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1. บทสรุปผู้บริหาร 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจหลักในการ

ให้บริการสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง มุ่งมั่นพัฒนา 

ให้คนไทยมีบ้านตามพันธกิจของธนาคารและเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

ตลอดจนขับเคลื่อนองค์กรเพ่ือบรรลุ SMART Goals ตามวิสัยทัศน์ของธนาคาร ในปีที่ผ่านมาคณะผู้บริหารให้

ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการบริหารสารสนเทศในทุกกระบวนการของธนาคารให้สอดรับกับแนวโน้ม 

Disruptive Technology  เพ่ือพัฒนาและบูรณาการกระบวนงานหลัก และกระบวนงานสนับสนุน :ซึ่งเน้นการ

บริหารจัดการงานหลังบ้านหรืองานสนับสนุนสาขาที่ตระหนักต่อการให้บริการลูกค้าของธนาคาร ซึ่งธนาคารได้

ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของธนาคารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  โดยพัฒนาทักษะและ

ความสามารถของบุคลากร ให้มี Digital Literacy เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ Digital Services และส่งเสริมให้

พนักงานมีวัฒนธรรมการท างานในรูปแบบ Digital ที่ยึดหลักค่านิยม GIVE+4 และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานวัตกรรม 

และยกระดับการบริการ เพ่ือให้องค์กรเป็นที่น่าเชื่อถือ เน้นน าเทคโนโลยีมาช่วยในการปรับปรุงกระบวนการท างานให้

มีความรวดเร็ว ลดความยุ่งยาก และลดต้นทุน   

กลุ่มงานสาขา มี 4 สายงาน รวมจ านวน 10 ฝ่าย/ภาค และมีสาขารวมทั้งสิ้น 186 สาขา ซึ่งแต่ละสาขา 

มีหน้าที่ในการจัดท ารายละเอียดประกอบงบการเงินไตรมาสสาขา และน าส่งรายละเอียดประกอบงบการเงินไตรมาส

สาขา ให้กับผู้ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ฝ่ายการบัญชี ฝ่ายตรวจสอบสาขา และ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยไตรมาสที่ 
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1-3 สาขาจัดท าเอกสาร 3 ชุด (จัดส่งให้ฝ่ายการบัญชีและฝ่ายตรวจสอบสาขา ฝ่ายละ 1 ชุดและจัดเก็บที่สาขา1 ชุด) 

ส าหรับ ไตรมาสที่ 4 สาขาจัดท าเอกสาร 4 ชุด (จัดส่งให้ฝ่ายการบัญชี ฝ่ายตรวจสอบสาขา และส านักงานการตรวจ

เงินแผ่นดิน ฝ่าย/ส านักละ 1 ชุด และจัดเก็บที่สาขา1 ชุด) รวมทั้งหมด 13 ชุด/ปี/สาขา หรือ 2,418 ชุด/ปี เพ่ือฝ่าย

การบัญชีจะน ารายละเอียดประกอบงบการเงินไตรมาสสาขาไปใช้จัดท างบการเงิน ที่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะทาง

การเงิน งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด และ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  

จากเดิมกระบวนการจัดส่งรายละเอียดประกอบงบการเงินไตรมาสสาขาจะถูกจัดส่งในรูปแบบเอกสาร

(Paper) ผ่านสายการบังคับบัญชาตามล าดับ และน าส่งให้ฝ่ายการบัญชี  ฝ่ายตรวจสอบสาขาและส านักงาน           

การตรวจเงินแผ่นดินเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยสาขามีก าหนดระยะเวลาในการจัดท า/จัดส่งรายละเอียด

ประกอบงบการเงินไตรมาสสาขา ภายใน 5 วันท าการนับถัดจากวันที่ฝ่ายการบัญชีแจ้งให้สาขาจัดส่ง ซึ่งในการจัดส่ง

รายละเอียดประกอบงบการเงินไตรมาสสาขา มีค่าใช้จ่ายสูงถึง 2,050,504 บาทต่อปี จากค่าใช้จ่ายที่สูงดังกล่าว

ประกอบกับการเข้าสู่ Disruptive Technology ภาคเหนือตอนล่างและกลุ่มงานสาขาจึงร่วมกันศึกษารากเหง้าของ

ปัญหา โดยค้นหาสาเหตุหลักเพ่ือลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งรายละเอียดประกอบงบการเงินไตรมาสสาขา

โดยน าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการพัฒนาประสิทธิภาพในเรื่องดังกล่าว  ด้วยการปรับปรุงกระบวนการท างาน

ตามขั้นตอนของ QC Story ท าให้ได้กระบวนการการจัดส่งรายละเอียดประกอบงบการเงินไตรมาสสาขาผ่านทาง  

Electronic ระบบ Finance Statement Detail (FSD) และก าหนดสิทธ์การเข้าใช้งานจากระบบ (User Function & 

Profile Matrix) ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้งานระบบ ผู้สอบทาน และผู้อนุมัติ (Check & Balance) ซึ่งแสดงผลลัพธ์

ของการด าเนินงานโครงการลดค่าใช้จ่ายในการจัดท าและจัดส่งรายละเอียดประกอบงบการเงินไตรมาสสาขาที่สามารถ

