
กรมประมงที่ใช้ในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate 
Online) ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาค เป็นข้อมูลที่รวบรวมสิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้หน่วยเบิกจ่ายสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อ
ได้รับรหัสเข้าใช้งานและรหัสผ่าน 

5 . บางข้อความอาจใช้ทับศัพท์ เนื่องจากเป็นคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

  

นยิามศัพท ์
 KTB Universal Data Entry หมายถึง โปรแกรมที่ท าหน้าที่แปลง Excel File ให้เป็น Text File 
เพ่ือใช้ส าหรับ Upload เข้าระบบ KTB Corporate Online 
 KTB Corporate Online หมายถึง ระบบการโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน)  
 Company ID หมายถึง รหัสประจ าหน่วยเบิก-จ่าย ซึ่งออกให้โดยธนาคารกรุงไทยฯ 
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 User name หมายถึง รหัสผู้ใช้งาน ที่  Company Administrator เป็นผู้ก าหนดสิทธิและรหัส
ผู้ใช้งานให้ Company User ส าหรับเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online 
 Password หมายถึง รหัสผ่าน ที่ Company Administrator เป็นผู้ก าหนดสิทธิและรหัสผ่านให้ 
Company User ส าหรับเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online  
 Company User Maker หมายถึง ผู้ท ารายการโอนเงินในระบบ KTB Corporate Online ด้านการ
จ่ายเงินเป็นผู้ท ารายการขอโอนเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่โอน น าส่งรายการให้ Company 
User Authorizer อนุมัติการโอนเงิน และพิมพ์รายงานผลการโอนเงิน  
 Company User Authorizer หมายถึง ผู้อนุมัติโอนเงินในระบบ KTB Corporate Online มีหน้าที่
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการโอนเงินที่ Company User Maker ส่งให้ และแจ้งผลการโอนเงินให้ 
Company User Maker ทราบ 
 Upload หมายถึง การน า Excel File เข้าโปรแกรม KTB Universal Data Entry และการน า Text 
File เข้าสู่ระบบ KTB Corporate Online 
 Download หมายถึง การเรียกรายงานต่าง ๆ ออกมาจากโปรแกรม KTB Universal Data Entry 
และระบบ KTB Corporate Online ในรูปแบบ Excel File หรือ Word File 
 Approve หมายถึง การอนุมัติรายการโอนเงินในระบบ KTB Corporate Online 
 Reject หมายถึง การปฏิเสธรายการโอนเงินในระบบ KTB Corporate Online 
 

วิธีการศึกษา 
1.  ศึกษาแนวทางปฏิบัติและรวบรวมข้อมูลจากกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียนของ

กรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) รวมถึง การ
สังเกตการณ์ระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ทั้ง 
Company User Maker และ Company User Authorizer ของกองคลังและศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืน
เพ่ือก าหนดขอบเขต วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน เอกสารที่ต้องใช้ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการ
ด าเนินงานและจัดท าคู่มือ 

2.  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการจัดกลุ่ม จ าแนกและวิเคราะห์ผลที่ได้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากระเบียบ หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึง ระบบการควบคุมภายในและความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาคของกรมประมง 
โดยเทียบเคียงจากการปฏิบัติงานของกองคลัง  

3.  การสรุปผลและจัดท าคู่มือ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานหลังจากท่ีได้ท าการศึกษา เก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของหน่วยงานใน
ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาคของกรมประมง ในการปฏิบัติงานจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพ่ือจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(KTB Corporate Online)  ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาค  

4. การประเมินผลและติดตามผล เป็นการรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินการตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)  ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค 
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และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาค เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน พร้อมทั้งรวบรวม
ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน และเสนอแนวทางแก้ไข  
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบแนวทางปฏิบัติงานการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate 

Online) ส าหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาค  
2.  เจ้าหน้าที่ผู้ เข้าใช้งาน (Company User) ในระบบ  KTB Corporate Online ของ

หน่วยงานส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาค มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจ่ายเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) และสามารถเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online 
ได้อย่างถูกต้อง 

3.  เจ้าหน้าที่ผู้ เข้าใช้งาน (Company User) ในระบบ  KTB Corporate Online ของ
หน่วยงานส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาคทราบถึงประเด็นความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ตลอดจนสามารถก าหนดระบบ
การควบคุมภายในให้สอดคล้องตามสภาพแวดล้อมของแต่ละหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม 

4.  กรมประมงสามารถติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในการด าเนินการจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของหน่วยงานส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาคได ้
 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. หลักเกณฑ์ของการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)  
 National e-Payment เป็นระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่รัฐบาลก าลังพยายามผลักดัน 
เพ่ือให้มีระบบรองรับการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับการใช้งานเทคโนโลยี
โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือที่ขยายวงกว้างขึ้น และมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพ่ือประโยชน์
ทางเศรษฐกิจโดยรวม รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจึงได้ริเริ่มผลักดันแนวคิด National e-Payment ขึ้น
ตั้งแต่ในช่วงปี 2558 ที่ผ่านมา โครงการ National e-Payment เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อวันที่ 
22 ธันวาคม 2558 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ฯ นี้ ซึ่งก าหนดให้มีการด าเนินการโครงการส าคัญคู่ขนานกันไปในห้วงเวลาเดียวกันจ านวน 5 
โครงการ ได้แก่ 
 โครงการที่ 1 : บริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่ (พร้อมเพย์ - PromptPay)  
  • พร้อมเพย์เป็นทางเลือกใหม่ในการโอนเงินและรับเงินของประชาชน ท าให้มีความสะดวก
มากขึ้น ไม่ต้องขอเลขที่บัญชีของผู้รับโอน ค่าธรรมเนียมถูกกว่าบริการโอนเงินข้ามธนาคารแบบเดิม  

• มีเป้าหมายรองรับการโอนเงินผ่าน 5 ประเภท ID ได้แก่ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน, 
หมายเลข โทรศัพท์มือถือ, เลขที่บัญชีธนาคาร, กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet ID) และ อีเมลล์         
(e-Mail Address)  

• ลดข้อจ ากัดของระบบปัจจุบัน และเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ 
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 โครงการที่ 2 : การขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์  
• ขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ และ ขยายอุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
• ช่วยให้ประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ สามารถเข้าถึงและใช้บริการช าระเงินผ่านบัตร

อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นสื่อการช าระเงินที่สะดวก พกพาง่าย และประชาชน คุ้นเคย
มากกว่าสื่ออ่ืน ๆ  

• ช่วยลดการใช้เงินสดในชีวิตประจ าวันของประชาชน ลดภาระในการดูแลและตรวจนับเงิน
ของ ผู้รับเงิน ลดต้นทุนในการบริหารจัดการและขนส่งเงินสดของภาคธนาคาร 
 โครงการที่ 3 : ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

• บูรณาการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าและน าส่งเอกสาร
พาณิชย์  

• อ านวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษีในการจัดการเรื่องภาษีแก่ผู้เสียภาษี :  
- อ านวยความสะดวกและรวดเร็วในการช าระภาษี และคืนเงินภาษีผ่านบริการ 

PromptPay  
- ลดต้นทุน ระยะเวลา และข้ันตอนในการจัดท าเอกสารและการช าระภาษ ี 
- ยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้สะดวกรวดเร็วผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
- จัดท าและจัดส่งใบก ากับภาษีและใบรับทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือรองรับการค้าแบบ

ไร้พรมแดน 
 โครงการที่ 4 : e-Payment ภาครัฐ  

• จ่ายสวัสดิการภาครัฐแก่ประชาชนผ่านเลขบัตรประชาชนที่ได้ลงทะเบียนไว้  
• พัฒนาการรับจ่ายเงินภาครัฐด้วย e-Payment  
• บูรณาการฐานข้อมูลกลางในการให้ความช่วยเหลือประชาชน รวมถึงผู้มีรายได้น้อย 

 โครงการที่ 5 : การให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
  • ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน เพ่ือส่งเสริมการใช้ e-Payment  

• ภาครัฐออกมาตรการจูงใจ เพ่ือกระตุ้นการใช้ e-Payment แทนเงินสดและเช็ค  
 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ National e-Payment 
1.  ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล เช่น ผู้มีรายได้น้อยจะได้รับสิทธิตามที่ควรได้รับ ในขณะที่

ภาครัฐมีฐานข้อมูลกลางของประชาชนที่ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน สามารถบริหารจัดการเงินช่วยเหลือได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ มั่นใจว่าจะถึงมือประชาชนอย่างถูกต้อง และลดโอกาสเกิดการทุจริต ซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐ
สามารถบริหารจัดการเงินสวัสดิการได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสยิ่งขึ้น 

2. ช่วยยกระดับวิถีชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลให้สามารถ
เข้าถึงบริการทางการเงินและบริการ e-Payment ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ท าให้
การโอนเงินและการช าระเงินของประชาชนสามารถท าได้โดยง่าย โดยใช้เลขประจ าตัวประชาชน หรือ
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ นอกเหนือจากเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร และสามารถท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ได้โดยง่ายและสะดวกขึ้น 
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3. การเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้คุ้นเคยกับการใช้วิธีการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้
เงินสดมากข้ึน จะท าให้ร้านค้าต่าง ๆ เข้าสู่ระบบ e-Payment ได้เร็วขึ้น 

4. การเพ่ิมประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ภาครัฐบริหารจัดการเงิน
งบประมาณได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังสามารถส่งเงินถึงผู้รับได้โดยตรง และท าให้
กระบวนการรับส่งเงินของภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน ลดโอกาสการทุจริต 
 จากโครงการที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น โครงการที่ 1 , 2 และ 5 รับผิดชอบโดยกรมบัญชีกลาง 
โครงการที่ 3 รับผิดชอบโดยกรมสรรพากร และโครงการที่ 4 : e-Payment ภาครัฐเป็นโครงการที่ทุกส่วน
ราชการรับผิดชอบด าเนินการ รวมถึงกรมประมง 

โครงการ e-Payment ภาครัฐ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
(1) โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
(2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ 

1) โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม 
สืบเนื่องจากด ารินายกรัฐมนตรีที่ต้องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางที่ท าให้รัฐสามารถจ่ายเงิน

สวัสดิการและเงินช่วยเหลือให้ แก่ผู้ มี รายได้น้ อย  หรือผู้ที่ รั ฐต้องการให้ความช่วยเหลือโดยตรง                    
ถูกกลุ่มเป้าหมายไม่ซ้ าซ้อน และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง ยังสามารถบริหารจัดการและประเมินผล
ประสิทธิภาพของเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น โดยประชาชนสามารถใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัตร
ประชาชนเป็นสื่อในการรับเงินช่วยเหลือ และสามารถน าไปใช้จ่าย ผ่านร้านค้าต่าง ๆ หรือน าไปใช้กับบริการ
ต่าง ๆ ของรัฐ อาทิเช่น ระบบขนส่งสาธารณะ และระบบรักษาพยาบาล เป็นต้น โดยแนวทางบูรณาการ
ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เริ่มตั้งแต่หน่วยงานเจ้าของข้อมูล มีหน้าที่ปรับปรุงข้อมูลผู้มี สิทธิให้ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน และส่งข้อมูลให้กรมการปกครองตรวจสอบตัวตน และการมีชีวิตของผู้มีสิทธิ แล้วส่งข้อมูลต่อให้
กรมบัญชีกลางเป็นผู้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ ผู้มีสิทธิ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National  e-Payment แล้ว การด าเนินงานตามแนวทาง
ข้างต้นเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือเรียกว่า “การบูรณาการการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและเงินช่วยเหลือผู้
มีรายได้น้อย” ซึ่งเป็นการด าเนินงานในระยะที่ 1 และจะแล้วเสร็จภายในปี 2560 เมื่อสามารถจ่ายเงิน
สวัสดิการสังคมทุกประเภทตามแนวทางข้างต้นแล้ว จะท าให้มีฐานข้อมูลการจ่ายเงินสวัสดิการสังคม และ
สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้มีสิทธิแต่ละรายได้รับสวัสดิการสังคมประเภทใดบ้าง มีความซ้ าซ้อนหรือไม่ รวมทั้ง
สามารถบริหารงบประมาณการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2)  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์  

เป็นการส่งเสริมการรับจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการโอนเงิน และการ
ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสดและเช็คซึ่งกรมบัญชีกลางได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้
ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป รวมทั้งเพ่ิมช่องทางการให้บริการรับช าระ
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เงินค่าบริการจากประชาชนให้กับส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการด้านการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว 
 

ด้วยนโยบายของรัฐในการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงกรมประมงมีการรับ-จ่ายเงิน รวมถึง
การน าเงินส่งคลังโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการ
ช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) ซึ่งมีแผนงานโครงการ e-Payment ภาครัฐ 
เป็นโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

กรมบัญชีกลาง เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับของกระทรวงการคลัง จึงก าหนดให้ส่วนราชการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการน าเงินส่งคลัง และการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) แต่ใน
ผลงานนี้ขอน าเสนอหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเฉพาะการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate 
Online) โดยมีหนังสือเวียน และระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่  0406.3/ว 75 ลงวันที่  6 กรกฎาคม 2559 
กระทรวงการคลังก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  กรณีถอนคืนเงิน
รายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ (เอกสารที่ 1) โดยคู่สัญญาจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียก
เก็บในการจ่ายเงิน 

2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่  0402.2/ว 103 ลงวันที่  1 กันยายน 2559 
กระทรวงการคลังก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการน าเงินส่งคลังของส่วน
ราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) (เอกสารที่ 2) โดยก าหนดให้ส่วนราชการถือ
ปฏิบัติ ดังนี้ 

 การจ่ายเงิน  
 1. ให้ส่วนราชการที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส าหรับรับ

เงินงบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่ง
คลัง พ.ศ. 2551 ขอเปิดใช้บริการด้านการโอนเงิน (Bulk Payment) กับธนาคารกรุงไทยฯ ผ่านระบบ KTB 
Corporate Online  

 2. บัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ 1. ใช้เพ่ือการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ
รับเงินที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ หรือบุคคลภายนอก ในกรณี ดังนี้ 

    1) การจ่ายเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือกรณีอ่ืนใดที่กระทรวงการก าหนดตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ ข้อ 26 เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ค่าตอบแทนการสอบ ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นต้น 

    2) การจ่ายเงินยืมราชการตามสัญญาการยืมเงิน 
    3) การจ่ายเงินค่าซื้อทรัพย์สิน  จ้างท าของหรือเช่าท รัพย์สินตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ที่มีวงเงินต่ ากว่า 5,000 บาท ตามระเบียบการเบิกจ่ายจากคลังฯ ข้อ 24 (2)  
 3. บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินตามข้อ 2. ให้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้ 
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     1) กรณีเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในหน่วยงาน ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่ใช้ส าหรับรับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี หรือบัญชีเงินฝากธนาคารอ่ืนของผู้มี
สิทธิรับเงิน ตามท่ีหัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกอนุญาต 

     2) กรณีเป็นบุคลากรต่างสังกัดหรือบุคคลภายนอก ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ตามท่ีผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งความประสงค์ไว้ 

 4. ในการเริ่มด าเนินการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน
ครั้งแรก ให้ส่วนราชการจัดให้ผู้มีสิทธิรับเงินกรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ  KTB Corporate 
Online ตามที่ก าหนด และน ารายละเอียดทั้งหมดของผู้มีสิทธิรับเงิน รวมทั้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ใน
แบบดังกล่าวมาจัดท าเป็นทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลส าหรับการโอนเงินต่อไป 

 5. เมื่อผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งขอรับเงินจากส่วนราชการ ให้ขอเบิกเงินจากคลังเพ่ือเข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารตามข้อ 1. และให้ด าเนินการโอนเงินเต็มจ านวนตามสิทธิเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ    
รับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online และเมื่อการโอนเงินส าเร็จ ระบบจะมีการส่งข้อความแจ้งเตือน
ผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามเบอร์โทรศัพท์ หรือ e-mail address 
ที่ผู้มีสิทธิรับเงินได้แจ้งไว้ 

