
รายงานองค์ความรู้/นวัตกรรม จากกิจกรรม KM Forum ปี 2561 
หน่วยงานส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  ส านักงานปศุสัตว์เขต 5  

วันที่จัด    28   กันยายน 2561 สถานที่จัด ณ ห้องประชุมกลาง ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
 

1. ชื่อกิจกรรม 
  การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB corporate online 
2. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม KM Forum 
 2.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทราบถึงกระบวนการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB corporate online 
          2.2 เพ่ือให้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  
3. ชื่อองค์ความรู้/นวัตกรรม  
 การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB corporate online 
 
4. จากกระบวนการ  
 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
 
5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธี ☐Coaching ☐Buddy ☐After Action Review   CoP 
                                  ☐Story Telling ☐อ่ืนๆ 
 
6. ผู้น ากิจกรรม    ๑. นายวฒุิชัย  ค าดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
                        2. นางสาวอาภาพัชร์  นาทอง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
      ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ......21...... คน 

1. นายสมบัติ   ศุภประภากร    ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
2. นายวุฒิชัย  ค าดี    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
3. นายชัยโรจน์  โพธิ์เจริญ        นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
4. นางมนิชญา   ประชุม  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
5. นางณัฐนิชา   ตียะสุขเศรษฐ์ นายสัตวแพทย์ช านาญการ ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
6. นายมนตรี   นวมจิตต์  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
7. นายมานพ  โชคดี  นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
8. นายเจริญ  กันหา   สัตวแพทย์ช านาญงาน  ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
9. นายสมจิต  ศรีอันจันทร์  สัตวแพทย์ช านาญงาน  ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
10. นายบุญเลิศ  ธ ารงวุฒิกุล  สัตวแพทย์อาวุโส   ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
11. นางทิวาพร  ศรีอันจันทร์   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
12. นายวีรพล  บุญช้างเผือก  พนักงานธุรการ ส.2  ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
13. นายอภิชาติ  ชูศักดิ์เหลือง  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
14. นางสาวศิริวรรณ  สันคม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
15. นายนรินทร์   ค าตา   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
16. นางสาวช านัญนุช  พิมพิสุทธิ์ นิติกร     ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 



17. นางสาวหทัยภัทร  ไชยวงค์  นิติกร    ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
18. นายวิฑูร  ชูแก้ว    นักวิชาการสัตวบาล  ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
19. นางสาวกมลาภรณ์  สายหยุด  นักวิชาการสัตวบาล  ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
20. นายณัฐชัย   ช่างเพาะ   นักวิชาการสัตวบาล  ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
21. นางสาวเกษมณี  วรรณศิษย์  นักวิชาการสัตวบาล  ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 

 
7. รายละเอียดองค์ความรู้/นวัตกรรม ที่สกัดได้จากกิจกรรม KM Forum 

ล าดับ ชื่อองค์ความรู้/ 
นวัตกรรม 

(Knowledge/Innovatio
n : K/I) 

ความรู้โดยนยั 
(Tacit Knowledge 

: TK) 

ความรู้ชัดแจ้ง 
(Explicit 

Knowledge : 
EK) 

ผู้ทรงความรู้ 
(Knowledge 
Carrier : KC) 

ใช้ในขั้นตอนชื่อ...
(ชองกระบวนงานนี้) 

อธิบายการใช้องค์ความรู้
ข้อนี้ด าเนินงานในขั้นตอน

ข้อนี้ 

1. การจ่ายเงินผ่านระบบ 
KTB corporate 
online 

ระบบการเบิก
จ่ายเงิน  GFMIS 

ระบบ KTB 
corporate 
online 

นายวุฒิชัย ค าด ี กระบวนการเบิก
จ่ายเงิน
งบประมาณ 

1.เป็นการด าเนินการ
ในขั้นตอนของเบิก
จ่ายเงิน 
2.เปลี่ยนระบบจาก
การจ่ายเช็คเป็นการ
โอนเงินเข้าบัญชี
โดยตรง 
 

 
8. เป้าหมายการใช้ประโยชน์องค์ความรู้ 
8.1 ผู้ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ ได้แก่ 
 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
 
8.2 ขนาด ขอบเขต แนวโน้ม และรูปแบบของการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้นี้ 
          ๑. เป็นการด าเนินการตามหนังสือของกรมบัญชีกลาง แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของ    
ส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้การจ่ายเงินของส่วนราชการเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับ
เงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ตาม ว.103 ลงวนัที่ 1 ก.ย. ๒๕59 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๒. การด าเนินการในข้ันตอนของเบิกจ่ายเงิน ในขั้นตอนสุดท้ายและเปลี่ยนระบบจากการจ่ายเช็คเป็น
การโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง 
  
8.3 ใช้แก้ปัญหางานด้าน ? 
 ๑. เดิมการจ่ายเงินงบประมาณจะมีรูปแบบ ๒ รูปแบบ ได้แก่  

๑.๑ กรณีจัดซื้อจัดจ้างหากวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท จะเป็นการโอนเงินผ่านระบบ GFMIS ให้แก่
ผู้ประกอบการโดยตรง ส่วนที่ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท จะจ่ายเป็นเช็คให้แก่ผู้ประกอบการ 

๑.๒ กรณีจ่ายเงินค่าสวัสดิการ ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ เดิมจะจ่ายเป็นเช็ค 
๒. แก้ไขปัญหาอย่างไร ?  

 2.๑ การด าเนินการผ่านระบบ KTB  Corporate  Online  จะมาแก้ไขในขั้นตอนสุดท้ายจากเดิมการ
จ่ายเป็นเช็ค เปลี่ยนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง ลดการใช้เช็ค เป็นการด าเนินการด้านการเงิน
อิเลคทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ 



 
 
 
8.4 ใช้เพิ่มประสิทธิภาพงานด้าน ? 
 เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเงิน 
 เพ่ิมประสิทธิภาพงานอย่างไร ? 
 ลดการใช้เช็ค เปลี่ยนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง 
 
8.5 ก่อผลสัมฤทธิ์ของงานด้าน ? 
 ด้านการเบิกจ่ายเงินราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ก่อผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างไร ? 
 การเบิกจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน 
 
8.6 ผลกระทบที่เกิดจากองค์ความรู้ 
          ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
 
8.7 มีแนวโน้มพัฒนาองค์ความรู้นี้ไปสู่การท า R2R หรือไม่ 
          มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ปฏิบัติงาน 
 
8.8 ช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้นี้ให้เป็นสาธารณประโยชน์ 
          น าเสนอในเว็บไซต์ของหน่วยงาน หัวข้อ KM 
 
8.9 การติดตามและการประเมินผลการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้นี้ 
         มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปภาพการด าเนินกิจกรรม KM Forum ส านักงานปศุสัตว์เขต ๕ 
วันที่ 28 กันยายน 2561 

องค์ความรู้เรื่องการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB corporate online 
ณ ห้องประชุมกลางส านักงานปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต ๕ 

 
 

 

  

 