ประหยัดต้นทุนของธนาคารได้ 1.9 ล้านบาท และสามารถน าส่งรายละเอียดประกอบงบการเงินไตรมาสสาขาให้     

ฝ่ายการบัญชีจาก 5 วันท าการ ให้เหลือเพียง 1 วันท าการ  

สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม”  

1) การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการจัดท าและจัดส่งรายละเอียดประกอบงบไตรมาสสาขาแทนการใช้
กระดาษเพ่ือให้เกิดมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 

2) ใช้ข้อมูลจริงในการปรับปรุงกระบวนการท างาน 
3) การบริหารการท างานเป็นทีมในรูปแบบ Cross Functional ระหว่างกลุ่มงานสาขาและฝ่ายในส านักงานใหญ่ 
4) หน่วยงานอิสระภายนอกมีส่วนร่วมในการใช้ระบบ Financial Statement Detail (FSD) ของธนาคาร 
 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากทุนประเดิมจากรัฐบาลเพียง 20 ล้านบาท 

จนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2562 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมกว่า 1.20 ล้านล้านบาท และได้ก้าวขึ้นสู่การเป็นสถาบันการเงินชั้นน า 

และเป็นผู้น าในการให้บริการสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย  



วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจนโยบาย   
พันธกิจ        :  ท าให้คนไทยมีบ้าน  
วิสัยทัศน์      :  ธนาคารที่ดีที่สุดส าหรับการมีบ้าน 
ค่านิยมองค์กร:  (GIVE+4) ได้แก่  

 G : Good Governance  ยึดมั่นธรรมาภิบาล 
 I :  Innovative Thoughts สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
 V : Value Team Work ร่วมใจท างาน 
 E :  Excellent Services บริการเป็นเลิศ 
 (En)courage to change : เป็นผู้ที่มีความกล้าคิดที่จะปรับเปลี่ยนตนเองและส่งเสริมทีมงานให้ เรียนรู้สิ่งใหม ่ 
                                    พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
Achievement Oriented  : มุ่งสู่ความส าเร็จโดยมีการวางแผนและก าหนดเป้าหมายในการท างาน รวมทั้ง    
  ติดตามและประเมินผลเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
Professional : เป็นผู้ที่มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบจนเป็นที่ยอมรับ  
     สามารถใหค้ าแนะน า และน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างมืออาชีพ 
Speed : จัดล าดับความส าคัญของงาน จัดสรรเวลาให้เหมาะสมทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
                                    ตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



กลุ่มลูกค้าที่ส าคัญ ผลิตภัณฑ์และบริการหลักของ ธอส.  
1) การประกอบธุรกิจด้านสินเชื่อ 
ธอส. ก าหนดกลยุทธ์โดยให้ความส าคัญกับการดูแลลูกค้าเป็นรายกลุ่ม เพ่ือเพ่ิมโอกาสการมีบ้านให้กับคนไทยได้

ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี ้ธอส. ได้ด าเนินโครงการส าคัญตามนโยบายของรฐับาล ซึ่งมีการขับเคลื่อนร่วมกับภาครัฐ และ
ภาคเอกชน อาทิ โครงการสินเชือ่ที่อยู่อาศัยเพ่ือสวัสดิการแห่งรฐั เพ่ือดูแลประชาชนผู้มีรายไดน้้อยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของ
ตัวเองและสามารถมีคุณภาพชวีติที่ดีข้ึนได้ โดยมีการแบ่งกลุ่มลกูค้าสินเชื่อ ดังนี ้

 

 
 
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ประกอบด้วย  
1.Social Product ส าหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง 
2.Business Product ส าหรบัผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูง   
2) การประกอบธุรกิจด้านเงินฝาก 
ธอส. มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลเงินฝากให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม โดยมีผลิตภัณฑ์     

เงินฝากทุกประเภททั้งเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน ใบรับเงินฝากประจ า และสลากออมทรัพย์ ธอส. ที่
เหมาะสมแก่ลูกค้าแต่ละกลุ่มโดยมีการแบ่งกลุ่มลูกค้าเงินฝาก ดังนี้ 

 
 
ผลิตภัณฑ์เงินฝาก จ าแนกตามวงเงินฝากลูกค้า ประกอบด้วย 
1.วงเงินฝากน้อยกว่า 10 ล้านบาท (Size S)  
2.วงเงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท (Size  M) 
3.วงเงินฝากตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป (Size L)  
 
 
 
 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าผู้มรีายได้น้อย กลุ่มลูกค้าผู้มรีายได้น้อย ทีม่รีายได้ไมเ่กนิ 25,000 บาทต่อเดือน

กลุ่มลูกค้าผุ้มรีายได้ปานกลางขึน้ไป กลุ่มลูกค้าผู้มรีายได้ปานกลางขึน้ไป ทีม่รีายได้มากกว่า 25,000 

บาทต่อเดือน

กลุ่มลูกค้า

กลุ่มลูกค้าสินเชือ่

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้ารายเล็ก (S) กลุ่มลูกค้าบุคคล

กลุ่มลูกค้ารายกลาง (M) กลุ่มลูกค้าบุคคล นิติบุคคล หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกจิ

กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ (L) กลุ่มลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูง นิติบุคคล หน่วยงานราชการ และ