    กรณีที่ผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งขอรับเงินตามแบบค าขอเบิกเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือ
สัญญาการยืมเงิน เมื่อได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารจากส่วนราชการแล้ว ผู้มีสิทธิรับเงินไม่ต้องลงชื่อ
รับเงินในแบบค าขอเบิกเงินดังกล่าวอีก 

 6 . ให้ ใช้ ร าย งาน สรุ ป ผลการโอน เงิน  (Detail Report และ Summary Report / 
Transaction History) ที่ได้จากระบบ KTB Corporate Online เป็นหลักฐานการจ่าย และเก็บรักษาไว้ให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป 

 7. ทุกสิ้นวันท าการ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนผ่าน
ระบบ KTB Corporate Online เพ่ือเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินแต่ละรายการ จากรายงาน
สรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report / Transaction History) รายการสรุปความ
เคลื่อนไหวทางบัญชี (E-Statement / Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online 
และข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงินตามข้อ 4. ให้ถูกต้องตรงกัน 

 8. กรณีเกิดความคลาดเคลื่อนในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน 
เช่น โอนเงินเข้าบัญชีผิดราย โอนเงินไปเกินกว่าจ านวนที่ผู้มีสิทธิรับเงินได้รับ เป็นต้น ให้ส่วนราชการ
ด าเนินการเรียกเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ 1. และน าเงินส่งคลัง ถ้าน าส่งก่อน               สิ้น
ปีงบประมาณให้ส่วนราชการน าส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน แต่ถ้าน าส่งภายหลังสิ้นปีงบประมาณให้น าส่งเป็น
รายได้แผ่นดิน ประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน ยกเว้น ค่ารักษาพยาบาลให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

 9. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ GFMIS Package ผ่านระบบ KTB Corporate Online ที่
ธนาคารกรุงไทยฯ เรียกเก็บ ให้เป็นค่าใช้จ่ายของกรมบัญชีกลาง 

 10. วิธีปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และการบันทึกบัญชีให้ถือปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนดต่อไป 
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 11. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตินี้ได้ ให้ขอท าความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง 

 12. ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตินี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 
เป็นต้นไป 

3. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 108 ลงวันที่ 7 กันยายน 2559 
กระทรวงการคลังก าหนดให้ส่วนราชการสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online (เอกสารที่3)  
 4. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 109 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 
กระทรวงการคลังก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online (เอกสารที่ 4) ดังนี้ 
     1. ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร
แต่งตั้งบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) และบุคคลที่ต้องปฏิบัติน้าที่เป็น
ผู้ใช้งานในระบบ (Company User) ของหน่วยงานผู้เบิกทุกแห่งของส่วนราชการ โดยแบ่งเป็น 
  1.1 ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) ประกอบด้วย 
        (1) Company Administrator Maker มีอ านาจหน้าที่เป็นผู้บันทึกรายละเอียดผู้เข้า
ใช้งานในระบบ (Company User) ก าหนดสิทธิและหน้าที่ในการท ารายการของผู้ใช้งานในระบบรายบุคคล 
        (2) Company Administrator Authorizer มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
และอนุมัติการเพ่ิมหรือลดสิทธิและหน้าที่ในการท ารายการของผู้ใช้งานในระบบรายบุคคลตามข้อมูลที่ 
Company Administrator Maker บันทึกเข้าสู่ระบบ 
  1.2 ผู้ใช้งานในระบบ (Company User) ประกอบด้วย 
        (1) Company User Maker การจ่ายเงินเป็นผู้ท ารายการขอโอน พร้อมทั้งตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายการดังกล่าว ซึ่งระบุจ านวนเงินตามประเภทรายการค่าใช้จ่าย ก่อนน าส่งรายการให้กับ 
Company User Authorizer เพ่ืออนุมัติการโอนเงิน และเมื่อได้รับแจ้งการอนุมัติแล้วให้พิมพ์รายงานสรุปผล
การโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report / Transaction History) และรายการสรุปความ
เคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement / Account Information) เพ่ือใช้เป็นหลักฐานการจ่ายและหลักฐานใน
การตรวจสอบต่อไป 
         (2) Company User Authorizer มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
รายการโอนเงินที่ Company User Maker ส่งให้ อนุมัติการโอนเงิน ตลอดจนแจ้งผลการอนุมัติการโอนเงิน
ให้ Company User Maker  
    2. เมื่อได้รับค าสั่งแต่งตั้งดังกล่าวแล้ว ให้ผู้ใช้งานในระบบ  Company User) กรอกข้อมูลส่งให้
ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) ด าเนินการก าหนดสิทธิผู้ใช้งานในระบบ 
    3. เพ่ือความปลอดภัย เมื่อได้รับหนังสือจากธนาคารกรุงไทยฯ แจ้งให้ส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณทราบรหัสเข้าใช้งานระบบประจ าหน่วยเบิก-จ่าย (Company ID) ที่ธนาคารก าหนดให้ส าหรับทุก
หน่วยเบิกจ่ายในสังกัด พร้อมส่งรหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับผู้ดูแลระบบ 
(Company Administrator) ซึ่งจะต้องน ามาใช้ในการ Log in เข้าสู่ระบบ KTB Corporate Online ให้
ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) ด าเนินการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ทันทีเมื่อเริ่มต้นการเข้าใช้
งานก่อนจะด าเนินการก าหนดสิทธิผู้ใช้งานในระบบ (Company User)  
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                เมื่อก าหนดสิทธิให้กับผู้ใช้งานในระบบ (Company User) แล้ว ให้แจ้งรหัสเข้าใช้งานระบบ
ประจ าหน่วยเบิก-จ่าย (Company ID) และรหัสผ่าน (Password) ให้บุคคลดังกล่าวทราบ และเนื่องจากรหัส
ดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและต้องการความปลอดภัยสูง ดังนั้น ในการจัดส่งจึงต้องใส่ซองปิดผนึกเพ่ือมิ
ให้ผู้อื่นทราบถึงข้อมูลดังกล่าว 
    4. ให้ Company User เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ทุก ๆ 3 เดือน เพ่ือความปลอดภัยในการ
เข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online 
    5 . กรณี มีการโยกย้ายหรือเปลี่ ยนแปลงผู้ ด ารงต าแหน่ งผู้ ดูแลระบบ (Company User 
Administrator) หรือ ผู้ใช้งานในระบบ (Company User) ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายมีค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวขึ้นใหม่ 
                 กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) เมื่อมีค าสั่งดังกล่าวแล้ว ให้ส่วน
ราชการเจ้าของงบประมาณมีหนังสือแจ้งธนาคารกรุงไทยฯ เพ่ือขอให้ก าหนดรหัสผู้ใช้งาน (User ID) และ
รหัสผ่าน (Password) โดยให้แนบรหัสเข้าใช้งานระบบประจ าหน่วยเบิก -จ่าย (Company ID) ของส่วน
ราชการผู้เบิกในสังกัดทั้งหมดไปด้วย กรณีเป็นผู้ใช้งานในระบบ (Company User) เมื่อมีค าสั่งดังกล่าวแล้ว 
ให้ Company Administrator ก าหนดสิทธิการเข้าใช้งานในระบบให้ใหม่ 
 

ประโยชน์ที่ได้จากบริการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online  
  1. เพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางไกล ไม่ต้องเขียนใบน าฝาก (Pay-In) และยัง
ท างานได้ทุกที่ทุกเวลา 
  2. ทันใจ Download เอกสารรายงานสรุปยอดการท ารายการ สามารถตรวจสอบรายได้
ทันท ีและตรวจสอบรายการอนุมัติ Online ได้ 
  3. ลด ภาระข้ันตอนการจัดเก็บเอกสารในปริมาณมาก ๆ 
  4. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงิน 
  5. เพิ่มความปลอดภัยและสร้างภาพลักษณ์ท่ีทันสมัย 
  6. บริการพิเศษ SMS/E-mail แจ้งเตือนผู้รับโอนปลายทาง ทันที  
โปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่รองรับระบบ KTB Corporate Online ได้แก่ 
  1. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ Internet 
  2. ระบบปฏิบัติการข้ันต่ า Windows XP SP3 หรือ OS X10.9 
  3. เบราว์เซอร์  
   - Internet Explorer Version 8 ขึ้นไป 
   - Google Chrome Version 30 ขึ้นไป 
   - Mozilla Firefox Version 27 ขึ้นไป 
   - Safari Version 8 ขึ้นไป 
 

5. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 (เอกสารที่ 
5)  

6. กรมประมงได้ด าเนินการตามแนวทางที่กระทรวงการคลังก าหนดข้างต้น ดังนี้  
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              1) หนังสือกองคลัง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.3/1947 ลงวันที่ 16 กันยายน 2559 ได้
ก าหนดให้หน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาค ด าเนินการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ประเภทกระแสรายวัน 1 บัญชี เพ่ือรองรับการรับช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สมัครขอใช้บริการ KTB 
Corporate Online กับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ Company User 
Maker และ Company User Authorizer และกรอกข้อมูลในแบบแจ้งข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว แล้ว
จัดส่งเอกสารให้กองคลังภายในวันที่ 23 กันยายน 2559 (เอกสารที่ 6) 
              2) หนังสือกองคลัง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0504.2/55 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560 แจ้งให้        
หน่วยเบิกจ่ายที่ยังไม่ได้ด าเนินการสมัครใช้บริการ KTB Corporate Online และหน่วยเบิกจ่ายที่ยังไม่ได้
จัดส่งเอกสารให้กองคลัง เร่งด าเนินการให้แล้วโดยเร็ว (เอกสารที่ 7) 
              3) หนังสือกองคลัง ที่  กษ 0504.2/257 ลงวันที่  15 กันยายน 2560 แจ้งให้         
หน่วยเบิกจ่ายที่ยังไม่ได้ด าเนินการสมัครใช้บริการ KTB Corporate Online และหน่วยเบิกจ่ายที่ยัง
ด าเนินการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางก าหนด เช่น ไม่มีค าสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ Company 
User Maker และ Company User Authorizer หรือมีค าสั่งแต่แต่งตั้งพนักงานราชการ หรือมีค าสั่งแต่
แต่งตั้งไม่ครบถ้วน ไม่มีแบบแจ้งข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือมีแต่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามจ านวนที่แต่งตั้ง หรือมี
แต่กรอกข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือบางหน่วยเบิกจ่ายไม่ได้จัดส่งเอกสารการสมัครให้      
กองคลัง เป็นต้น เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 โดยกรมประมงเห็นชอบหน่วย
เบิกจ่ายในส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เริ่มจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online 
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป และให้กองคลังก าหนดแนวทางการโอนเงินผ่านระบบ  KTB 
Corporate Online ส าหรับหน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาคต่อไป (เอกสารที่ 8) 
     4) หนังสือกองคลัง ด่วนที่สุด ที่  กษ 0504.2/279 ลงวันที่  5 ตุลาคม 2560 ได้
ด าเนินการก าหนดสิทธิผู้ ใช้งานในระบบ และส่งรหัสผู้ใช้งานพร้อมรหัสผ่านเข้าใช้งานในระบบ KTB 
Corporate Online ให้หน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาค จ านวน 44 
หน่วยงาน (เอกสารที่ 9) 

5.) หนังสือกองคลัง ที่ กษ 0504.2/284 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ได้เชิญหน่วยเบิกจ่าย
ในส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN 
Conference) ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate 
Online) ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 (เอกสารที่ 10) 

6) หนังสือกองคลัง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0504.2/295 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ได้
ด าเนินการก าหนดสิทธิผู้ ใช้งานในระบบ และส่งรหัสผู้ใช้งานพร้อมรหัสผ่านเข้าใช้งานในระบบ KTB 
Corporate Online ให้หน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2 
จ านวน 41 หน่วยงาน (เอกสารที่ 11) 

7) หนังสือกองคลัง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0504.2/300 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 แจ้งหน่วย
เบิกจ่ายที่ยังไม่ได้สมัครใช้บริการ KTB Corporate Online หน่วยเบิกจ่ายที่ยังไม่ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้มีสิทธิ
เข้าใช้งานในระบบ พร้อมแบบแจ้งข้อมูลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 
ตุลาคม 2560 และกรมประมงมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทุกหน่วยงานอนุญาตให้ข้าราชการ ลูกจ้าง 
พนักงานราชการในหน่วยงานและหน่วยงานที่ฝากเบิกใช้บัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้ส าหรับรับเงินเดือน ค่าจ้าง 
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หรือค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี หรือบัญชีเงินฝากธนาคารอ่ืนในการขอรับเงินโอนเข้าบัญชีผ่านระบบ KTB 
Corporate Online (เอกสารที่ 12) 

8) หนังสือกองคลัง ที่ กษ 0504.2/305 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ได้ด าเนินการ
ก าหนดสิทธิผู้ใช้งานในระบบ และส่งรหัสผู้ใช้งานพร้อมรหัสผ่านเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online 
ให้หน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3 จ านวน 42 หน่วยงาน 
(เอกสารที่ 13) 

 

2. แนวทางปฏิบัติการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) และระบบการ
ควบคุมภายใน  
         ปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงิน จากการจ่ายเช็คหรือเงินสด เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)  
 ประกอบด้วย ขั้นตอนดังนี้  
 1. ขอเปิดใช้บริการโอนเงินกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
 2. ก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online 
 3. จัดท าฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงิน 
 4. ติดตั้งโปรแกรม KTB Universal Data Entry 
 5. เตรียมข้อมูลจ่ายในรูปแบบ Excel File 
 6. น าข้อมูลจ่ายเข้าโปรแกรม KTB Universal Data Entry 
 7. น าข้อมูลจ่ายเข้าระบบ KTB Corporate Online 
 8. อนุมัติการโอนเงิน 
 9. ตรวจสอบข้อมูลจากรายงานสรุปผลการโอนเงิน 

 ทั้งนี้ ขั้นตอนที่ 1 – 5 ท าเพียงครั้งเดียว หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยขั้นตอนการจ่ายเงิน
ผ่านระบบ KTB Corporate Online จะเริ่มที่กระบวนการที่ 6 – 9 ซึ่งต้องด าเนินการให้ครบถ้วนทุกครั้งที่มี
การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ซึ่งสามารถแสดงเป็น Flowchart กระบวนการจ่ายเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดังนี้ 
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Company User Maker Company User Authorizer Receiver (ผูม้สีทิธรัิบเงนิ) 

กระบวนการจา่ยเงินผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส ์(KTB Corporate Online)
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แนวทางปฏิบัติและระบบการควบคุมภายในการจ่ายเงิน 
โดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านระบบ KTB Corporate Online ของหน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค 

ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติและระบบการควบคุมภายใน ความเสี่ยงและผลกระทบ 
1. สมัครขอเปิด
ใช้บริการ KTB 
Corporate 
Online ส าหรับ
ภาครัฐ 

1. ก าหนดให้หน่วยงานที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส าหรับรับงบประมาณท่ีขอเบิกจาก
คลัง ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ขอเปิดใช้บริการด้านการ
โอนเงิน (Bulk Payment) กับธนาคารกรุงไทยฯ ผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยให้ด าเนินการ ดังนี้ 
    1.1 ดาว์นโหลดใบสมัครฯ และ Excel File (ตาม ว 108 ลงวันที่ 7 กันยายน 2559) ใบสมัครในรูปแบบ PDF Fill-
able File โดยพิมพ์ข้อมูลการสมัครในไฟล์คอมพิวเตอร์ได้ จากเว็บไซด์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th 
    1.2 กรอกหรือพิมพ์ใบสมัครและ Excel File (ตาม ว 108 ลงวันที่ 7 กันยายน 2559) โดยระบุข้อมูลทุกส่วน (ห้าม
เว้นว่าง) โดยให้ระบุรายละเอียดของ Admin 1 และ Admin 2 ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน เบอร์
โทรศัพท์มือถือและ e-mail address ให้ครบถ้วน และน าส่งใบสมัครฯ และ Excel File ที่สาขาธนาคารกรุงไทยฯ โดย
เอกสารประกอบการสมัครขอใช้บริการ KTB Corporate Online กลุ่มภาครัฐ ประกอบด้วย 
          1) หนังสือแจ้งความประสงค์ขอสมัครใช้บริการ 
          2) ส าเนาหนังสือค าสั่งมอบหมายทางราชการ 
          3) หลักฐานการสมัคร (ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรราชการผู้มีอ านาจลงนาม) 
    1.3 น าส่งแบบแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการทุกหน่วยเบิก-จ่าย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (ตาม ว 108 ลง
วันที่ 7 กันยายน 2559) ให้แก่กองคลัง กรมประมง 
          ทั้งนี้ รายละเอียดการสมัครขอเปิดใช้บริการ KTB Corporate Online ส าหรับภาครัฐ ให้เป็นไปตามหนังสือ  
กองคลัง กลุ่มบัญชี ที่ กษ 0503.3/1947 ลงวันที่ 19 กนัยายน 2559 เรื่อง การด าเนินการผ่านระบบ KTB 
Corporate Online (เอกสารที่ 14) และหนังสือกองคลัง กลุ่มการเงิน ที่ กษ 0504.4/597 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 
2560 เรื่องขอเปลี่ยนแปลงและขอแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online (เอกสารที่ 15)  
2. บัญชีเงินฝากธนาคารในข้อ 1. ใช้เพ่ือการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง 
พนักงานราชการ หรือบุคคลภายนอก ในกรณีดังนี้  

- หน่วยเบิกจ่ายไม่
ด าเนินการสมัครขอใช้
บริการ และจัดส่งเอกสารให้
กองคลัง ส่งผลให้หน่วย
เบิกจ่ายดังกล่าวไม่สามารถ
ด าเนินการจ่ายเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB 
Corporate Online) ได ้

http://www.cgd.go.th/
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ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติและระบบการควบคุมภายใน ความเสี่ยงและผลกระทบ 
     2.1 การจ่ายเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือกรณีอ่ืนใดที่กระทรวงการคลังก าหนดตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก

คลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง ข้อ 26 เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ค่าตอบแทนการสอบ ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นต้น 
     2.2 การจ่ายเงินยืมราชการตามสัญญาการยืมเงิน 
     2.3  การจ่ายเงินค่าซื้อทรพัย์สิน จ้างท าของหรือเช่าทรัพย์สินตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ท่ีมีวงเงิน
ต่ ากว่า 5,000 บาท ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน การรับเงินและการน าเงินส่งคลัง ข้อ 24 (2)  
3. ยกเว้นการจ่ายเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ าอื่น ๆ การจ่ายเงิน
ผ่านบัตรเครดิต การจ่ายเงินทดรองราชการ การจ่ายช าระหนี้สิน การจ่ายประกันสังคม ยังคงจ่ายเป็นเช็ค 

 

2. ก าหนดตัว
บุคคลผู้มีสิทธิเข้า
ใช้งานในระบบ 
KTB Corporate 
Online 

1. ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นหน่วยเบิกจ่ายมีค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็น
ผู้ใช้งานในระบบ (Company User) ซึ่งกรมประมงได้มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทุกหน่วยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่ต้อง
ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็น Company User Maker และ Company User Authorizer ตามหนังสือ กองคลัง กลุ่มบัญชี ที่ 
กษ 0503.3/1947 ลงวันที ่19 กันยายน 2559 เรื่อง การด าเนินการผ่านระบบ KTB Corporate Online
ประกอบด้วย 
    1.1 Company User Maker เป็นข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่การเงินในหน่วยงานผู้เบิกนั้น ๆ ซึ่งด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการ หรือประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไป เพ่ือท าหน้าที่ในการจ่ายเงิน จ านวน 1 
คน และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จ านวน 1 คน โดยมีหน้าที่ เป็นผู้ท า
รายการขอโอนเงิน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของรายการดังกล่าว ซึ่งระบุจ านวนเงินตามประเภทรายการค่าใช้จ่าย 
ก่อนน าส่งรายการให้กับ Company User Maker เพ่ืออนุมัติการโอนเงิน และเม่ือได้รับแจ้งการอนุมัติแล้วให้พิมพ์
รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report / Transaction History) และรายการสรุปความ   
เคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement / Account Information) เพ่ือใช้เป็นหลักฐานการจ่ายและหลักฐานในการ
ตรวจสอบต่อไป 

- หน่วยเบิกจ่ายจัดท าค า
แต่งตั้งผู้มีสิทธิเข้าใช้งาน
คลาดเคลื่อน ดังนี้ 
1. แต่งตั้งไม่ครบจ านวน
ตามท่ี ว109 ก าหนด และ
ไม่แต่งตั้งเพ่ิมเติม 
2. แต่งตั้งข้าราชการใน
ระดับท่ีต่ ากว่า ว 109 และ
แต่งตั้งลูกจ้างประจ าหรือ
พนักงานราชการให้เป็นผู้
เข้าใช้งานในระบบ ซึ่งไม่
สามารถด าเนินการได้ 
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ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติและระบบการควบคุมภายใน ความเสี่ยงและผลกระทบ 
    1.2 Company User Authorizer เป็นข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่การเงิน ที่ด ารงต าแหน่งประเภท

วิชาการ ระดับช านาญการ หรือประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือเทียบเท่าข้ึนไป โดยมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลรายการโอนเงินที่ Company User Maker ส่งให้ อนุมัติการโอนเงิน ตลอดจนแจ้งผลการอนุมัติการโอน
เงินให้ Company User Maker  
2. ก าหนดให้ผู้ใช้งานในระบบ (Company User) กรอกข้อมูลในแบบแจ้งข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าที่ Company User Maker 
และ Company User Authorizer (เอกสารที่ 16) ส่งให้ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) ด าเนินการก าหนด
สิทธิผู้ใช้งานในระบบ 
3. เมื่อผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) ได้รับแจ้งรหัสเข้าใช้งานประจ าหน่วยเบิก-จ่าย (Company ID) จาก
ธนาคารกรุงไทยฯ ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) จะตรวจสอบค าสั่งแต่งตั้งผู้มีสิทธิเข้าใช้งานว่าเป็นไปตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด (ว 109 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559) และแบบแจ้งข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าที่ Company User Maker 
และ Company User Authorizer ซึ่งจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน เพ่ือด าเนินการก าหนดสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB 
Corporate Online พร้อมรหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) และแจ้งผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ 
(Company User) ทราบ โดยใส่ซองปิดผนึกเป็นเอกสารลับจัดส่งให้ผ่านทางหน่วยงานต้นสังกัด 
4. เมื่อผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ (Company User) ของแต่ละหน่วยเบิกจ่ายได้รับรหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน 
(Password) แล้ว ให้กรอกข้อมูลและส่งแบบตอบรับรหัสผ่านเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ซึ่งแนบใส่ซอง
ไปพร้อมกับรหัสเข้าใช้งานในระบบ โดยการสแกนเอกสารส่งมาทาง e-mail : fingroup.fn@gmail.com 
5. กรณีท่ีหน่วยเบิกจ่ายได้รับรหัสเข้าใช้งานในระบบ (Company User) แล้วพบว่าผู้มีสิทธิเข้าใช้งานไม่ได้อยู่ในสังกัด
หน่วยเบิกจ่ายแล้ว เช่น โอน โยกย้าย ลาออก หรือเกษียณอายุราชการ ให้ด าเนินการตามหนังสือกองคลัง ที่ กษ 
0504.2/295 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 (เอกสารที่ 17) โดยให้จัดท าหนังสือแจ้งกองคลัง ดังนี้ 
   5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ Company User Maker หรือ Company User Authorizer ใหม่ พร้อมกรอก
ข้อมูลและแนบแบบแจ้งข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าที่ Company User Maker หรือ Company User Authorizer ให้ครบถ้วน 
 

- หน่วยเบิกจ่ายจัดท าแบบ
แจ้งขอ้มูลผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
Company User Maker 
และ Company User 
Authorizer คลาดเคลื่อน 
ดังนี้  
1. ไม่จัดท าแบบแจ้งข้อมูลฯ 
ส่งให้กองคลังให้ครบถ้วน 
ตามจ านวนผู้ใช้งานในระบบ
ที่แต่งตั้งไว้ในค าสั่ง 
2. ระบุข้อมูลในแบบแจ้ง
ข้อมูลฯ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ส่งผลให้หน่วยเบิกจ่ายมีผู้มี
สิทธิเข้าใช้งานในระบบไม่
ครบถ้วน อาจเกิดความไม่
ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
หากผู้เข้าใช้งานในระบบไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
- ผู้เข้าใช้งานในระบบของ
หน่วยเบิกจ่ายโยกย้าย โอน 
ลาออกหรือเกษียณอายุ
ราชการ แล้วไม่แต่งตั้งผู้เข้า  

mailto:fingroup.fn@gmail.com
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ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติและระบบการควบคุมภายใน ความเสี่ยงและผลกระทบ 
     5.2 ขอให้ระงับรหัสผ่านเข้าใช้งานในระบบฯ ของบุคคลดังกล่าว โดยระบุให้ชัดเจนว่าประสงค์ระงับเจ้าหน้าที่รายใด 

และเปลี่ยนเป็นเจ้าหน้าที่รายใด ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับค าสั่งใหม่ที่แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน  าที่ และส่งซองรหัสผ่านเข้าใช้งานใน
ระบบของเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวคืนมาท่ีกองคลัง 
6. ให้ผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ (Company User) น ารหัสที่ได้รับ Log in เข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online 
และด าเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านทันที โดยให้เก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ พร้อมเปลี่ยนรหัสผ่านทุก 3 เดือน 
7. กรณีผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ (Company User) น ารหัสที่ได้รับ Log in เข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate 
Online แล้ว ระบุรหัสเข้าใช้งานระบบประจ าหน่วยเบิก-จ่าย (Company ID) หรือรหัสผู้ใช้งาน (User ID) หรือรหัสผ่าน 
(Password) ผิดเกิน 3 ครั้ง ระบบจะระงับ (Lock) ไม่ให้สามารถเข้าใช้งานได้อีก ให้ผู้มีสิทธิเข้าใช้งานท าหนังสือแจ้ง   
กองคลัง พร้อมแนบแบบขอยกเลิกการระงับการเข้าใช้งานและก าหนดรหัสผ่านใหม่ในระบบ KTB Corporate Online 
(เอกสารที่ 18)  
8. กรณีผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ (Company User) น ารหัสที่ได้รับ Log in เข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate 
Online แล้ว ออกจากท างานโดยไม่ได้ Log out ระบบ KTB Corporate Online จะค้างไม่สามารถใช้งานต่อได้ ให้รอ
ประมาณ 15 นาที แล้วจึงเริ่มด าเนินการ Log in เข้าใช้งานใหม่อีกครั้ง  
9. กรณีหน่วยเบิกจ่ายมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบทั้ง Company User Maker และ Company User 
Authorizer ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับ ข้อ 5. เว้นแต่ ไม่ต้องซองรหัสผ่านซึ่งได้น าไปใช้เข้าใช้งานในระบบ KTB 
Corporate Online แล้วกลบัคืนมาให้กองคลัง เพ่ือให้กองคลังก าหนดสิทธิเข้าใช้ให้ใหม่ และระงับรหัสผ่านให้กับผู้ใช้งาน
เดิม 
 
 
 
 
 

ใช้งานระบบใหม่ พร้อมแนบ
แบบแจ้งข้อมูลฯ และไม่แจ้ง
ให้กองคลังทราบ กองคลัง
จึงไม่ได้ด าเนินการระงับ
รหัสผ่านให้ ส่งผลให้เกิด
ความเสี่ยงในการน า
รหัสผ่านของผู้ที่โยกย้าย 
โอนดังกล่าวเข้าใช้งานใน
ระบบ KTB Corporate 
Online ได้  
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3. จัดท า
ฐานข้อมูลผู้มี
สิทธิรับเงินผ่าน
ระบบ KTB 
Corporate 
Online  

1. ก าหนดให้หน่วยเบิกจ่ายด าเนินการ ดังนี้  
    1.1 กรณีผู้มีสิทธิรับเงินเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ แจ้งผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยเบิกจ่าย
และหน่วยงานที่ฝากเบิก ให้จัดท าเอกสารต่อไปนี้ส่งให้หน่วยงาน 
                  - แบบแจ้งข้อมูลการรับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online (เอกสารที่ 19) 
                  - ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง 
                  - หนังสือที่หัวหน้าหน่วยงานของหน่วยเบิกจ่ายอนุญาตให้ผู้มีสิทธิรับเงินใช้บัญชีดังกล่าวในการขอรับเงิน
โอนเข้าบัญชีผ่านระบบ KTB Corporate Online (เอกสารที่ 20) โดยกรมประมงมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานของ
หน่วยเบิกจ่ายทุกแห่งอนุญาตให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในหน่วยงานและหน่วยงานที่ฝากเบิกใช้บัญชี
เงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี หรือบัญชีเงินฝากธนาคารอ่ืนของผู้มีสิทธิรับเงินในการรับเงินโอนเงินเข้า
บัญชีผ่านระบบ KTB Corporate online ตามหนังสือ กองคลัง ที่ กษ 0504.2/300 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
(เอกสารที่ 21)  
    1.2 กรณีผู้มีสิทธิรับเงินเป็นข้าราชการบ านาญ หรือบุคคลภายนอก เช่น พนักงานจ้างเหมาบริการ ผู้ขายหรือผู้
ให้บริการ ให้แจ้งผู้มีสิทธิรับเงินของหน่วยเบิกจ่ายและหน่วยงานที่ฝากเบิก ให้จัดท าเอกสารต่อไปนี้ส่งให้หน่วยงาน 
                  - แบบแจ้งข้อมูลการรับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online  
                  - ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง 
2. ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ธุรการ หรือ Company User Maker ของหน่วยเบิกจ่ายด าเนินการ ดังนี้ 
    2.1 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 – 1.2 หรือไม่ และข้อมูลใน
เอกสารทั้งหมดต้องสอดคล้องกัน หากพบว่าไม่ครบถ้วน ถูกต้องให้แจ้งกลับไปยังผู้มีสิทธิรับเงินด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 
    2.2 ระบุหมายเลขก ากับลงในแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online เรียงกันไปทุกฉบับ
ตามล าดับของเอกสารที่รับเข้ามาในแต่ละครั้ง โดยให้ระบุหมายเลขก ากับเป็นตัวเลขห้าหลัก เช่น 01/001 ประกอบด้วย
สองหลักแรก 01 เป็นตัวเลขแทนรหัสหน่วยเบิกจ่าย ถ้ามีหน่วยงานอื่นฝากเบิกให้แทนด้วยรหัส 02 , 03  
 

- จัดท าและส่งเอกสารไม่
ครบถ้วน ถูกต้อง ส่งผลให้
ยังไม่เป็นผู้มีสิทธิรับเงินผ่าน
ระบบ KTB Corporate 
Online เมื่อส่งใบส าคัญมา
ขอเบิกเงิน จะได้รับเงิน
ล่าช้า หรือจ่ายเงินโดยการ
โอนเงินเข้าบัญชีไปโดยที่
ผู้รับเงินยังไม่เป็นผู้มีสิทธิรับ
เงิน ตามที่ ว 103 ก าหนด 
- จัดท าและส่งเอกสาร
ครบถ้วน แต่ระบุขอ้มูล
คลาดเคลื่อน ส่งผลให้ไม่
สามารถโอนเงินเข้าบัญชีให้
ได้ หรือ โอนเงินไปเข้าบัญชี
บุคคลอื่น ซึ่งจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่หน่วย
เบิกจ่ายหากไม่สามารถ
ติดตามเงินกลับคืนมาได้ 
-น าข้อมูลมาจัดท าทะเบียน
คุมการโอนเงินของผู้มีสิทธิ 
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 ตามล าดับ และตัวเลขสามหลัก 001 หลังแทนล าดับที่ของเอกสารเรียงกันไป            