รัฐวิสาหกจิ

กลุ่มลูกค้า

กลุ่มลูกค้าเงินฝาก



ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและผลิตภัณฑ์เงินฝาก ธอส.มีกลไกในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญให้ลูกค้า ดังนี้  

 
รางวัลเกียรติยศ ของ ธอส.อันน ามาสู่ความภาคภูมิใจ 

- รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมปี 2562 
- รางวัลผู้น าองค์กรดีเด่น ปี 2562 
- รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่�น 
- รางวัล “คุณภาพแห่งชาติ” Thailand Quality  Award TQA” ประจ าปี 2562 
- รางวัล AWARDS 2019 INNOVATION CHALLENGES THE BUSSINESS WORLD “CORPORATE 

SUSTAINABILITY AWARD”  
- รางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่น”ประจ าปี 2548 – 2550 , 2560-61 
- รางวัลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปี

งบประมาณ 2560 - 2562 (ITA Awards) โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่ง ธอส.ได้คะแนนสูงเป็นอันดับหนึ่ง 3 ปีติดตอ่กัน 

- รางวัล“การบริหารสู่ความเป็นเลิศ” Thailand Quality Class (TQC) ประจ าปี 2561  
- รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นปี 2561 จ านวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น กลุ่ม

รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ รางวัลความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการ
องค์กร หรือโครงการพ่ีเลี้ยงประเภทดีเด่น และรางวัลความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาดีเด่น ด้านความ
ร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ประเภทเชิดชูเกียรติ 

- รางวัลนวัตกรรมดีเด่นจาก โปรแกรมหาราคากลางจากระบบฐานข้อมูลประเมินราคาหลักประกันเพ่ือ
การตั้งส ารองหนี้ 

- รางวัล "Thailand Top Company Awards 2019" ประเภท “CORPORATE SUSTAINABILITY 
AWARD” จากความเป็นเลิศในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน  

- รางวัล "Thailand Top Company Awards 2018" ประเภท "DIGITAL BANKING SERVICE OF THE 
YEAR AWARD" 

- รางวัล "Thailand Top Company Awards 2014”ประเภทรางวัล “Top Business Strategy Award” 
- รางวัลสุดยอดธนาคารแห่งปี 2557 
- รางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 
- ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ (A2S) ได้รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2017 
- รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ประจ าปี 2560 ในงาน NACC Awards 2017 

 

การส่งมอบ ช่องทางการส่งมอบ 
บุคลากรธนาคาร (Human) สาขา  
ตัวแทนธนาคาร (Business Facilitator) ตัวแทนรับช าระเงินกู้ และตัวแทนผู้ส่งมอบ / คู่ความร่วมมือ   
Digital (Non-Human) ATM / LRM เครื่องรับช าระเงินกู้อัตโนมัต ิ/ Internet & Mobile  Banking / 

Mobile Application / GHB ALL 



3.การเรียนรู้ ความต้องการและความคาดหวัง ของ “ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ” 

ธนาคารเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าของกระบวนการการจัดท าและจัดส่งรายละเอียด
ประกอบงบการเงินไตรมาสสาขาจากการสอบถามสาขา ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องและพิจารณาจากผลการด าเนินงานในปีที่
ผ่านมาของกระบวนการท างานดังกล่าว เพ่ือน าเสียงหรือข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการการจัดท าและจัดส่ง
รายละเอียดประกอบงบการเงินไตรมาสสาขาเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่จะส่งให้เกิดผลการ
ด าเนินงานที่ดีและบรรลุเป้าหมายของธนาคาร 

 
 

ลูกค้า ความต้องการและความคาดหวัง 
ที่ส าคัญ 

ดัชนีชี้วัด 

ผู้จัดการสาขา ผู้จัดการเขต  
ผู้จัดการภาค 

•ได้รับข้อมูลรายละเอียดประกอบ 
 งบการเงินถูกต้องและทันเวลา 
 

•จ านวนครั้งในการจัดท ารายละเอียดประกอบ 
 งบการเงินผิดพลาด 
•ระยะเวลาที่ได้รับรายละเอียดประกอบ 
งบการเงินภายใน 3 วันท าการนับจากวันที ่
ฝ่ายการบัญชีแจ้งให้ด าเนินการ 

ฝ่ายการบัญชี  •ได้รับข้อมูลรายละเอียดประกอบ 
 งบการเงินถูกต้องและทันเวลา 
 

•จ านวนครั้งในการจัดท ารายละเอียดประกอบ 
 งบการเงินผิดพลาด 
•ระยะเวลาที่ได้รับรายละเอียดประกอบ 
 งบการเงินภายใน 5 วันท าการนบัจากวันที ่
 ฝ่ายการบญัชีแจ้งให้ด าเนินการ  

ฝ่ายตรวจสอบสาขา •ได้รับข้อมูลรายละเอียดประกอบ 
 งบการเงินถูกต้องและทันเวลา 
• สอบทานรายละเอียดประกอบ 
  งบการเงินได้ทันเวลา 
•วางแผนการตรวจสอบได้ทันเวลา 

•จ านวนครั้งในการจัดท ารายละเอียดประกอบ 
 งบการเงินผิดพลาด 
•ระยะเวลาที่ได้รับรายละเอียดประกอบงบการเงิน 