     2.3 น าข้อมูลในแบบแจ้งข้อมูลการรับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online และส าเนาสมุดบัญชีธนาคารมา
จัดท าทะเบียนคุมการโอนเงินของผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online (เอกสารที ่22) ในระบบ
คอมพิวเตอร์ ในรูปแบบ Excel File แยกตามหน่วยเบิกจ่ายและหน่วยงานที่ฝากเบิกของผู้มีสิทธิรับเงินทุกคน เพ่ือใช้ใน
การตรวจสอบความถูกต้อง โดยข้อมูลที่น ามาจัดท าทะเบียนคุมการโอนเงินของผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate 
Online ประกอบด้วย 13 ช่อง ดังนี้  
           ช่องที่ 1 : ล าดับเลขท่ีของแบบแจ้งข้อมูลการรับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online 
           ช่องที่ 2 : ประเภทของผู้มีสิทธิรับเงิน เช่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ข้าราชการบ านาญ 
บุคคลภายนอก เป็นต้น 
          ช่องที่ 3 : ชื่อ-สกุล ของผู้มีสิทธิรับเงิน 
          ช่องที่ 4 : เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักของผู้มีสิทธิรับเงิน 
          ช่องที่ 5 : ที่อยู่ของผู้มีสิทธิรับเงิน 
          ช่องที่ 6 : รหสัธนาคาร 
          ช่องที่ 7 : ชื่อธนาคาร 
          ช่องที่ 8 : สาขาของธนาคาร 
          ช่องที่ 9 : เลขที่บัญชเีงินฝากธนาคาร 
          ช่องที่10: ระบุว่าใชบ้ัญชีเงินฝากธนาคารที่รับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน หรือบัญชีเงินฝากธนาคารอื่น 
          ช่องที่11: หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
          ช่องที่12: e-mail address 
          ช่องที่13: ลายมือชื่อรับรองความถูกต้องด้วยตัวบรรจง  
    2.4 กรณีผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง ที่ใช้บัญชีเงินเดือนในการขอรับโอนเงิน ให้ตรวจสอบเลขท่ีบัญชี
ธนาคารที่ขอรับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online กับเลขที่บัญชีธนาคารในระบบฐานข้อมูลเงินเดือน 

รับเงินผ่านระบบ KTB 
Corporate Online 
คลาดเคลื่อน และผู้มีสิทธิ
รับเงินตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล
คลาดเคลื่อน โดยลงนาม
รับรองไว้ เมื่อน าข้อมูล
ดังกล่าวไปจ่ายโดยการโอน
เงินเข้าบัญชีผ่านระบบ KTB 
Corporate Online จึงอาจ
ส่งผลให้ผู้มีสิทธิรับเงินไม่ได้
รับโอนเงินเข้าบัญชี 
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 ข้าราชการ ส าหรับพนักงานราชการให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายตรวจสอบกับบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้ส าหรับรับเงินค่าตอบแทน 

     2.5 พิมพ์ทะเบียนคุมการโอนเงินของผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online แล้วส่งให้ผู้มีสิทธิรับเงิน 
ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมาบริการ ซึ่งปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เป็นต้น 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมให้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องด้วยตัวบรรจง โดยมิให้มีการลงลายมือชื่อ
แทนกัน และให้จัดเก็บไว้รวมกับแบบแจ้งข้อมูลการรับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online และส าเนาสมุดบัญชี
ธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินแต่ละรายทั้งหมด 
     2.6 ข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงินของผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้เก็บไว้เป็นความลับ 
และเป็น Master File ส าหรบัใช้ในการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online  
     2.7 ให้ส่งมอบ File ทะเบียนคุมฯ ให้ Company User Maker ด้านจ่ายเก็บไว้ใช้ในการเตรียมข้อมูลจ่ายเพ่ือน าเข้า
โปรแกรม KTB Universal Data Entry  
3. ก าหนดให้ผู้มีสิทธิรับเงินระบุข้อความว่าประสงค์ขอรับเงินโดยการรับโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี... 
ธนาคาร... สาขา... เลขท่ีบัญชี.... ไว้ที่หนังสือส่งใบส าคัญขอเบิกเงินทุกรายการ เว้นแต่ กรณีผู้ขอเบิกเป็นบุคคลภายนอก 
เช่น พนักงานจ้างเหมาบริการ หรือ ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ ให้ระบุข้อความดังกล่าวเพ่ิมเติมไว้ที่ใบแจ้งหนี้ด้วย 

 

 4. กรณีเพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงิน ก าหนดให้หน่วยเบิกจ่ายด าเนินการ ดังนี้ 
    4.1 การขอเพ่ิมข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงิน เช่น ข้าราชการบรรจุใหม่ หรือย้ายมาจากหน่วยงานอื่น ให้จัดท าเอกสารและ
ด าเนินการตามข้อ 1 - 3  
    4.2 กรณีผู้มีสิทธิรับเงินประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางรายการซึ่งมีฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินอยู่แล้วในทะเบียนคุม
การโอนเงินของผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online แบ่งเป็น 2 กรณี คือ  
            4.2.1 เปลี่ยนแปลงข้อมูล เลขที่บัญชีธนาคาร ชื่อธนาคาร สาขาของธนาคาร ชื่อ-สกุลของผู้มีสิทธิรับเงิน ให้ผู้มี
สิทธิรับเงินด าเนินการจัดท าเอกสารตามข้อ 1.1 หรือ 1.2 แล้วแต่กรณี โดยให้เจ้าหน้าที่ธุรการระบุหมายเลขก ากับเดิมลง
ในแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online และด าเนินการตามข้อ 2. เพ่ือปรับปรุงฐานข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน         
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             4.2.2 เปลี่ยนแปลงข้อมูล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ e-mail ให้ผู้มีสิทธิรับเงินท าหนังสือแจ้งหน่วยเบิกจ่าย

ทราบ โดยไม่ต้องจัดท าแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online และไม่ต้องแนบส าเนาสมุด
บัญชีธนาคาร เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ธุรการด าเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงินของผู้มีสิทธิรับเงินผ่าน
ระบบ KTB Corporate Online ให้  
     4.3 กรณีผู้มีสิทธิรับเงินโอน โยกย้าย ลาออกหรือเสียชีวิต ให้เจ้าหน้าที่ธุรการตัดข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินออกจาก
ทะเบียนคุมการโอนเงินของผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online  
     4.4 กรณีผู้มีสิทธิรับเงินเคยมีฐานข้อมูลการขอรับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online จากหน่วยเบิกจ่าย
แห่งใดแห่งหนึ่งแล้ว เมื่อไปปฏิบัติงานยังหน่วยเบิกจ่ายอื่นต้องขอเพ่ิมข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate 
Online ใหม่ทุกครั้ง และให้หน่วยเบิกจ่ายเดิมตัดข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินรายนั้นออกจากทะเบียนคุมฯ ด้วย        

 

4. ติดต้ัง
โปรแกรม KTB 
Universal Data 
Entry 

1. ก่อนเริ่มจ่ายเงินโดยการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ก าหนดให้หน่วยเบิกจ่ายด าเนินการติดต้ัง
โปรแกรม KTB Universal Data Entry ตามคู่มือการติดตั้งโปรแกรมท่ีธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ก าหนด ซึ่งการ
ติดต้ังโปรแกรม KTB Universal Data Entry ท าเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น 
2. รหัสผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password) เพ่ือใช้ส าหรับ Log in เข้าใช้งานในโปรแกรม KTB Universal 
Data Entry  ได้แก่ Username : admin และ Password : 9999 ให้ระบุเหมือนกันทุกหน่วยเบิกจ่าย  
3. โปรแกรม KTB Universal Data Entry ท าหน้าที่ในการแปลง Excel File ให้เป็น Text File เพ่ือส าหรับน าข้อมูลการ
โอนเงินเข้าระบบ KTB Corporate Online 

- การติดตั้งโปรแกรมไม่
สมบูรณ์ เนื่องจากเวอร์ชั่น
ของระบบคอมพิวเตอร์ไม่
สอดคล้องกับโปรแกรม 
ส่งผลให้ไม่สามารถ
ด าเนินการใช้งานใน
โปรแกรม KTB Universal 
Data Entry ได ้

5. เตรียมข้อมูล
จ่ายในรูปแบบ 
Excel File 

1. ก าหนดให้ Company User Maker ด้านจ่ายด าเนินการ ดังนี้  
    1.1 แจ้งใหผู้้มีสิทธิรับเงินทุกประเภทจัดท าใบส าคัญขอเบิกเงินที่จะจ่ายโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านระบบ KTB 
Corporate Online โดยให้ระบุชื่อบัญชี ชื่อธนาคาร สาขาของธนาคารไว้ที่หนังสือขอส่งใบส าคัญเบิกจ่ายทุกครั้ง กรณี
หนึ่งใบส าคัญมีผู้รับเงินมากกว่าหนึ่งรายให้ระบุชื่อบัญชี ชื่อธนาคาร สาขาของธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินทุกรายไว้ที่
หนังสือขอส่งใบส าคัญเบิกจ่ายทุกครั้ง เพ่ือใช้เปรียบเทียบกับข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงินของผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ 

 
- เตรียมข้อมูลจ่ายใส่ตาราง
ส าหรับน าข้อมูลจ่ายเข้า
โปรแกรม KTB Universal 
Data Entry คลาดเคลื่อน 
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 KTB Corporate Online หากผู้มีสิทธิรับเงินไม่ระบุรายละเอียดดังกล่าวไว้ทีใ่บส าคัญ ให้ Company User Maker ส่ง

ใบส าคัญคืนให้ผู้มีสิทธิรับเงินด าเนินการให้ครบถ้วนก่อน กรณีผู้มีสิทธิรับเงินเป็นบุคคลภายนอก ให้ระบุชื่อบัญชี ชื่อ
ธนาคาร สาขาของธนาคารเพ่ิมเติมไว้ที่ใบแจ้งหนี้ด้วย 
   1.2 เมื่อได้รับใบส าคัญท่ีตรวจสอบว่ากรมบัญชีกลางได้อนุมัติเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยเบิกจ่ายจากการ
เบิกเงินจากระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว ให้ด าเนินการ ดังนี้  
          1.2.1 ตรวจสอบใบส าคัญกับ e-Statement ที่เรียกจากระบบ Internet Banking ของธนาคารกรุงไทยฯ เพ่ือ
ตรวจสอบว่าใบส าคัญที่รับเข้ามาเพ่ือรอจ่ายโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านระบบ KTB Corporate Online นั้น ได้รับเงิน
เข้าบัญชีเงินงบประมาณของหน่วยเบิกจ่ายได้ครบถ้วน ถูกต้องทุกรายการ และลงนามรับรองว่าได้ตรวจสอบเงินเข้าบัญชี
เรียบร้อยแล้ว ไว้ที่รายงาน Sap R/3 ของ ขบ.02 
          1.2.2 คัดแยกเอกสารใบส าคัญที่ขอเบิกในแต่ละครั้งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ 
                  ก) ชุดใบส าคัญที่ผู้มีสิทธิรับโอนเงินใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยฯ 
                  ข) ชุดใบส าคัญที่ผู้มีสิทธิรับโอนเงินใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารอ่ืนที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทยฯ  
          1.2.3 น าใบส าคัญที่ได้คัดแยกชุดใบส าคัญที่ผู้มีสิทธิรับโอนเงินใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยฯ หรือชุด
ใบส าคัญทีผู่้มีสิทธิรับโอนเงินใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารอ่ืนที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทยฯ แล้วแต่กรณี มาค้นหาข้อมูลของผู้มี
สิทธิรับเงินแต่ละรายในทะเบียนคุมการโอนเงินของผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ที่จัดท าไว้ในระบบ
คอมพิวเตอร์ เมื่อค้นเจอข้อมูลของผู้มีสิทธิรับเงินแล้ว ให้คัดลอกข้อมูลต่อไปนี้ ได้แก่ รหัสธนาคาร (เอกสารที่ 23) เลขที่
บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อ-สกุลผู้มีสิทธิรับเงิน เลขบัตรประจ าตัวประชาขน  e-mail address และหมายเลข
โทรศัพท์มือถือของผู้มีสิทธิรับเงินแต่ละรายดังกล่าวจากทะเบียนคุมการโอนเงินของผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB 
Corporate Online เพ่ือน ามาจัดท าตารางส าหรับเตรียมข้อมูลจ่ายเข้าโปรแกรม KTB Universal Data Entry    
(เอกสารที่ 24) โดยระบุข้อมูลลงในช่องท่ี 1, 2, 3, 5, 8 และ 9 ตามล าดับ ส าหรับช่องที่ 4 ให้ระบุจ านวนเงินโดยไม่
ต้องใส่เครื่องหมาย , คั่นที่หลักพัน และระบุทศนิยมสองต าแหน่งทุกครั้ง ช่องที่ 6 ให้ระบุเลขเอกสารขอเบิกจากระบบ 
GFMIS เช่น 36000XXXXX ช่องที่ 7 ให้ระบุประเภทค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ปรากฏบน SMS ของผู้มีสิทธิรับเงิน    

เนื่องจากคัดลอกข้อมูลจาก
ทะเบียนคุมฯ มาแล้ว มีการ
แก้ไข หรือ Company 
User Maker ไม่ได้
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล
ที่อยู่ในตารางส าหรับน า
ข้อมูลจ่ายเข้าโปรแกรม 
KTB Universal Data 
Entry ให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง
ตรงกันระหว่างทะเบียนคุมฯ 
และรายละเอียดที่ใบส าคัญ
อีกครั้ง ส่งผลให้การจัดท า
ตารางส าหรับน าข้อมูลจ่าย
เข้าโปรแกรม KTB 
Universal Data Entry 
คลาดเคลื่อน เมื่อน าไป 
Upload เข้าระบบ KTB 
Universal Data Entry จะ
ส่งผลให้โอนเงินเข้าบัญชีผู้มี
สิทธิรับเงินคลาดเคลื่อนตาม
ไปด้วย 
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            1.2.4 เมื่อระบุข้อมูลลงในตารางส าหรับเตรียมข้อมูลจ่ายเข้าโปรแกรม KTB Universal Data Entry ครบถ้วน

ทั้ง 9 ช่องแล้ว ให้ก าหนดรูปแบบของข้อมูล (Format Cell) ในช่องที่ 1 – 9 ให้อยู่ในรูปของ Text (ข้อความ) ยกเว้น 
ช่องที่ 4 จ านวนเงิน ให้อยู่ในรูปแบบของ Number (ตัวเลข) เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้บันทึกจัดเก็บเป็น         
Excel 97 -2003 โดยให้ตั้งชื่อไฟล์ขึ้นต้นด้วย D ส าหรับผู้มีสิทธิรับเงินที่ขอรับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว
ตามด้วยวันเดือนปีที่ท ารายการและล าดับเอกสารที่ท าในวันนั้นสามหลัก เช่น ผู้มีสิทธิขอรับเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยฯ 
ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 รายการที่ 1 ของวันที่ท ารายการให้ตั้งชื่อ : D16102017001.xls หรือให้ตั้งชื่อไฟล์ขึ้น
ด้วย S ส าหรับผู้มีสิทธิรับเงินที่ขอรับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่น แล้วตามด้วยวันเดือนปีที่ท ารายการและล าดับเอกสารที่
ท าในวันนั้น เช่น S16102017001.xls แล้วแต่กรณี 
            1.2.5 การจัดท าตารางส าหรับเตรียมข้อมูลจ่ายเข้าโปรแกรม KTB Universal Data Entry ท าได้สองลักษณะ 
ได้แก่  
    1) ผู้มีสิทธิรับเงินคนเดียวต่อหนึ่งใบส าคัญ ให้ระบุชื่อผู้รับเงินคนเดียวแต่ต้องแยกกันระหว่างธนาคารกรุงไทยฯ และ
ธนาคารอ่ืน กล่าวคือ  1 ตาราง มีข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินได้เพียงคนเดียวตามตัวอย่าง (เอกสารที่ 25)   
    2) ผู้มีสิทธิรับเงินหลายคนต่อหนึ่งใบส าคัญ เช่น ผู้มีสิทธิรับเงิน 5 คน ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ 2 คน อีก 3 
คน เป็นบัญชีเงินฝากธนาคารอ่ืน ให้จัดท าตารางส าหรับเตรียมข้อมูลจ่ายเข้าโปรแกรม KTB Universal Data Entry 2 
ชุด แยกกัน ประกอบด้วย 1 ชุด เฉพาะผู้มีสิทธิรับเงิน 2 ราย ที่ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ และอีก 1 ชุด ส าหรับผู้
มีสิทธิรับเงินที่ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารอื่นรวมกัน 3 ราย ตามตัวอย่าง (เอกสารที่ 26 - 27 )     
            1.2.6 จัดเก็บเป็น Folder ไว้ส าหรับ Excel File ตารางส าหรับเตรียมข้อมูลจ่ายเข้าโปรแกรม KTB Universal 
Data Entry ในแต่ละวัน เช่น ใน 1 วันมีหลายใบส าคัญท าตารางฯ ไว้หลายรายการ ให้จัดเก็บเป็น Folder ตามวันที่ท า
รายการ เพ่ือป้องกันความสับสนในการน าข้อมูลไปใช้ในการ Upload เข้าระบบ KTB Universal Data Entry 
 2. ก าหนดให้ Company User Maker จ่ายเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate 
Online ครั้งละ 1 รายการต่อหนึ่งใบส าคัญต่อการอนุมัติโอนเงิน 1 ครั้ง ตามจ านวนเงินในใบส าคัญ ยกเว้น กรณีหนึ่ง
ใบส าคัญมีผู้มีสิทธิรับเงินหลายรายให้โอนเงินเข้าบัญชีผ่านระบบ KTB Corporate Online ได้มากกว่าครั้งละ 1 รายการ 

- น าข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเข้า
บัญชีธนาคารกรุงไทยฯ และ
ธนาคารมาจัดท าตาราง
ส าหรับเตรียมข้อมูลฯ ปน
กัน ซึ่งจะส่งผลให้ไม่
สามารถ Upload ข้อมูลเข้า
ระบบ KTB Corporate 
Online ได้ และส่งผลต่อผู้มี
สิทธิรับเงินได้รับเงินล่าช้า 
- การก าหนดรูปแบบข้อมูล
ที่น าเข้าตารางส าหรับ
เตรียมข้อมูลฯ ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ส่งผลให้ไม่
สามารถ Upload เข้า
โปรแกรม KTB Universal 
Data Entry ได้ ต้อง
เสียเวลาด าเนินการใหม่ 
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 ต่อหนึ่งใบส าคัญต่อการอนุมัติโอนเงิน 1 ครั้ง เช่น การโอนเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่ขอเบิกเป็น

หมู่คณะ ทั้งนี้ การจัดท าใบส าคัญขอเบิกที่มีผู้มีสิทธิรับเงินเป็นหมู่คณะ สามารถจัดท าใบส าคัญได้ ดังนี้  
       1) กรณีประสงค์ให้มีผู้มีสิทธิรับเงินเพียงคนเดียว ให้ผู้ขอเบิกทุกรายจัดท าใบมอบฉันทะให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่คนใดคน
หนึ่งในหมู่คณะเป็นผู้มีสิทธิรับเงิน โดยระบุไว้ที่ใบส าคัญส่งเบิกให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้มีสิทธิรับเงิน พร้อมระบุ ชื่อบัญชี 
ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินดังกล่าวด้วย  
       2) กรณีประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้ขอเบิกในหมู่คณะทุกคน ให้ระบุชื่อผู้มีสิทธิรับเงินพร้อมระบุ ชื่อบัญชี 
ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินทุกคนไว้ที่ใบส าคัญส่งเบิกให้ชัดเจน 

 

6. น าข้อมูลจ่าย
ที่เตรียมไว้เข้า
โปรแกรม KTB 
Universal Data 
Entry  

 1. ก าหนดให้ Company User Maker ด าเนินการ ดังนี้ 
    1.1 Log In เข้าใช้งานในโปรแกรม KTB Universal Data Entry โดยใช้ Username : admin และ Password : 
9999  
   1.2 เลือก Format และเลือก KTB iPay ภายใต้ KTB iPay ให้เลือกประเภทบริการให้ถูกต้องตามใบส าคัญ และข้อมูล
ในตารางส าหรับเตรียมข้อมูลจ่ายเข้าโปรแกรม KTB Universal Data Entry  ดังนี ้
         1) เลือก KTB iPay Standard/Express ถ้าต้องการโอนเงินไปยังบัญชีปลายทางต่างธนาคาร 
         2) เลือก KTB iPay Direct ถ้าต้องการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทยฯ ด้วยกัน  
   1.3 เลือกเลขที่บัญชีหน่วยงานที่ต้องการหักเงิน และเลือกบริการที่ต้องการโอนเงิน โดยการเลือกบริการที่ต้องการโอน
เงินให้เลือกสินค้าและบริการ ส าหรับการโอนเงินค่าใช้จ่ายทุกประเภท ยกเว้น ให้เลือกเงินเดือน ส าหรับการโอนเงิน
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
   1.4 ให้ระบุ Effective Date คือ วันที่ที่ต้องการจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินหรือวันที่ก าหนดให้มีผลในการโอนเงิน โดย
ก าหนดให้ระบุวันที่มีผลในการโอนเงิน ดังนี้ 
        1) กรณีโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทยฯ ถ้า Company User Maker น าข้อมูลเข้าโปรแกรม KTB Universal 
Data Entry วันไหน ให้ก าหนดวันที่มีผลในการโอนเงินเข้าบัญชี (Effective Date) ในวันนั้น และแจ้งให้ Company 
User Authorizer อนุมัติให้ทันในวันนั้น          

- เตรียมข้อมูลที่จะน าเข้า
ระบบ KTB Corporate 
Online คลาดเคลื่อน เช่น 
ผิดราย เลขท่ีบัญชีธนาคาร 
ชื่อธนาคาร สาขาของ
ธนาคาร หมายเลขโทรศัพท์
คลาดเคลื่อน ส่งผลให้
ไฟล์ข้อมูลที่บันทึกเป็น 
Text File มีข้อมูล
คลาดเคลื่อน ผู้มีสิทธิรับเงิน
อาจไม่ได้รับเงิน  
- ระบุประเภทบริการไม่
สอดคล้องกับข้อมูลของผู้มี
สิทธิรับเงิน ส่งผลให้
กระบวนการจ่ายเงินมีความ 
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        2) กรณีโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอ่ืน ถ้า Company User Maker น าข้อมูลเข้าโปรแกรม KTB Universal Data 

Entry วันไหน ให้ก าหนดวันที่มีผลในการโอนเงินเข้าบัญชี (Effective Date) ล่วงหน้าไปอีก 3 วันท าการธนาคารนับจาก
วันที่น าข้อมูลเข้าและ Company User Authorizer อนุมตัิรายการครบถ้วนแล้ว หรือ Company User Maker ต้องการ
ให้เงินโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินวันไหนให้ระบุวันที่มีผลในการโอนเงินเข้าบัญชี (Effective Date) ในวันนั้น แต่ 
Company User Maker ต้องน าข้อมูลการจ่ายเข้าระบบ KTB Corporate Online พร้อมทั้งแจ้งให้ Company User 
Authorizer อนุมัติให้แล้วเสร็จก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันท าการธนาคาร 

ตารางแสดงวันที่ท ารายการและวันที่มีผลให้โอนเงินเข้าบัญชี (Effective Date) 
ธนาคาร วันที่ท ารายการ 

(Reference Date) 
วันที่อนุมัติรายการครบทุกคน วันที่มีผลให้โอนเงินเข้า

บัญชี 
(Effective Date) 

วันที่เงินตัดบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร 

(วันที่จ่ายเงิน) 

ธ.กรุงไทย 2 ตุลาคม 2560 2 ตุลาคม 2560 2 ตุลาคม 2560 2 ตุลาคม 2560 
ธ.กรุงไทย 2 ตุลาคม 2560 3 ตุลาคม 2560 4 ตุลาคม 2560 4 ตุลาคม 2560 

SMS – Company User Maker , Company User Authorizer และ ผู้มีสิทธิรับเงิน 
SMS จะแจ้งเตือนเข้าโทรศัพท์มือถือในวันและเวลาที่เงินโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงิน 
แต่วันที่ที่ปรากฏใน SMS จะอ้างอิงถึงวันที่ Company User Maker ท ารายการ 

ธนาคารอ่ืน 2 ตุลาคม 2560 2 ตุลาคม 2560 4 ตุลาคม 2560 2 ตุลาคม 2560 
ธนาคารอ่ืน 2 ตุลาคม 2560 3 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 3 ตุลาคม 2560  

ล่าช้า เพราะต้องเริ่มท า
รายการใหม่ 

      
    1.5 เพ่ิมข้อมูลผู้รับเงินโดยการ import Excel File ให้ Company User Maker เลอืกค้นหาไฟล์ตารางส าหรับ
เตรียมข้อมูลจ่ายเข้าโปรแกรม KTB Universal Data Entry โดยให้เลือกไฟล์ที่ต้องการโอนเงินให้ตรงกับใบส าคัญแต่ละ
รายการ และต้องตรงกับ Format ที่เลือกประเภทบริการไว้ในข้อ 1.2 เช่น เลือกประเภทบริการ KTB iPay Direct ก็ต้อง
ค้นหา Excel File ที่ข้ึนต้นด้วย D16102017001.xls เพ่ือน าเข้าโปรแกรม KTB Universal Data Entry แต่ถ้าเลือก 
Format ไว้เป็น KTB iPay Standard/Express ให้ค้นหา Excel File ที่ข้ึนต้นด้วย S16102017001.xls เพ่ือน าเข้า        
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 โปรแกรม KTB Universal Data Entry  

    1.6 เมื่อ import ข้อมูลเข้าเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงรายการบัญชีผู้รับเงินที่ได้จัดท าไว้ใน Excel File ขึ้นมา  
    1.7 ให้พิมพ์ iPay Report ออกมาตรวจสอบ โดย KTB iPay Report (เอกสารที่ 28) จะแสดงข้อมูลเป็นตาราง 9 
ช่อง เช่นเดียวกับตาราง Excel File ส าหรับเตรียมข้อมูลจ่ายเข้าโปรแกรม KTB Universal Data Entry แต่ช่องจะสลับที่
กัน ให้ Company User Maker ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดใน KTB iPay Report กับข้อมูลในทะเบียนคุมการโอน
เงินของผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ในระบบคอมพิวเตอร์ เช่น รหัสธนาคาร เลขท่ีบัญชีธนาคาร 
ชื่อบัญชี หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ e-mail address และจ านวนเงิน ซึ่งจะต้องถูกต้อง
ตรงกันกับที่ระบุไว้ในใบส าคัญ เมื่อตรวจสอบพบว่าถูกต้องแล้วให้ Company User Maker ลงนามก ากับไว้ใน KTB iPay 
Report 
    1.8 เมื่อ Company User Maker เห็นว่าข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องแล้วให้ Extract File เพ่ือแปลง Excel File เป็น 
Text File และตั้งชื่อไฟล์ขึ้นต้นด้วย D ส าหรับ Excel File ที่ข้ึนต้นด้วย D เช่นเดียวกัน แล้วตามด้วยวันเดือนปีที่ท า
รายการและล าดับเอกสารที่ท าในวันนั้น เช่น D16102017001.txt ซึ่งวันที่และล าดับที่จะตรงกับ Excel File ที่น าเข้า
หรือให้ตั้งชื่อไฟล์ขึ้นด้วย S ส าหรับ Excel File ที่ข้ึนต้นด้วย S  แล้วตามด้วยวันเดือนปีที่ท ารายการและล าดับเอกสารที่
ท าในวันนั้น เช่น S16102017001.txt ซึ่งวันที่และล าดับที่จะตรงกับ Excel File ที่น าเข้าโปรแกรม KTB Universal 
Data Entry 
    1.9 ก าหนดให้สร้าง Folder ในการจัดเก็บ Text File ในแต่ละวันซึ่งจะรวบรวม Text File ของวันนั้นไว้ทั้งหมด
เรียงล าดับตามเอกสารที่น าเข้าโปรแกรม KTB Universal Data Entry ในแตล่ะวัน 

 

7. น าข้อมูลจ่าย
เข้าระบบ KTB 
Corporate 
Online 
 

1. ก าหนดให้ Company User Maker ด าเนินการ ดังนี้ 
    1.1 Log In เข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยระบุรหัสประจ าหน่วยเบิก-จ่าย (Company ID) รหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ตามท่ีได้รับจาก Company Administrator ของกองคลัง เพ่ือท า
รายการโอนเงิน  
    

- การระบุ Service Name 
คลาดเคลื่อน ส่งผลต่อการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่
ผู้รับเงินจะต้องเป็นผู้
รับภาระ 
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     1.2  Upload Text File ที่ได้บันทึกจัดเก็บไว้จากการน า Excel File เข้าโปรแกรม KTB Universal Data Entry โดย

ให้ระบุ Service Name ที่ต้องการท ารายการให้สอดคล้องกับ Service Name ที่ได้เลือกไว้ในขั้นตอนการน าข้อมูลเข้า
โปรแกรม KTB Universal Data Entry ดังนี้ 
         1) เลือก KTB iPay Standard/Express ถ้าต้องการโอนเงินไปยังบัญชีปลายทางต่างธนาคาร 
             1.1) เลือก KTB iPay Standard 03 ถ้าต้องการโอนเงินตามเงื่อนไขของหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด 
ที่ กค 0402.2/ว 103 ลงวนัที่ 1 กันยายน 2559 เช่น การจ่ายเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน เงินยืมราชการ ค่าซื้อ
ทรัพย์สินหรือจ้างท าของที่วงเงินต่ ากว่า 5,000 บาท เป็นต้น ซึ่งค่าธรรมเนียมการโอนเงินเป็นความรับผิดชอบของ
กรมบัญชีกลาง โดยมีวงเงินการโอนต่อรายการไม่เกิน 2 ล้านบาท และ Company User Authorizer ต้องอนุมัติรายการ
ล่วงหน้าก่อนวันที่มีผล (Effective Date) อย่างน้อย 2 วันท าการธนาคารของธนาคารก่อนเวลา 21.30 น.  
             1.2) เลือก KTB iPay Standard 04 ถ้าต้องการโอนเงินตามเงื่อนไขของหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด 
ที่ กค 0406.3/ว 75 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ได้แก่ การจ่ายเงินกรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ ซึ่ง
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเป็นความรับผิดชอบของผู้รับเงิน โดยมีวงเงินการโอนต่อรายการไม่จ ากัด และ Company User 
Authorizer ต้องอนุมัติรายการล่วงหน้าก่อนวันที่มีผล (Effective Date) อย่างน้อย 2 วันท าการธนาคารของธนาคาร
ก่อนเวลา 21.30 น. 
         2) เลือก KTB iPay Direct ถ้าต้องการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทยฯ ด้วยกัน 
             2.1) เลือก KTB iPay direct 02  ถ้าต้องการโอนเงินตามเงื่อนไขของหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ 
กค 0406.3/ว 75 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ได้แก่ การจ่ายเงินกรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ ซึ่ง
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเป็นความรับผิดชอบของผู้รับเงิน โดยมีวงเงินการโอนต่อรายการไม่จ ากัด และ Company User 
Authorizer ต้องอนุมัติรายการก่อนเวลา 21.30 น. ของวันที่มีผล 
             2.2) เลือก KTB iPay direct 03 ถ้าต้องการโอนเงินตามเงื่อนไขของหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ 
กค 0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 เช่น การจ่ายเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน เงินยืมราชการ ค่าซื้อ
ทรัพย์สินหรือจ้างท าของที่วงเงินต่ ากว่า 5,000 บาท เป็นต้น ซึ่งค่าธรรมเนียมการโอนเงินเป็นความรับผิดชอบของ 