ภายในก าหนดนับจากวันที่ฝ่ายการบัญชีแจ้ง 
• สอบทานรายละเอียดประกอบงบการเงิน 
  ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
• ร้อยละผลส าเร็จในการจัดท าแผนการตรวจสอบ 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน •ได้รับข้อมูลรายละเอียดประกอบ           
งบการเงินถูกต้องและทันเวลา 

•สอบทานรายละเอียดประกอบ 
 งบการเงินได้ทันเวลา 
 

• จ านวนครั้งในการจัดท ารายละเอียดประกอบ 
 งบการเงินผิดพลาด 
• ระยะเวลาที่ได้รับรายละเอียดประกอบ 
  งบการเงินภายในก าหนดนับจากวันท่ี 
  ฝ่ายการบญัชีแจ้ง 
• สอบทานรายละเอียดประกอบงบการเงินได้ 
  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
• งบการเงินได้รับการรับรองโดยไม่มีเง่ือนไข 

ผู้บริหาร (ทางอ้อม) •ได้รับงบการเงินถูกต้องและทันเวลา • จ านวนครั้งในการจัดท างบการเงินผิดพลาด 
• ระยะเวลาที่ได้รับงบการเงิน ภายในก าหนด 



4.กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 
กลุ่มงานสาขา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีฝ่ายงานในสังกัดกลุ่มงานจ านวน 10 ฝ่าย/ภาค และมีสาขาท้ังสิ้น 

186 สาขา ดังนี้ 
  สายงานสาขานครหลวง  จ านวน 61 สาขา  
  สายงานสาขาภูมิภาค 1  จ านวน 27 สาขา  
  สายงานสาขาภูมิภาค 2  จ านวน 33 สาขา  
  สายงานสาขาภูมิภาค 3  จ านวน 65 สาขา  
 ทุกสาขาจะต้องจัดท ารายละเอียดประกอบงบการเงินไตรมาสและน าส่งให้ เขต ฝ่าย/ภาคต้นสังกัดภายใน 
3 วันท าการ นับจากวันที่ฝ่ายการบัญชีแจ้งให้ด าเนินการ 
 ขั้นตอนการจัดท าและจัดส่งรายละเอียดประกอบงบการเงินไตรมาสสาขา ด าเนินการดังภาพที่ 1 ดังนี้ 

1. สาขาจัดท ารายละเอียดประกอบงบการเงินไตรมาส  
2. หัวหน้าบริหารจัดการสาขาลงนามก ากับเอกสารทุกหน้ากระดาษ และเสนอต่อผู้จัดการสาขาเพ่ือลงนาม  
3. ผู้จัดการสาขาลงนามในหนังสือน าส่งรายละเอียดประกอบงบการเงินไตรมาส 
4. หัวหน้าบริหารจัดการสาขาถ่ายเอกสาร จ านวน 3 ชุดต่อไตรมาสที่ 1, 2 และ 3 เพ่ือส่งให้แก่ ฝ่ายการบัญชี 

ฝ่ายตรวจสอบสาขา และจัดเก็บไว้ที่สาขา ส าหรับไตรมาสที่ 4 จัดท ารายละเอียดประกอบงบการเงินไตรมาสจ านวน    
4 เล่ม (ส่งเพ่ิมให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) พร้อมทั้งจัดท าส าเนารายละเอียดประกอบงบการเงินไตรมาสบรรจุลง
แผ่น diskettes ให้ครบถ้วนตามจ านวนชุดเอกสาร 

5. พนักงานสาขาจัดส่งรายละเอียดประกอบงบการเงินไตรมาสและแผ่น diskette ทั้งหมด ให้สายการบังคับ
บัญชา (เขตและฝ่าย/ภาคต้นสังกัดตามล าดับ )  

6. เขต ฝ่าย/ภาคต้นสังกัด รวบรวมเอกสารและแผ่น diskette ทั้งหมด และน าส่งให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ฝ่ายการบัญชี ฝ่ายตรวจสอบสาขา ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน 2 วันท าการ 

ภาพที่ 1 กระบวนการการจัดท าและจัดส่งรายละเอียดประกอบงบการเงินไตรมาสสาขา 
 

 
จากกระบวนการท างานดังกล่าว ท าให้เกิดปัญหาค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของธนาคารจากการจัดท าและ

จัดส่งรายละเอียดประกอบงบการเงินไตรมาสสาขา ถึงฝ่ายต้นสังกัด และฝ่ายที่เก่ียวข้อง สูงถึง 2,500,000 บาทต่อปี 
(ต้นทุนค่ากระดาษ ค่าจัดเก็บเอกสาร รวมทั้งค่าแรงมาตรฐานของพนักงานในระดับต่างๆ ) และภาระงานของสาขา   



มีปริมาณมาก ระยะเวลาในการจัดท าและจัดส่งรายละเอียดประกอบงบไตรมาสสาขาจึงมีจ ากัด ท าให้การจัดส่ง
รายละเอียดประกอบงบการเงินไตรมาสสาขาไม่ทันตามก าหนด  
5.กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
ภาคเหนือตอนล่าง และ กลุ่มงานสาขาได้ร่วมกัน
ศึกษารากเหง้าของปัญหา และค้นหาสาเหตุหลัก
ด้วยหลักการทางสถิติ เครื่องมือ Value Analysis 
Pareto Fish Bone Diagram และ Why–Why 
Analysis เพ่ือลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
จัดส่งรายละเอียดประกอบงบการเงินไตรมาสสาขา 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานปรับปรุงกระบวนการ
ท างานตามขั้นตอนของ QC Story ดังภาพที่ 2 ดังนี้ 

1. ภาคเหนือตอนล่างประชุมร่วมกันภายในฝ่ายเพ่ือค้นหาหัวเรื่องในการปรับปรุงและคัดเลือกเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อการให้บริการลูกค้าและกระทบต่อการท างานของพนักงานมากท่ีสุดพบว่าการจัดท าและจัดส่งรายละเอียดประกอบ
งบการเงินไตรมาสสาขาท าให้ธนาคารเสียค่าใช้จ่ายและพนักงานเสียเวลาในการให้บริการลูกค้า 

2. ภาคเหนือตอนล่างร่วมกันศึกษาสภาพปัญหาของการจัดท าและจัดส่งรายละเอียดประกอบงบการเงินไตรมาส
สาขาด้วยเครื่องมือ Pareto และ Value Analysis และก าหนดเป้าหมายในการปรับปรุง 

3. ภาคเหนือตอนล่างจัดท าแผนและก าหนดผู้รับผิดชอบ 
4. ภาคเหนือตอนล่างร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุ ปัจจัยเพ่ือปรับปรุงด้วยเครื่องมือ Fish Bone Diagram และ 

Why–Why Analysis จนพบสาเหตุที่ท าให้การจัดท าและจัดส่งรายละเอียดประกอบงบการเงินไตรมาสสาขามี
ค่าใช้จ่ายสูงและมีความล่าช้า  

5. ภาคเหนือตอนล่างประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดมาตรการแก้ไขประกอบกับธนาคารมีนโยบายให้ปรับปรุง
กระบวนการท างานด้วยการ Digitized Process ดังนั้นภาคเหนือตอนล่างจึงได้ประสานงานฝ่ายพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้ช่วยพัฒนาระบบการจัดท าและจัดส่งรายละเอียดประกอบงบการเงินไตรมาสสาขา แต่มีความคืบหน้า
ล่าช้า ดังนั้นภาคเหนือตอนล่างจึงได้หารือฝ่ายประเมินผลองค์กรให้ช่วยประสานงานฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและ
ผู้บริหารกลุ่มงาน/สายงานสาขา ซึ่งมีมุมองว่าควรจัดตั้งคณะท างานในการปรับปรุงกระบวนการท างานดังกล่าว 
ประกอบด้วยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสาขาภูมิภาค 2 และรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสาขา
ภูมิภาค 1 เป็นประธาน และมี 10 ฝ่าย/ภาค ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ  ฝ่ายการบัญชี  ฝ่ายตรวจสอบสาขา  ฝ่าย
บริหารความเสี่ยง ฝ่ายก ากับการปฏิบัติงานและฝ่ายประเมินผลองค์กร เพ่ือจะได้ส าเร็จในคราวเดียว 
 หลังจากนั้น คณะท างานฯ ได้ประชุมเพ่ือระดมสมองก าหนดมาตรการแก้ไข สรุปทางเลือกในการแก้ไขและ  
รว่มกันก าหนดความต้องการ ( Requirement ) ในการออกแบบโปรแกรมการท างานของระบบ  

6. ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ อบรมการใช้งานระบบให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกภาค/ฝ่ายและทดลองน า
ข้อมูลรายละเอียดประกอบงบไตรมาสสาขา ไตรมาสที่ 4/2562 เข้าระบบเพ่ือทดสอบการใช้งาน (User Acceptance 
Test) ก่อนใช้งานจริงและเก็บผลการปรับปรุงกระบวนการท างาน และเมื่อผลลัพธ์ที่ได้ยังไม่เป็นไปตามความต้องการ
ของการใช้งาน คณะท างานก็ร่วมกันปรับปรุงแก้ไขและทดสอบการใช้งานอีกครั้ง (User Acceptance Test) 

ภาพที่ 2 การปรับปรุงกระบวนการท างานด้วย QC Story 



จนกระทั่งได้ระบบสารสนเทศการจัดส่งรายละเอียดประกอบงบการเงินไตรมาสสาขาผ่านทาง Electronic คือ ระบบ 
Finance Statement Detail (FSD)  

7. ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศร่วมกับ 10 ฝ่าย/ภาคจัดท าคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานในการจัดท าและจัดส่ง
รายละเอียดประกอบงบไตรมาสสาขาด้วยระบบ Finance Statement Detail (FSD) ดังภาพที่ 3 
 
 

  
 

การจัดส่งรายละเอียดประกอบงบการเงินไตรมาสสาขาผ่านระบบ Finance Statement Detail (FSD)  
มีข้ันตอนดังภาพที่ 4 ดังนี้ 
สาขา  

1. พนักงานสาขาจัดท ารายละเอียดประกอบงบการเงินรายไตรมาส 
2. หัวหน้าบริหารจัดการสาขาลงนามก ากับเอกสารทุกแผ่น  
3. ผู้จัดการสาขาลงนามในหนังสือน าส่งรายละเอียดประกอบงบไตรมาส 