- ระบุข้อมูลที่ต้องน าเข้า
ระบบ KTB Universal 
Data Entry คลาดเคลื่อน 
เช่น วันที่มีผลในการท า
รายการ ประเภทบริการที่
ท ารายการ บัญชีที่ท าการ
หักผ่านธนาคาร อาจส่งผล
ให้โอนเงินเข้าบัญชีผิดราย
หรือโอนเงินไปจ านวนเกิน
กว่าจ านวนเงินที่ผู้มีสิทธิ
ได้รับ 
- Company User Maker 
ตรวจสอบไม่พบความ
คลาดเคลื่อนและส่งข้อมูล
ไปให้ Company User 
Authorizer อนุมัติหรือไม่
อนุมัติ ซึ่ง Company User 
Maker ต้องเสียเวลาในการ
ท ารายการใหม่อีกครั้ง อาจ
ส่งผลให้ผู้มีสิทธิรับเงินได้รับ
เงินล่าช้าหรือโอนเงินเข้า
บัญชีผิดราย 



- 48 - 
 

ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติและระบบการควบคุมภายใน ความเสี่ยง 
 กรมบัญชีกลางโดยมีวงเงินการโอนต่อรายการไม่จ ากัด และ Company User Authorizer ต้องอนุมัติรายการก่อนเวลา 

21.30 น. ของวันที่มีผล 
   1.3 เมื่อ Upload Text File เสร็จสมบูรณ์แล้ว (Complete) ระบบ KTB Corporate Online จะแสดงข้อมูล ดังนี้  
            - Customer Reference : ตัวเลขอ้างอิง 15 หลัก 8 หลักแรก คือ วันเดือนปีที่ท ารายการ และ 5 หลักหลัง 
คือ เลขอ้างอิงจากระบบ KTB Corporate Online 
            - Reference Date : วันที่ท ารายการ 
            - Service Name : จะปรากฏตามที่ได้เลือกไว้ เช่น KTB iPay Standard 03  
            - Effective Date : วันที่มีผลให้โอนเงินเข้าบัญชี 
            - Total Amount : จ านวนเงิน 
            - Total Transaction : จ านวนรายการที่อนุมัติโอนเงินในแต่ละครั้ง  
          ให้ Company User Maker ตรวจสอบข้อมูลข้างต้นให้ถูกต้องตรงกับรายละเอียดในใบส าคัญ รวมทั้งระบุให้ 
ระบบ KTB Corporate Online แจ้งเตือน (Notify to) ส่งข้อความไปยัง e-mail address และ SMS โดยระบุข้อมูลของ  
Company User Maker ให้ครบถ้วน 
    1.4 ทุกครั้งที่ท ารายการ ให้ Company User Maker เลือก View ข้อมูลดูรายละเอียดของการโอนเงินทุกครั้ง ไม่ว่า
จะเป็นการโอนรายการเดียวต่อหนึ่งใบส าคัญ หรือโอนหลายรายการต่อหนึ่งใบส าคัญ ซึ่งระบบ KTB Corporate Online 
จะแสดงรหัสธนาคาร ตัวย่อของชื่อธนาคาร เลขที่บัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน ชื่อ-สกุลของผู้มีสิทธิรับเงิน ยืนยันความถูกต้อง
ของผู้มีสิทธิรับเงิน ข้อมูลอ้างอิงที่จะให้ปรากฏบน SMS และจ านวนเงินที่ต้องการโอน ซึ่งมี 2 รูปแบบ ที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
        1) ถ้าต้องการโอนเงินไปยังบัญชีปลายทางต่างธนาคาร (iPay Standard/Express) ระบบฯ จะแสดง รหัสธนาคาร 
ตัวย่อของชื่อธนาคาร เลขที่บัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน ชื่อ-สกุลของผู้มีสิทธิรับเงิน ข้อมูลอ้างอิงที่จะให้ปรากฏบน SMS และ
จ านวนเงินที่ต้องการโอน แต่จะไม่ยืนยันความถูกต้องของผู้มีสิทธิรับเงินให้ โดยจะไม่ปรากฏรายชื่อบัญชีที่แถบ Actual 
Account Name เนื่องจากระบบ KTB Corporate Online ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลชื่อบัญชี เลขท่ีบัญชีของผู้มีสิทธิรับ
เงินธนาคารอ่ืนได้ 
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          2) ถ้าต้องการโอนเงินไปยังบัญชีปลายทางธนาคารกรุงไทยฯ (iPay Direct) ระบบฯ จะแสดง รหัสธนาคาร ตัวย่อ

ของชื่อธนาคาร เลขท่ีบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน ชื่อ-สกุลของผู้มีสิทธิรับเงิน ข้อมูลอ้างอิงที่จะให้ปรากฏบน SMS และ
จ านวนเงินที่ต้องการโอน พร้อมทั้งยืนยันความถูกต้องของผู้มีสิทธิรับเงิน โดยจะปรากฏรายชื่อบัญชีที่แถบ Actual 
Account Name ที่ถูกต้องตรงกันกับชื่อบัญชีในช่อง Account Name  
         ให้ Company User Maker ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลทั้งหมด กับเอกสารใบส าคัญ หากพบรายการ
คลาดเคลื่อนให้ท าการยกเลิก (Cancel) แล้วเริ่มด าเนินการใหม่ตั้งแต่ข้ันตอนที่คลาดเคลื่อน แต่หากพบว่ารายการถูกต้อง
แล้วให้ยืนยันข้อมูลการโอนเงิน (Confirm)  
   1.5 สั่งพิมพ์รายงานผลการน าข้อมูลเข้าเพ่ือโอนเงินเข้าบัญชีออกมาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดกับ
ใบส าคัญอีกครั้ง โดยระบบ KTB Corporate Online จะแสดงข้อมูล 2 ส่วน ดังนี้ 
          1) ใบสรุปรายการโอนเงินที่มีเลข Customer Reference# (เอกสารที่ 29) ประกอบด้วย  
                  - ข้อมูลอา้งอิง (Customer Ref#) จ านวน 16 หลัก ใช้ส าหรับแจ้งให้ผู้อนุมัติทุกล าดับทราบว่ารายการใด
ต้องอนุมัติและรายการใดอนุมัติสมบูรณ์แล้ว 
                 - ชื่อรายการ (Service Name)  
                 - วันที่มีผลในการท ารายการ (Effective Date)  
                  - จ านวนเงินรวม (Total Amount)      
                 - จ านวนรายการทั้งหมดที่จะโอนเงิน (Total Transaction)   
                 - ชื่อไฟล์ (File Name) จะปรากฏชื่อไฟล์ในรูปแบบ Text Fie ทีไ่ด ้Upload ข้อมูลเข้า ระบบ KTB 
Corporate Online  
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลเดียวกันกับข้อมูลในรายงาน KTB iPay Report แต่ที่ต้องตรวจสอบเพ่ิมเติมจากข้อมูล
ในรายงาน KTB iPay Report คือ ชื่อรายการ (Service name) ว่าระบุถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกรุงไทยฯ และ
กรมบัญชีกลางก าหนดหรือไม่ 
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            2) รายงานแสดงรายละเอียดของการน าเข้าระบบ KTB Corporate Online (เอกสารที่ 30) ประกอบด้วย  

                  - กรณีโอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทยฯ รายงานจะแสดงข้อมูล ดังนี้ รหัสธนาคาร (Bank) ชื่อธนาคาร (Bank 
Name) ชื่อสาขาที่จะโอนเงินเข้าบัญชี (Branch) เลขที่บัญชี (Account) ชื่อบัญชีที่ Company User Maker น าเข้า 
(Account Name) ชื่อบัญชีที่ธนาคารตรวจสอบ (Actual Account Name) และจ านวนเงินต่อรายการ (Amount) หาก
รายการดังกล่าวถูกต้อง ชื่อบัญชีในส่วน Account Name และ Actual Account Name จะตรงกัน 
                - กรณีโอนเงินเข้าธนาคารอื่น รายงานจะแสดงข้อมูล ดังนี้ รหัสธนาคาร (Bank) ชื่อธนาคาร (Bank Name) 
ชื่อสาขาที่จะโอนเงินเข้าบัญชี (Branch) เลขที่บัญชี (Account) ชื่อบัญชีที่ Company User Maker น าเข้า (Account 
Name) และจ านวนเงินต่อรายการ (Amount) โดยจะไม่ปรากฏชื่อบัญชีที่ธนาคารตรวจสอบ (Actual Account Name) 
ให้ เนื่องจากระบบ KTB Corporate Online ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลชื่อบัญชี เลขท่ีบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงินธนาคารอ่ืนได้ 
      โดยให้ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวกับใบส าคัญและทะเบียนคุมการโอนเงินของผู้มีสิทธิรับเงิน
ผ่านระบบ KTB Corporate Online หากพบว่าถูกต้องให้ลงนามก ากับพร้อมระบุวันที่ไว้ที่เอกสารทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว 
   1.6 เมื่อ Company User Maker ตรวจสอบข้อมูลในเอกสารทั้งหมดถูกต้องแล้วให้ยืนยันการท ารายการเสร็จสิ้น 
(Finish) และ Log Out ออกจากระบบ KTB Corporate Online หากพบความคลาดเคลื่อนในระหว่างการบันทึก 
(Submit) หรือยืนยัน (Confirm) ให้ท าการยกเลิก (Cancel) รายการ แล้วเริ่มด าเนินการใหม่อีกครั้ง เพราะหากน าส่ง 
(Finish) รายการไปแล้ว ระบบ KTB Corporate Online จะถือว่าข้อมูลถูกส่งไปรอการอนุมัติจ่ายเรียบร้อยแล้ว 
   1.7 ให้ Company User Maker แนบ KTB iPay Report ที่ได้จากโปรแกรม KTB Universal Date Entry และ    
ใบสรุปรายการโอนเงินที่มีเลข Customer Reference# และ รายงานแสดงรายละเอียดของการการน าเข้าระบบ KTB 
Corporate Online ที่ได้จากระบบ KTB Corporate Online ไว้กับใบส าคัญ เพ่ือส่งมอบให้ Company User 
Authorizer ด าเนินการอนุมัติรายการโอนเงินต่อไป 
   1.8 ในกรณีที่ Company User Maker ตรวจสอบพบความคลาดเคลื่อนของข้อมูลภายหลังจากท่ีน าส่ง (Finish) 
ข้อมูลการโอนเงินไปให้ผู้อนุมัติ Company User Authorizer เรียบร้อยแล้ว ให้ Company User Maker แจ้ง 
Company User Authorizer ท าการยกเลิกรายการ (Reject) แล้วเริ่มด าเนินการใหม่อีกครั้ง     
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8. อนุมัติ
รายการโอนเงิน
ผ่านระบบ KTB 
Corporate 
Online 

1. ก าหนดให้ Company User Authorizer มีหน้าที ่
    - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการโอนเงินด าเนินการ 
    - อนุมัติการโอนเงินให้ทันเวลา 
    - แจ้งผลการอนุมัติให้ Company User Maker ทราบ 
2. ก าหนดให้ Company User Authorizer ด าเนินการอนุมัติรายการ ดังนี้ 
    2.1 เมื่อได้รับใบส าคัญหรือได้รับแจ้งจาก Company User Maker ว่าได้ส่งข้อมูลการโอนเงินให้อนุมัติแล้ว ให้ Log 
In เข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยใช้รหสัผ่านประจ าหน่วยเบิก-จ่าย (Company ID) รหัสผู้ใช้งาน 
(Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่กองคลังจัดส่งให้ โดยเข้าไปตรวจสอบรายการในกล่องข้อความ (Inbox)  
   2.2 ระบบ KTB Corporate Online จะแสดงรายการโอนเงินทั้งหมดออกมา ประกอบด้วย วันที่มีผลให้โอนเงินเข้า
บัญชี (Effective Date) เลขอ้างอิง (Customer Reference) จ านวนเงินทั้งสิ้น (Amount) คือ จ านวนเงินรวมของการ
อนุมัติโอนเงินต่อหนึ่งใบส าคัญ ซึ่งกรณีมีผู้มีสิทธิรับเงินหลายรายต่อหนึ่งใบส าคัญ ระบบจะแสดงจ านวนรวมทั้งหมด และ
แสดง Username ของ Company User Maker ว่าใครเป็นผู้ท ารายการส่งเข้ามา รวมทั้งสถานะ (Status Remark) ว่า 
Company User Maker ร้องขอให้อนุมัติ (Request Authorizer)  
   2.3 เลือกรายการที่ต้องการอนุมัติทีละรายการ เพ่ือตรวจสอบวันที่มีผลให้โอนเงินเข้าบัญชี (Effective Date) จ านวน
เงิน และจ านวนรายการ พร้อมทั้งให้ระบุเงื่อนไข (Notify to) และระบุ e-mail address และ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ของ Company User Authorizer เพ่ือให้แจ้งเตือนผลการอนุมัติไปยังโทรศัพท์มือถือหรือ e-mail  
    2.4 เมื่อ View ดูรายละเอียดการโอนเงินของผู้มีสิทธิรับเงินแต่ละรายภายใต้วงเงินหนึ่งรายการที่ต้องอนุมัติและ
ตรวจสอบถูกต้องแล้ว ให้ด าเนินการอนุมัติ (Approve) รายการ กรณีที่ก าหนดเงื่อนไขการอนุมัติให้มี Company User 
Authorizer มากกว่า 1 คน ให้ Company User Authorizer ต้องท าการอนุมัติให้ครบตามจ านวนคนที่ก าหนด ภายใน
วันและเวลาที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนการน าข้อมูลจ่ายเข้าระบบ KTB Corporate Online ข้อ 1.2 เมื่อด าเนินการเรียบร้อย
ให้น าส่งข้อมูลการอนุมัติโอนเงิน (Finish) แล้วลงลายมือชื่อผู้อนุมัติ Company User Authorizer พร้อมวันที่ไว้ที่ใบสรุป
รายการโอนเงินที่มีเลข Customer Reference#  กรณ ีCompany User Authorizer อนุมัติไม่ทันภายในเวลาที่ก าหนด  

- อนุมัติไม่ทันภายในวันที่
ก าหนดให้มีผลในการท า
รายการ ส่งผลให้ต้องยกเลิก
รายการ แล้วด าเนินการใหม่
ทั้งหมด ส่งผลให้ผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินล่าช้า 
- อนุมัตหิรือไม่ปฏิเสธการ
อนุมัตริายการที่มีความ
คลาดเคลื่อน ส่งผลให้ผู้มี
สิทธิไม่ได้รับโอนเงินเข้า
บัญชี หรือได้รับแต่ไม่
ถูกต้อง 
- อนุมัติโอนเงินเข้าผิดบัญชี 
หรือมากเกินกว่าจ านวนที่
ควรได้รับ ส่งผลให้เกิดความ
เสียหายแก่หน่วยงาน หาก
ไม่สามารถติดตามเงิน
ดังกล่าวกลับคืนมาได้  
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 ระบบจะระงับไม่ให้รายการดังกล่าวอนุมัติโอนเงินได้ Company User Authorizer ต้องท าการยกเลิกรายการดังกล่าว 

เพ่ือไม่ให้มีรายการคงค้างอยู่ในระบบ KTB Corporate Online     
     2.5 เมื่อผู้อนุมัติ Company User Authorizer อนุมตัิรายการครบถ้วนภายในเวลาที่ก าหนด ธนาคารกรุงไทยฯ จะ
ด าเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยเบิกจ่ายเพ่ือโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน และธนาคารกรุงไทยฯ จะ
ส่ง e-mail และหรือ SMS (เอกสารที่ 31) ตาม e-mail address และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของ Company User 
Authorizer และ Company User Maker เพื่อแจ้งผลการโอนเงินแต่ละรายการให้ทราบวา่การโอนเงินเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย
แล้ว โดยธนาคารจะแจ้ง Customer Ref เป็นตัวเลขจ านวน 16 หลัก ซึ่งเป็นเลขเดียวกับ Customer Ref ในรายงานสรุปผลการ
โอนเงินเข้าบัญชีจากระบบ KTB Corporate Online วันที่ท ารายการเพ่ือโอนเงิน และจ านวนเงินให้ทราบ ซึ่ง Company 
User Authorizer และ Company User Maker สามารถใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบได้ว่ารายการที่ได้อนุมัติในระบบ 
KTB Corporate Online ไปนั้น ด าเนินการเสร็จสิ้น (Complete) มีเงินโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินทั้งสิ้นจ านวนกี่
รายการ ในขณะเดียวกันผู้รับเงินก็จะได้รับ SMS แจ้งเตือนเข้าหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้แจ้งไว้ โดยธนาคารจะแจ้ง 
Transfer Ref. ซึ่งเป็นเลขเดียวกับ Payment Number. ที่ปรากฏในรายงานสรปุผลการโอนเงิน (Detail Report) จ านวนเงนิ 
และประเภทค่าใช้จ่าย โดยระบวุ่าส่งมาจาก KTB Biz Payment    
    2.6 หากพบว่ารายการที่อนุมัติกับ SMS ที่ได้รับไม่ถูกต้องตรงกันให้ตรวจสอบหาสาเหตุโดยดูจากรายงานสรุปผลการ
โอนเงิน หรือติดต่อธนาคารกรุงไทยฯ  ฝ่ายสนับสนุนการจัดการทางการเงิน (Cash Management) Call Center      
งานสนับสนุนบริการทางการเงิน ธนาคารกรุงไทยฯ โทร. 02-208-7799 โทรสาร. 02-256-8110 
   2.7 หากผู้รับเงินได้รับเงินน้อยเกินไป มากเกินไป หรือไม่ได้รับเงินให้ติดต่อ Company User Maker ของหน่วย
เบิกจ่ายเพ่ือหาสาเหตุและด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป  
3. กรณีไม่อนุมัติรายการ ก าหนด Company User Authorizer ด าเนินการดังนี้  
   3.1 เมื่อได้รับใบส าคัญหรือได้รับแจ้งจาก Company User Maker ว่าได้ส่งข้อมูลการโอนเงินให้อนุมัติแล้ว ให้ Log In 
เข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยใช้รหสัผา่นประจ าหน่วยเบิก-จ่าย (Company ID) รหัสผู้ใช้งาน 
(Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่กองคลังจัดส่งให้ โดยเข้าไปตรวจสอบรายการในกล่องข้อความ (Inbox)  
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      3.2 ระบบ KTB Corporate Online จะแสดงรายการโอนเงินทั้งหมดออกมา ประกอบวันที่มีผลให้โอนเงินเข้าบัญชี 

(Effective Date) เลขอ้างอิง (Customer Reference) จ านวนเงินทั้งสิ้น (Amount) คือ จ านวนเงินรวมของการอนุมัติ
โอนเงินต่อหนึ่งใบส าคัญ ซึ่งกรณีมีผู้มีสิทธิรับเงินหลายรายต่อหนึ่งใบส าคัญ ระบบจะแสดงจ านวนรวมทั้งหมด และแสดง
Username ของ Company User Maker ว่าใครเป็นผู้ท ารายการส่งเข้ามา รวมทั้งสถานะ (Status Remark) ว่า 
Company User Maker ร้องขอให้อนุมัติ (Request Authorizer)  
     3.3 เลือกรายการที่ต้องการอนุมัติทีละรายการ เพ่ือตรวจสอบวันที่มีผลให้โอนเงินเข้าบัญชี (Effective Date) จ านวน
เงิน และจ านวนรายการ พร้อมทั้งให้ระบุเงื่อนไข (Notify to) และระบุ e-mail address และ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ของ Company User Authorizer  
    3.4 เมื่อ View ดูรายละเอียดการโอนเงินของผู้มีสิทธิรับเงินแต่ละรายภายใต้วงเงินหนึ่งรายการที่ต้องอนุมัติและ
ตรวจสอบพบว่ามีรายการคลาดเคลื่อน ให้ด าเนินการปฏิเสธรายการ (Reject)  กรณีที่ก าหนดเงื่อนไขการอนุมัติให้มี 
Company User Authorizer มากกว่า 1 คน ให้ Company User Authorizer ปฏิเสธรายการ (Reject) เพียงคนเดียว 
ระบบ KTB Corporate Online จะถือว่ารายการนั้นไม่สมบูรณ์ไม่สามารถโอนเงินให้ได้ ซึ่งการปฏิเสธรายการ (Reject) 
จะถือว่ายกเลิกผู้มีสิทธิรับเงินทุกรายที่อยู่ภายในวงเงินอนุมัติของรายการนั้น เช่น วงเงินอนุมัติ 40,000 บาท 
ประกอบด้วยผู้มีสิทธิรับเงิน 4 ราย รายละ 10,000 บาท พบความคลาดเคลื่อนของผู้มีสิทธิรับเงินเพียงรายเดียว แต่ 
Company User Authorizer ต้องปฏิเสธรายการ (Reject) ทั้งจ านวน 40,000 บาท ผูม้ีสิทธิรับเงินทุกรายจะถูกยกเลิก
ไปด้วยพร้อมกันในคราวเดียว โดยระบบฯ จะให้ระบุเหตุผลของการปฏิเสธรายการ (Reject) ไว้ด้วย  
    3.5 ให้ Company User Authorizer แจ้งให้ Company User Maker ทราบว่ามีรายการปฏิเสธ โดยรายการที่ถูก
ปฏิเสธ (Reject) จะถูกส่งกลับมาที่ Company User Maker ให้ Company User Maker เข้าสู่ระบบ KTB Corporate 
Online เพ่ือท าการลบรายการ โดยระบบ KTB Corporate Online จะแสดงรายการที่ถูกปฏิเสธ (Reject) พร้อมเหตุผล 
ให้เลือกรายการที่ต้องการและลบรายการ และเริ่มท าข้อมูลจากโปรแกรม KTB Universal Data Entry เพ่ือ Upload 
เข้าสู่ระบบ KTB Corporate Online ใหม่อีกครั้ง 
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 4. การไม่อนุมัติรายการโอนเงิน  

     4.1 รายการที่ถูกปฏิเสธ (Reject) โดย Company User Authorizer ธนาคารจะไม่ตัดบัญชีเงินฝากธนาคารของ
หน่วยเบิกจ่ายและไม่โอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้มีสิทธิรับเงิน 
     4.2 กรณีท่ี Company User Authorizer อนุมัติรายการไปแล้ว พบว่าเลขที่บัญชีธนาคารคลาดเคลื่อน จะเกิดข้ึน
เฉพาะกรณีผู้มีสิทธิรับเงินใช้บัญชีธนาคารอ่ืนที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทยฯ ในการรับโอนเงิน เนื่องจากระบบ KTB Corporate 
Online ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีให้ได้ ดังนี้ 
         1) เลขท่ีบัญชีที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับเลขที่บัญชีของใคร ธนาคารกรุงไทยฯ จะตัดบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วย
เบิกจ่าย และจะน าเงินเข้าบัญชีคืนให้ 
         2) เลขท่ีบัญชีที่คลาดเคลื่อนไปตรงกับเลขท่ีบัญชีของใครคนใดคนหนึ่ง ธนาคารกรุงไทยฯ จะตัดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของหน่วยเบิกจ่ายและโอนเงินเข้าบัญชีให้ทันที โดยธนาคารกรุงไทยฯ จะไม่รับผิดชอบในการติดตามเงินกลับคืน
ให้ผู้มีสิทธิรับเงิน ถือเป็นความรับผิดชอบของหน่วยเบิกจ่าย 

 

9. ตรวจสอบ
ข้อมูลการโอน
เงินทุกสิ้นวันท า
การ 

1. ทุกสิ้นวันท าการก าหนดให้ Company User Maker ด าเนินการ ดังนี้ 
    1.1 จัดท าทะเบียนคุมผลการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online (เอกสารที่ 32) เพ่ือควบคุมว่าใบส าคัญที่
เบิกเงินแบบจ่ายผ่านเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยเบิกจ่ายได้ถูกจ่ายโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านระบบ KTB 
Corporate Online ได้ครบถ้วน ถูกต้อง 
    1.2 Log In เข้าระบบ KTB Corporate Online เพ่ือ Download รายงานต่อไปนี้ 
           1) Detail Report  (เอกสารที่ 33) ประกอบด้วย 
               - Payment Detail Complete Transaction Report  กรณีท่ีอนุมัติครบถ้วนทุกรายการ  
               - Payment Detail Incomplete Transaction Report กรณีท่ีมีการปฏิเสธรายการ 
           2) Summary Report (เอกสารที่ 34) ประกอบด้วย 
               - Payment Summary Complete Transaction Report กรณีท่ีอนุมัติครบถ้วนทุกรายการ 
               - Payment Summary Incomplete Transaction Report กรณีท่ีมีการปฏิเสธรายการ 

- ตรวจสอบข้อมูลไม่พบ
ความคลาดเคลื่อน ส่งผลให้
ยากต่อการติดตามน าเงินคืน
เข้าบัญชีให้หน่วยงาน และผู้
มีสิทธิรับเงินจะได้รับเงิน
ล่าช้า 
- เรียกรายงานจากระบบฯ 
ออกมาไม่ครบถ้วน และไม่
ประทับจ่ายเงินแล้ว เพื่อ
จัดเก็บไว้กับใบส าคัญ ส่งผล
ให้การด าเนินงานไม่ 
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          กรณีการโอนสมบูรณ์ (Complete) จะแสดงรายการโอนเงินแยกตามธนาคารโดยปรากฏชื่อบัญชี เลขท่ีบัญชี

ธนาคาร รหัสธนาคาร รหัสสาขา จ านวนเงินที่โอนเข้าบัญชี จนครบทุกรายการของผู้มีสิทธิรับเงินตามจ านวนที่อนุมัติโอน
เงินต่อหนึ่งใบส าคัญ เช่น กรณีใบส าคัญมีผู้มีสิทธิรับเงินรายเดียว Payment Detail Complete Transaction Report  
จะแสดงรายการเดียว ซึ่งจะมีข้อมูลตรงกับ Payment Summary Complete Transaction Report แต่ถ้ากรณี
ใบส าคัญมีผู้มีสิทธิรับเงินหลายราย Payment Detail Complete Transaction Report จะแสดงรายการโอนเงินของผู้มี
สิทธิรับเงินเรียงกันทีละราย แต่ Payment Summary Complete Transaction Report จะแสดงยอดสรุปจ านวนเงิน
รวมของผู้มีสิทธิรับเงินทุกคนรวมกัน และถ้าใน 1 วัน มีการอนุมัติหลายรายการทั้ง Payment Detail Complete 
Transaction Report   และ Payment Summary Complete Transaction Report จะแสดงยอดทั้งหมดที่โอนเงินใน
วันนั้นแยกตามธนาคาร 
          กรณีการโอนไม่สมบูรณ์เมื่อ Company User Authorizer ได้อนุมัติการโอนเงินไปเรียบร้อยแล้ว แต่เลขที่บัญชี
ของผู้มีสิทธิรับเงินคลาดเคลื่อนโดยที่ไม่ตรงกับเจ้าของบัญชีใดบัญชีหนึ่ง รายงาน  Payment Detail Incomplete 
Transaction Report และ Payment Summary Incomplete Transaction Report จะแสดงรายการที่เงินไม่ถูกโอน
เข้าบัญชีขึ้นมาให้ 
         Company User Maker สามารถเรียกรายงานดังกล่าวได้ ดังนี้ 

Service Type การอนุมัติ การ Download รายงาน 
KTB iPay Direct02 ภายในวันที่เงินเข้าบัญชี 

ล่วงหน้าก่อนวันที่มีผลให้โอนเงิน 
หลังอนุมัติ 1 ชั่วโมง 

KTB iPay Direct03 หลังเวลา 9.00 น. 
KTB iPay Standard03 ล่วงหน้า 2 วันท าการธนาคารก่อน

วันที่มีผลให้โอนเงินเข้าบัญชี 
วันที่เงินเข้าบัญชี หลังเวลา 17.30 น. 

KTB iPay Standard04 
          3) รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (E-Statement / Account Information) (เอกสารที่ 35) ซึ่งจะ
แสดงรายการเคลื่อนไหวมียอดเงินเข้าบัญชีและหักบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณของหน่วยเบิกจ่าย โดยจะปรากฏ
จ านวนเงินรวมของทั้งชุดใบส าคัญที่อนุมัติในแต่ละครั้งและแสดงยอดเงินคงเหลือในบัญชี  

สอดคล้องกับแนวทางที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 
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     1.3  ก าหนดให้ Company User Maker ตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate 

Online เพ่ือเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินแต่ละรายการจากรายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report 
และ Summary Report/ Transaction History) รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (E-Statement / Account 
Information) และข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงินของผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ที่จัดท าไว้ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องตรงกัน หากพบว่าถูกต้อง ให้ประทับตราจ่ายเงินแล้ว พร้อมลงลายมือชื่อของ Company 
User Maker และวันที่จ่ายเงิน ในรายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report/ Transaction 
History)     

 

      1.4 วันที่จ่ายเงิน ให้ระบุวันที่เงินหักบัญชีธนาคารโดยดูจากรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (E-Statement / 
Account Information) ซึ่งธนาคารกรุงไทยฯ จะหักบัญชี ดังนี้ 
           1) กรณีโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยฯ เงินจะหักบัญชีเงินงบประมาณ กรมประมงในวันที่ก าหนดให้มีผลในการ
ท ารายการโอนเงินเข้าบัญชี (Effective Date)  
           2) กรณีโอนเข้าบัญชีธนาคารอ่ืน ที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทยฯ ซึ่งจะต้องระบุวันที่ก าหนดให้มีผลในการท ารายการ
โอนเงิน (Effective Date) ล่วงหน้า 3 วันท าการธนาคารถัดไป นับจากวันที่ผู้มีอ านาจอนุมัติรายการครบถ้วน แต่วันที่เงิน
จะหักบัญชีเงินงบประมาณ คือ วันที่ผู้มีอ านาจอนุมัติรายการครบถ้วนทุกล าดับ 
     1.5 กรณีท่ีพบว่ารายการโอนเงินไม่สมบูรณ์ และระบบ KTB Corporate Online ยกเลิกรายการและคืนเงินเข้าบัญชี
เงินงบประมาณ ให้ตรวจสอบรายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report/ Transaction 
History) และรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (E-Statement / Account Information) ว่าเงินได้คืนเข้าบัญชี
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว          
     1.6 หากพบว่ามีความคลาดเคลื่อนในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน เช่น โอนเงินเข้าบัญชี
ผิดราย โอนเงินไปเกินกว่าจ านวนที่ผู้มีสิทธิรับเงินได้รับ ให้ Company User Maker แจง้ Company User Authorizer 
ทราบและแจ้งหัวหน้าหน่วยงานทราบโดยด่วน และให้ด าเนินการเรียกเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ 
ของหน่วยเบิกจ่าย และน าเงินส่งคลัง ถ้าน าส่งก่อนสิ้นปีงบประมาณให้น าส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน แต่ถ้าน าส่งภายหลังสิ้น 
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ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติและระบบการควบคุมภายใน ความเสี่ยง 
 ปีงบประมาณให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดินประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน ยกเว้นค่ารักษาพยาบาลให้น าส่งเป็นรายได้