หัวหน้าบริหารจัดการสาขา เตรียม เอกสารรูปแบบ .PDF และ เตรียม File ข้อมูลรูปแบบ excel และ Upload File 
ข้อมูลรูปแบบ .PDF และ File ข้อมูลรูปแบบ .excel เข้าระบบ Finance Statement Detail (FSD) เพ่ือเสนออนุมัติ
ผ่านระบบตามสายงาน (เขตและฝ่าย/ภาคต้นสังกัดตามล าดับ) 
 
 
 

ภาพที่ 3 ระบบ Finance Statement Detail (FSD) 



เขต 
ระบบฯ จะแจ้ง e-mail ไปถึงผู้จัดการเขตเพ่ือให้ตรวจสอบข้อมูล (Menu Work List) โดยเขตพิจารณา

เอกสารที ่Upload มาจากสาขา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และ อนุมัติ (Approve)/ปฏิเสธ (Reject)   

กรณีเขต Approve งานจะถูกส่งผ่านระบบฯ ให้ฝ่าย/ภาคต้นสังกัด พร้อมแจ้ง e-mail ถึงฝ่าย/ภาค พร้อม
แจ้งส าเนาถึงสาขาให้ทราบว่างานที่ได้ส่งไปได้รับการ Approve แล้ว  

กรณี เขต Reject งานคืนให้สาขา ระบบฯ จะแจ้ง e-mail ถึงสาขา เพื่อให้แก้ไขข้อมูลใหม่  

ทัง้นี้ภายหลังจากเขต Approve/Reject แล้วงานจะไม่แสดงใน Menu Work List 

ฝ่าย/ภาคต้นสังกัด 

ระบบฯจะแจ้ง e-mail ไปถึงฝ่าย/ภาคต้นสังกัดเพ่ือให้ตรวจสอบข้อมูล ( Menu Work List) โดยฝ่าย/ภาค 
ต้นสังกัด พิจารณาเอกสารที่ Upload และผ่านการ Approve จากเขต เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และอนุมัติ 
(Approve)/ปฏิเสธ (Reject)   

กรณีฝ่าย/ภาคต้นสังกัด Approve งานจะถูกส่งผ่านระบบฯ ให้ฝ่ายการบัญชี พร้อมแจ้ง e-mail ถึงฝ่าย   
การบัญชี พร้อมแจ้งส าเนาถึงสาขาให้ทราบว่างานที่ได้ส่งไปได้รับการ Approve แล้ว 

กรณฝี่าย/ภาคต้นสังกัด Reject งานคืนให้สาขา ระบบฯ จะแจ้ง e-mail ถึงสาขา เพื่อให้แก้ไขข้อมูลใหม่ 

ทั้งนี้ภายหลังจากฝ่าย/ภาคต้นสังกัด Approve/Reject แล้วงานจะไม่แสดงใน  Menu Work List 

ฝ่ายการบัญชี 

ระบบจะแจ้ง e-mail ไปถึงฝ่ายการบัญชี เพ่ือให้ตรวจสอบข้อมูล (Menu Work List) โดยฝ่ายการบัญชี

สามารถเข้าไปพิจารณาเอกสารที่ Upload และผ่านการ Approve จากฝ่าย/ภาคต้นสังกัด เพ่ือตรวจสอบความ

ถูกต้อง และ (Approve)/ปฏิเสธ (Reject)   

กรณีฝ่ายการบัญชี Approve ถือว่าระบบงานสมบูรณ์ หลังจากนั้น ฝ่ายตรวจสอบสาขา ส านักงานการ   
ตรวจเงินแผ่นดินจะสามารถเรียกดูรายงานดังกล่าวได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขรายการได้  

กรณีฝ่ายการบัญชี Reject งานคืนให้สาขา ระบบฯ จะแจ้ง e-mail ถึงสาขา เพื่อให้แก้ไขข้อมูลใหม่  

ภาพที่ 4 กระบวนการการจัดท าและจัดส่งรายละเอียดประกอบงบการเงินไตรมาสสาขา 
ผ่านระบบ Finance Statement Detail (FSD) 

 



ตัวอย่างการใช้ระบบ Finance Statement Detail (FSD) ภาพที่ 5 - 19 
ภาพที่ 5 การ Logon เข้าระบบ Finance Statement Detail (FSD) 

 

ภาพที ่6 หน้าจอการ Create file รายละเอียดประกอบงบการเงินไตรมาสของสาขา  

 

 

 

 



ภาพที่ 7 หน้าจอการ Upload file รายละเอียดประกอบงบการเงินไตรมาส ที่สาขาจัดเตรียมซึ่งสาขากด Submit  

ระบบจะส่ง e-mail ให้เขตเพ่ือแจ้งเตือนให้ด าเนินการอนุมัติต่อไป

 

ภาพที่ 8 e-mail ที่ส่งไปยังเขตเพ่ือแจ้งเตือนให้ด าเนินการอนุมัติต่อไป 

 

กรณีท่ีสาขา Submit งานแล้ว แต่ถูก Reject งานคืนจากเขต หรือ ฝ่าย/ภาคต้นสังกัด หรือฝ่ายการบัญชี ระบบฯจะ

ส่งงานและ e-mail ถึงสาขา และหากสาขาจะต้องท าการแก้ไขเอกสารใหม่ สาขาจะต้อง resubmit งานในไตรมาส