แผ่นดิน 
2. กรณีผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งขอรับเงินตามแบบค าขอเบิกเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทนหรือสัญญาการยืมเงิน เมื่อได้รับเงินโอน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารแล้ว ผู้มีสิทธิรับเงินไม่ต้องลงชื่อรับเงินในแบบค าขอเบิกเงินดังกล่าวอีก 
3. ให้แนบเอกสารทั้งหมดข้างต้นไว้กับใบส าคัญเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานการจ่ายให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
ต่อไป รวมทั้งบันทึกรายการขอจ่าย (ขจ.05) ในระบบ GFMIS ต่อไปด้วย 
4. หากพบข้อขัดข้องเกี่ยวกับปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการจัดการทางการเงิน 
(Cash Management) Call Center งานสนับสนุนบริการทางการเงิน ธนาคารกรุงไทยฯ โทร. 02-208-7799 
โทรสาร. 02-256-8110 หรือติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กรมประมง โทร. 02 - 5620600-15 ต่อ 4005 , 
3422 , 3404  

 

         ทั้งนี้ รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานในโปรแกรม KTB Universal Data Entry และ ระบบ KTB Corporate 
Online ปรากฏตามเอกสารประกอบการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB 
Corporate Online) ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 
2560 (เอกสารที่ 36) 
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3. การจัดเก็บเอกสาร 
 1. จากโปรแกรม KTB Universal Date Entry ได้แก่ 
  - KTB iPay Report  
 2. จากระบบ KTB Corporate Online 
  - ใบสรุปรายการโอนเงินที่มีเลข Customer Reference# 

- รายงานแสดงรายละเอียดของการการน าเข้าระบบ KTB Corporate Online 
- รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report / Transaction 

History) 
- รายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (E-Statement/Account Information) 

    โดยให้จัดเรียงเอกสารเพื่อจัดเก็บแนบไว้กับใบส าคัญตามล าดับ ดังนี้  
 1. ใบสรุปรายการโอนเงินที่มีเลข Customer Reference# โดยมี Company User Maker 
และ Company User Authorizer ลงนามและวันที่ที่ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

2. รายงานแสดงรายละเอียดของการการน าเข้าระบบ  KTB Corporate Online โดยมี 
Company User Maker ลงนามและวันที่ด าเนินการก ากับไว้ 

3. รายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (E-Statement/Account Information) 
4. รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report / Transaction 

History) โดยมี Company User Maker ประทับตราจ่ายเงินแล้ว ลงนามและวันที่เรียบร้อยแล้ว 
5. KTB iPay Report โดยมี Company User Maker ลงนามและวันที่ด าเนินการก ากับไว้ 

 

4. แนวทางการติดตามประเมินผลการด าเนินการ 
 4.1  จั ดประชุมทางไกลผ่ านระบบเครือข่ ายภาครัฐ  (GIN Conference) เพ่ื อติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน สอบถามปัญหาอุปสรรค หรือข้อเสนอแนะในการจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) 
      4.2    รวบรวมประเด็นปัญหาของหน่วยเบิกจ่ายที่ได้ให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือจ าแนกประเภท
ของปัญหา และก าหนดแนวทางแกไข 
 4.3    จัดให้มีเครือข่ายกองคลัง โดยก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของบางหน่วยงานท าหน้าที่เป็นตัวแทน
กองคลังในการให้ค าแนะน า ปรึกษา ดูแลหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดใกล้เคียง ส าหรับช่วยแก้ไขปัญหา    
การปฏิบัติงานในเบื้องต้นแทนกองคลัง เพ่ือให้การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate 
Online) เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  

4.4   รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB 
Corporate Online) ของหน่วยงานส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเสนอให้    
กรมประมงทราบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของหน่วยงานส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในส่วน
ภูมิภาคให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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5. แผนการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่
หน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค  

5.1 ตั้งไลน์กลุ่มเพ่ือให้ Company User Authorizer และ Company User Maker ของ
ทุกหน่วยเบิกจ่ายเข้ามาแจ้งปัญหาการเข้าใช้งาน โดยก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตอบปัญหา  เพื่อให้
การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยเบิกจ่ายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

5.2 กรณ ีหน ่วยงานส ่งแบบฟอร์มขอให ้ปลดล ็อครห ัส  (Unlock) Company User 
Administrator จะเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 นาที นับแต่ได้รับเอกสาร และแจ้ง
หน่วยงานทราบทางอิเมล เพ่ือให้หน่วยเบิกจ่ายสามารถปฏิบัติงานต่อได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว  

5.3 กรณีหน่วยงานส่งแบบฟอร์มขอให้ก าหนดรหัสผ่านใหม่ (Reset) Company User 
Administrator จะเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสาร โดยส่งเอกสาร
ให้ถึงกองต้นสังกัด เพ่ือให้ส่งต่อไปยังหน่วยงานในสังกัดได้อย่างรวดเร็ว 

5.4 ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ที ่คอยรับแจ้งปัญหาจากหน่วยเบิกจ่าย และน าไปประสานกับ
เจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อแจ้งปัญหาการใช้งาน และแจ้งวิธีการแก้ไขใน
การปฏิบัติงานต่อให้แก่หน่วยเบิกจ่าย 

5.5  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจไม่เพียงพอ จะโทรศัพท์ประสานและให้ค าแนะน า ปรึกษา
รายหน่วยงาน เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน 
 

ผลส าเร็จของงาน  
บทสรุป 
  การจ่ ายเงินผ่ านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (KTB Corporate Online) ที่ ปฏิบั ติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ รวมทั้งระบบการควบคุมภายในที่ก าหนด จะช่วยให้การปฏิบัติงานด้านการเงินของ
กรมประมงมีความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบรายงานแบบ Online ได้ 
ดังนั้น ผู้บริหารของหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและมาตรการการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน จึงควรถือปฏิบัติตามแนวทางและระบบการควบคุมภายในที่ก าหนด และก ากับดูแล
ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามคู่มือฯ ที่ก าหนด อันจะน าไปสู่การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ลดการทุจริตซึ่งจะส่งผลสัมฤทธิ์ให้กรมประมงมุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีการบริหารจัดการที่ดี
อย่างยั่งยืนต่อไป  
 

ผลส าเร็จของงานเชิงปริมาณ  
  1. กรมประมงมีคู่มือการปฏิบัติงานการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB 
Corporate Online) ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาค จ านวน 
1 เล่ม 
  2. หน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคสามารถด าเนินการ
จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ได้ครบทุกหน่วยงาน 
 

ผลส าเร็จของงานเชิงคุณภาพ   
  จากการจัดท าคู่มือการปฏิบัติ งานการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (KTB 
Corporate Online) ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาค ส่งผลให้ 
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  1. หน่วยงานส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาคสามารถด าเนินการ
จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ได้จะช่วยให้กรมประมงลดความเสี่ยง และ
ลดการทุจริตในการด าเนินการด้านการเงิน  
  2. หน่วยงานส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาคสามารถด าเนินการ
จ่ าย เงินผ่ าน ระบบ อิ เล็ กทรอนิ กส์  (KTB Corporate Online) ได้ อย่ างถู กต้ อ งตามแนวทางที่
กรมบัญชีกลางก าหนด และมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม 
  3. ช่วยเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว และลดระยะเวลาในการด าเนินงานให้แก่หน่วยงานส่วน
ภูมิภาคและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาค ไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องเขียนใบน าฝาก (Pay-In) และ
ท างานได้ทุ กที่ ทุ กเวลา รวมทั้ งสามารถตรวจสอบรายการอนุมัติ  Online ได้  และตรวจสอบ
เอกสารรายงานสรุปยอดการท ารายการได้ทันที  
  4. ผู้มีสิทธิรับเงินได้รับเงินรวดเร็ว และมีบริการ SMS/E-mail แจ้งเตือนทันที ส่งผลให้
กรมประมงมีภาพลักษณ์ที่ทันสมัย  
 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
1. กรมประมงมีคู่มือการปฏิบัติงานการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (KTB 

Corporate Online) ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ถือ
ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันทุกหน่วยงาน 

2. ผู้ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ของหน่วยงานส่วนภูมิภาคและหน่วยงาน
ส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาคมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์      
(KTB Corporate Online) เอกสารที่เกี่ยวข้อง และสามารถเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online 
ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน โดยมีตัวอย่าง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกอบ ซึ่งช่วยให้ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

3. หน่วยงานส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาค สามารถวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม วิเคราะห์กระบวนงานในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) 
รวมทั้ง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่พบ ตลอดจนสามารถก าหนดกิจกรรมการควบคุมการจ่ายเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของหน่วยงานได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

4. กรมประมงสามารถติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในการด าเนินการจ่ายเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของหน่วยงานส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่ตั้งในส่วน
ภูมิภาคได ้และมีข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ในการบริหารได้อย่างเหมาะสม 
 

ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค  
ความยุ่งยากในการด าเนินการ 
  การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate 
Online) ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นนโยบายของ
รัฐบาลที่ผลักดันให้ส่วนราชการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานด้านการคลัง โดยกรมประมงเริ่มด าเนินการ
จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2560 และ      
ถือได้ว่าเป็นแนวปฏิบัติใหม่ที่กรมบัญชีกลางก าหนดให้ส่วนราชถือปฏิบัติ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ทักษะ ความรู้ 
ความเข้าใจในหลักวิชาการต่าง ๆ หลายด้าน เช่น ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ระบบ  GFMIS  การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง การใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานทั้งคอมพิวเตอร์และสมาร์ท
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โฟน รวมถึง กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการ เพ่ือน ามาสังเคราะห์และบูรณาการเข้าด้วยกัน 
ดังนี้ 

1. ต้องรู้และเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ทั้งในเรื่องประเภทของ
เอกสาร แบบฟอร์มที่ใช้ การบันทึกบัญชี การเรียกรายงาน จึงจะสามารถบูรณาการก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในได้อย่างรัดกุม 

2. ต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และสถาบันวิชาชีพ 5  สถาบัน (The Committee of 
Sponsoring Organization of the Treadway Commission : COSO) เพ่ื อ ให้ ส ามารถวิ เค ราะห์    
ความเสี่ยงและก าหนดแนวทางการควบคุมภายในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate 
Online) ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาคได ้

3. ต้องมีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ความหมายของระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ .ศ. 2551 เพ่ือก าหนดแนวทางปฏิบัติและระบบการ
ควบคุมในแต่ละข้ันตอนให้สอดคล้องกับที่ระเบียบก าหนดได้ 

4. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้สามารถเชื่อมโยง 
ระเบียบ กฎเกณฑ์ ไปสู่วิธีการปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้ 

5. ต้องรู้จักและมีความเข้าใจสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งใน
ส่วนภูมิภาคที่มีความแตกต่างกัน ทั้งเรื่องจ านวนบุคลากรและระดับความรัดกุมของการควบคุมภายใน 

6. ต้องมีทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละรุ่น และสมาร์ทโฟนได้อย่าง
คล่องแคล่ว เพ่ือที่จะเข้าใช้ระบบการท างาน และสามารถให้ค าแนะน าปรึกษาได้อย่างถูกต้อง 

7. หน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค รวมทั้งสิ้นจ านวน 
201 หน่วยเบิกจ่าย มีปัญหาในการเริ่มด าเนินการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกัน และ    
มีความหลากหลายมาก จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB 
Corporate Online) อย่างถ่องแท้ จึงจะสามารถให้ค าแนะน าปรึกษาแก่หน่วยเบิกจ่ายได้อย่างรวดเร็ว
และต่อเนื่อง รวมทั้งแก้ไขปัญหาให้หน่วยเบิกจ่ายได้ตรงประเด็น 

การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate 
Online) ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาค  ซึ่งถือเป็นการ
ปรับเปลี่ยนการด าเนินการจ่ายเงินในรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนจากวิธีปฏิบัติเดิมที่ด าเนินการมานาน ไปสู่วิธี
ปฏิบัติใหม่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้หน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งใน
ส่วนภูมิภาคไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติผู้เสนอผลงานต้องเผชิญกับ 

1. การยอมรับและตัดสินใจของผู้บริหาร ในการปฏิบัติตามแนวทางที่คู่มือฯ ก าหนด
แม้ว่าน าเสนอให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม แต่หากผู้บริหารไม่ยอมรับหรือตัดสินใจโดยใช้    
ดุลยพินิจที่ไม่ถูกต้อง อันเนื่องจากระบบข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้น หรือเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
ระบบการควบคุมภายในก็ไม่สามารถเป็นเครื่องมือที่จะช่วยได้ในสถานการณ์เช่นนั้น 

2. การปฏิบัติงานของผู้ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online การที่บุคลากร   
ละเว้นไม่ปฏิบัติตามแนวทางและวิธีการควบคุมภายในที่วางไว้ ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ดังกล่าว    
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ก็ไม่สามารถเป็นกลไกและเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงานได้ และท าให้ไม่สามารถทราบผลการปฏิบัติงาน
ภายหลังที่มีการก าหนดแนวทางการควบคุมภายในให้ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

ข้อเสนอแนะ 
คู่มือการปฏิบัติงานการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) 

ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาค จะประสบความส าเร็จในการ
ให้หน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาคน าไปใช้ ได้ต้องมีปัจจัยเกื้อหนุนและ
ปัจจัยผลักดัน ดังนี้ 
         1. ปัจจัยเกื้อหนุน 

 1.1   กรมประมงต้องให้ความส าคัญในการสนับสนุนให้การขับเคลื่อนการจ่ายเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เป็นไปด้วยความถูกต้อง และรวดเร็ว เนื่องจาก    
กรมประมงมีหน่วยเบิกจ่ายอยู่ในส่วนภูมิภาคจ านวนมากถึง 201 หน่วยเบิกจ่าย และมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

1.2 หัวหน้าหน่วยงานต้องเป็นผู้ริเริ่มในการก าหนดให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามที่
คู่มือฯ ก าหนด อย่างเคร่งครัด และจัดให้มีระบบการควบคุมภายในขึ้นในหน่วยงาน และระบบการควบคุม
ภายในนั้นต้องได้รับการยอมรับในระดับปฏิบัติและถือปฏิบัติไดจ้ริง 

1.3   หน่วยงานต้องมีการประเมินผลการควบคุมภายใน ประเมินความเสี่ยงและ
บริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 

1.4 มีการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลที่ไม่เพียงพอ เพ่ือให้สามารถเข้าใช้งาน
ในระบบ KTB Corporate Online ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

1.5   มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเพียงพอรองรับการท างานของระบบ KTB 
Corporate Online 

1.5 สร้างจิตส านึกให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความซื่อสัตย์ สุจริตและมีจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน 

 

        2. ปัจจัยผลักดัน 
 ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันให้การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate 
Online) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ได้แก ่

2.1 วัตถุประสงค์ (Purpose) หน่วยงานจะต้องแจ้งแนวทางปฏิบัติงานให้
เจ้าหน้าที่ทุกท่านในหน่วยงานทราบ เพ่ือให้เข้าใจว่าแนวทางการจ่ายเงินได้ปรับเปลี่ยนไปแล้ว และให ้        
ผู้ขอรับเงินสามารถจัดท าเอกสาร หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง  

2.2 ข้อตกลงร่วมกัน (Commitment) เจ้าหน้าที่ทุกระดับควรมีการตกลงร่วมกัน   
ที่จะปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานที่วางไว้ เพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค์และเพ่ิม
คุณค่าแก่หนว่ยงาน 

2.3 ความสามารถในการบริหารงาน (Capability) เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกับหน่วยงานอ่ืนได้ ผู้บริหารของ
หน่วยงานควรเพ่ิมขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารงบประมาณ การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีการน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

2.4 ปฏิบัติการ (Action) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังและ
สม่ าเสมอ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 



- 63 - 
 

2.5 การเรียนรู้ต่อเนื่อง (Learning) หน่วยงานต้องเสริมสร้างหรือสนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้รับการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีการเรียนรู้ที่จะพัฒนางานให้ดีขึ้น 
หรือพัฒนาระบบการควบคุมใหม่ ๆ ให้กับหน่วยงาน ทั้งนี้  เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายใน          
ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปรับเปลี่ยนได้ทันเหตุการณ์  
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