นั้นใหม่อีกครั้ง โดย File ที่ Submit จะถูกเก็บแทนที่ File เดิม 

 

 

 

 



ภาพที่ 9 การแก้ไขข้อมูลรอบที่ 2 หลังจากท่ีถูก Reject ข้อมูล 

 

 

ภาพที่ 10 e-mail สามารถกดปุ่ม เข้าระบบ Finance Statement Detail (FSD) ผ่านe-mail ได้ 

 



ภาพที่ 11 รายการงานทั้งหมดของสาขาภายใต้สังกัด แบ่งตาม ปี/ไตรมาส หลังจากสาขาส่งงานเข้าระบบฯ

 

ชื่อฟิลด ์ ค าอธิบาย 

ฝ่าย/ภาค รายละเอียดสาขาท่ีส่งงาน 
เขต 
สาขา 
ปี ปีงบไตรมาส 
ไตรมาส ไตรมาสงบไตรมาส 
Status สถานะปัจจุบัน 

o เขตตรวจข้อมูล : รอเขตตรวจสอบ 
o ฝ่าย/ภาคตรวจข้อมลู : รอฝ่าย/ภาคตรวจสอบ 
o ฝ่าย บช. ตรวจสอบความครบถ้วน : รอฝ่าย บช. Check ครบถ้วน 
o Completed : สถานะหลังฝ่าย บช. Check ครบถ้วน 
o Rejected : ถูก reject จากเขต หรือ ฝ่าย/ภาค หรือ ฝ่ายการบัญชี 

ส่งงานโดย ช่ือผู้ส่งงาน (สาขา) 
วันท่ีส่งงาน วันท่ีส่งงานครั้งแรก 

 

ภาพที่ 12 หน้าจอการตรวจสอบ และ Approve/Reject รายละเอียดงบการเงินไตรมาสของเขต   

 



 

ภาพที่ 13 e-mail ที่เขต Rejected งานกลับไปให้สาขา เพ่ือให้แก้ไขข้อมูล  

 

 

 

 

 

 



ภาพที่ 14 หลังจากเขต Approve งาน ระบบฯ จะจัดส่งงานและ e-mail ไปยังฝ่าย/ภาค 

 

ภาพที่ 15 รายการงานคงค้างที่ฝ่าย/ภาคจะต้อง Approve/Reject 

 

 

 

 



ภาพที่ 16 หน้าจอการตรวจสอบ และ Approve/Reject รายละเอียดงบการเงินไตรมาสของฝ่าย/ภาคต้นสังกัด 

 

ภาพที่ 17 รายการงานคงค้างที่ฝ่ายการบัญชี จะต้อง Approve/Reject  

 

ภาพที่ 18 หน้าจอการตรวจสอบ และ Approve/Reject รายละเอียดงบการเงินไตรมาสของฝ่ายการบัญชี 

 

นอกจากนี้ สาขา เขต ฝ่าย/ภาคต้นสังกัด สามารถเรียกดูประวัติการท ารายการและดูสถานะการจัดส่ง
รายละเอียดประกอบงบการเงินไตรมาสสาขาว่าอยู่ในขั้นตอนใด จากหน้าจอ History  



ภาพที่ 19 หน้าจอแสดงประวัติการท ารายการ 

 

 

6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ที่ได้รับ 

  กระบวนการก่อน-หลังด าเนินการจัดส่งรายละเอียดประกอบงบการเงินไตรมาสสาขาและฝ่าย/ภาคต้นสังกัด

พร้อมทั้งแสดงตัวชี้วัดผลส าเรจ็ของโครงการแสดงดังตาราง 

กระบวนการท างาน เป้าหมาย ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง ลดลง/เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
 

สาขาจัดส่งรายละเอียดประกอบ
งบการเงินไตรมาสสาขาให้เขต 

1 3 1 -66.66 

เขตจัดส่งรายละเอียดประกอบงบ
การเงินไตรมาสสาขาให้ภาค 

0 1  -100 

ฝ่าย/ภาคต้นสังกัดจัดส่ง
รายละเอียดประกอบงบการเงิน
ไตรมาสสาขาใหฝ่้ายการบัญชี 

1 1  -100 



กระบวนการท างาน เป้าหมาย ก่อนการปรับปรุง หลังการปรบัปรุง ลดลง/เพิ่มขึ้นร้อยละ 
 

รวมการน าส่งรายละเอียดประกอบ
งบการเงินไตรมาสสาขาให้ฝ่ายการ
บัญชี 

2 วัน 5 วัน 1 วัน -80 

 

 
 

เมื่อเปรียบเทียบกระบวนการท างานก่อนและภายหลังการปรับปรุง พบว่าจากเดิมสาขาจัดส่งรายละเอียด

ประกอบงบการเงินไตรมาสต้องใช้เวลา 5 วัน และเกิดค่าใช้จ่ายสูงถึง 2,050,504 บาทต่อปี แต่เมื่อภายหลังด าเนิน

โครงการ ฯ สามารถจัดส่งรายละเอียดประกอบงบการเงินไตรมาสได้รวดเร็วกว่าเป้าหมายที่ก าหนดจ านวน 1 วันและ

สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 1,980,000 บาท    

ประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับปรุง  
1. มุมมองของธนาคาร  การจัดส่งรายละเอียดประกอบงบไตรมาสของสาขาสามารถด าเนินการได้รวดเร็วกว่า

เป้าหมายที่ก าหนดท าให้ฝ่ายการบัญชีสามารถน ารายละเอียดประกอบงบการเงินไตรมาสสาขาไปจัดท างบการเงินที่

ประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ

เจ้าของ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงินตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ได้อย่าง

รวดเร็วและจัดส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รวดเร็วกว่าระยะเวลาที่ก าหนดส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นและ

ภาพลักษณ์ที่ดีต่อธนาคาร รวมถึงธนาคารสามารถลดค่าใช้จ่ายด าเนินงานได้เป็นจ านวนมาก 

 
 



2. มุมมองของผู้ใช้บริการ ได้แก่ 

2.1 ผู้ปฏิบัติส่งมอบรายละเอียดประกอบงบการเงินไตรมาสของสาขาได้อย่างรวดเร็ว โดยการน าเทคโนโลยี

มาใช้ในการท างานให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ และน าเวลาที่มีเพ่ิมขึ้นไปให้บริการแก่ลูกค้า

ได้มากขึ้น 

2.2 ผู้บริหารภาครับทราบข้อมูลรายละเอียดประกอบงบไตรมาสของสาขา ท าให้ทราบผลการด าเนินงาน

ของสาขา และน าข้อมูลทั้งในปีปัจจุบัน และในอดีตมาก าหนดมาตรการในการด าเนินงานให้กับสาขา  

2.3 ฝ่ายการบัญชีน ารายละเอียดประกอบงบการเงินไตรมาสสาขาไปจัดท างบการเงิน ที่ประกอบด้วย     

งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ

เจ้าของ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน และส่งมอบงบการเงินให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ได้อย่างรวดเร็ว  

2.4 ฝ่ายตรวจสอบสาขาน ารายละเอียดประกอบงบการเงินไตรมาสของสาขาไปใช้ในการสอบทานผล    

การด าเนินงานตามแผนการตรวจสอบ  

2.5 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงินไตรมาสของสาขา ได้รวดเร็ว

ขึ้น และสามารถตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงินไตรมาสย้อนหลังได้  

2.6 ผู้บริหารรับทราบงบการเงินได้รวดเร็วขึ้น  

2.7 ฝ่าย/ส านัก/ภาค/ศูนย์ สามารถน ากรณีศึกษากระบวนการลดค่าใช้จ่ายในการจัดท าและจัดส่ง

รายละเอียดประกอบงบการเงินไตรมาสของสาขาเป็นตัวอย่างเพ่ือประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง

กระบวนการท างาน 

7. ปัจจัยแห่งความส าเร็จและย่ังยืน 

1. วัฒนธรรมองค์กรมุ่งเน้น Digital Service 

2. การสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและฝ่าย IT 

3. ธนาคารมีการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการท างานมาอย่างต่อเนื่องโดยใช้เครื่องมือ QC Story  

4. ธนาคารจัดตั้งคณะท างานที่มีบุคลากรมาจากหลายฝ่าย/ภาค (Cross Function Team)   

5. ทีมงานมีความมุ่งมั่นต่อการปรับปรุงกระบวนการท างาน  

6. ทีมงานมีการ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูล และ

ประสบการณ์ระหว่างฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้องในกระบวนการท างาน เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไข ซึ่ง 

น าไปสู่การพัฒนาระบบ Finance Statement Detail (FSD) และก าหนดแนวทางปฏิบัติงานที่เป็น

มาตรฐาน 

 
 



8. ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 
ปัญหา อุปสรรค 

1. ในช่วงเริ่มด าเนินการปรับปรุงกระบวนการท างานโดยภาคเหนือตอนล่างฝ่ายเดียว และไม่ได้จัดตั้ง
คณะท างานส่งผลให้การประสานงานในการพัฒนาระบบงานเกิดความล่าช้าหรือไม่มีความคืบหน้า 

2. ผู้บริหารไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้โครงการส าเร็จ 
3. พนักงานสาขารู้สึกว่าการปรับปรุงกระบวนการท างานเป็นภาระและการใช้เครื่องมือ QC Story 

ยุ่งยาก 
แนวทางแก้ไข 

1. ปรึกษาหารือผู้บริหารเพ่ือแจ้งให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

2. จัดตั้งคณะท างานโครงการปรับปรุงการจัดท ารายละเอียดประกอบงบไตรมาสสาขา/ฝ่ายงานต้น

สังกัดและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง 

3. ทีมงานส่งเสริมคุณภาพเข้าร่วมในการปรับปรุงกระบวนการท างานและส่งเสริมการใช้เครื่องมือ 

QC Story 

9. ความท้าทายต่อไป 

1. การท าให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรมีส่วนร่วมที่จะมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 

2. การปรับปรุงการจัดท ารายละเอียดประกอบงบการเงินไตรมาสสาขาให้ง่ายและรวดเร็วมากข้ึน 

3. พัฒนาระบบฯ ให้สามารถน าไปใช้กับกระบวนงานอื่นๆของธนาคารได้ 

10. เอกสารอ้างอิง  

  Job Description ส่วนควบคุมระบบงานบัญชี ฝ่ายการบัญชี 

 

 

 

 

 

 


