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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21st Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [  ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

[] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท า Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองน าเสนอผลงาน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [] หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ       [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ      [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ ………………ลดระยะเวลำในกำรประนอมหนี้  
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล   [] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงำน  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ที่อยู่   63 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท์  02-6459000   โทรสำร 02-6459001 
เว็บไซต์   www.ghbank.co.th 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ) 
 1) นำยเจนวุฒิ มำติกำนนท์      ต ำแหน่ง หัวหน้ำส่วนบริหำรหนี้          E-mail Chenwut.m@ghb.co.th 

2) นำงพิรญำณ์ จันโยธำ          ต ำแหน่ง หัวหน้ำส่วนบริหำรหนี้          E-mail Piraya.c@ghb.co.th 
  3) นำงธิดำกร พงษ์สุวรรณ       ต ำแหน่ง ผู้ช่วยหวัหน้ำส่วนบริหำรหนี้   E-mail Thidakorn.p@ghb.co.th 

4) นำงสุพินดำ สีหโชติ            ต ำแหน่ง ผู้ช่วยหวัหน้ำส่วนบริหำรหนี้   E-mail Supinda.s@ghb.co.th 
5) นำงปัทมำ ปัญโญใหญ่         ต ำแหน่ง ผู้ช่วยหวัหน้ำส่วนบริหำรหนี้   E-mail Pattama.p@ghb.co.th 
6) น.ส.ฆฬิสำ สุธดำอนันตโภคิน ต ำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้ำส่วนบริหำรหนี้   E-mail Karisa.s@ghb.co.th 
7) น.ส.อัญชลี โพธิ์สำขำ          ต ำแหน่ง พนักงำนบริหำรหนี้อำวุโส      E-mail Aunchalee.p@ghb.co.th 
8) น.ส.ภรสรวง สุขะปิณฑะ      ต ำแหน่ง พนักงำนบริหำรหนี้อำวุโส      E-mail Pronsuang.s@ghb.co.th 
9) นำยวัชระ พลสีดำ              ต ำแหน่ง พนักงำนบริหำรหนี้อำวุโส      E-mail Watchara.p@ghb.co.th 

สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม”  
1) ลูกหนี้สำมำรถประนอมหนี้ได้สะดวกและรวดเร็วมำกขึ้น 
2) กำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในกระบวนกำรลดระยะเวลำกำรกรอกค ำร้องในแบบฟอร์มประนอมหนี้ เพ่ืออ ำนวยควำม 
   สะดวกให้แก่ลูกหนี้ 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) สำมำรถลดระยะเวลำในกำรประนมอหนี้จำกเฉลี่ย2ชม.40นำทีต่อรำย เป็น เฉลี่ย1ชม.45นำทีต่อรำย 
2) บันทึกและจัดเก็บข้อมูลในระบบได้ทันที 
3) สำมำรถสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีให้แก่ธนำคำร 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
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บทคัดย่อ 

ชื่อเรื่อง : ลดระยะเวลำในกำรประนอมหนี้ 

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ เป็นสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจของรัฐ สังกัดกระทรวงกำรคลัง มีภำรกิจหลักในกำร
ให้บริกำรสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อำศัยโดยเฉพำะผู้มีรำยได้น้อยและปำนกลำงได้มีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเองมุ่งมั่นพัฒนำให้คน
ไทยมีบ้ำน โดยปีที่ผ่ำนมำคณะผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรสำรสนเทศให้สอดรับกับแนวโน้ม 
Disruptive Technology เพ่ือบริหำรจัดกำรงำนให้ผู้รับบริกำรได้รับควำมสะดวกจำกธนำคำร 

ฝ่ำยบริหำรหนี้ กทม.และปริมณฑล มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรติดตำมหนี้ค้ำงช ำระของลูกหนี้ธนำคำร 
ตลอดจนหำแนวทำงป้องกันหนี้ค้ำงช ำระ ด ำเนินกำรประนอมหนี้ แก้ไขปัญหำกำรค้ำงช ำระหนี้ของลูกหนี้ให้เกิด
ประสิทธิภำพและมีคุณภำพพร้อมทั้งให้ค ำปรึกษำและข้อเสนอแนะในกำรจัดกำรหนี้ค้ำงช ำระแก่ลูกหนี้ 

วิสัยทัศน์ค่านิยมวัฒนธรรมพันธกิจนโยบาย  : 

 พันธกิจ “ท ำให้คนไทยมีบ้ำน” 

 วิสัยทัศน์ “ธนำคำรที่ดีที่สุดส ำหรับกำรมีบ้ำน” 

วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย  : 

 พันธกิจ “ท ำให้คนไทยมีบ้ำน” 
 วิสัยทัศน์ “ธนำคำรที่ดีที่สุดส ำหรับกำรมีบ้ำน” 
 ค่านิยมองค์กร GIVE+4 ได้แก่ G :  Good Governance ยึดม่ันธรรมภิบาล 

I  :  Innovation Thought สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
V  :  Value Team Work ร่วมใจท างาน 
E  :  Excellent Service บริการที่เป็นเลิศ 
C  :  (En)courage to Change กล้าเปลี่ยนแปลง 
A  :  Achievement Oriented มุ่งม่ันความส าเร็จ 
P  :  Professional เชี่ยวชาญในงาน 
S  :  Speed เสร็จก่อน / ตรงเวลา   

วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 

 ธนำคำรได้มีกำรจัดท ำมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้ในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อให้ลูกหนี้กลับมำมีสถำนะปกติ และยังคงมี
บ้ำนเป็นของตนเอง ขณะเดียวกันก็ต้องสร้ำงควำมรู้สึกที่ดีให้แก่ลูกหนี้ที่มำใช้บริกำรให้ได้รับควำมพึงพอใจสูงสุด และ
เกิดควำมประทับใจในกำรใช้บริกำรของธนำคำร  

ที่ผ่ำนมำลูกหนี้มำติดต่อขอประนอมหนี้กับธนำคำรในวันที่มำกที่สุดจ ำนวน 100 รำยต่อวัน และลูกหนี้ 
แต่ละรำยใช้ระยะเวลำในกำรกรอกค ำร้องผ่ำนแบบฟอร์มประนอมหนี้เฉลี่ย 85 นำทีต่อรำย และใช้ระยะเวลำในกำรรอให้
พนักงำนสรุปรำยละเอียดของลูกหนี้ที่ขอประนอมหนี้ เพ่ือเสนออนุมัติอีกเฉลี่ย 45 นำทีต่อรำย ท ำให้ลูกหนี้ต้องเสีย
ระยะเวลำในกำรรอคอยและธนำคำรเสียภำพลักษณ์ในกำรให้บริกำร 

ดังนั้นฝ่ำยบริหำรหนี้กทม.และปริมณฑลจึงได้ร่วมกันศึกษำกระบวนกำรกำรประนอมหนี้ของลูกหนี้ 
ที่มีข้ันตอนกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
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2. ฝ่ำยบริหำรหนี้กทม.และปริมณฑลได้จัดประชุมเพ่ือหำรำกเหง้ำของปัญหำ และค้นหำสำเหตุหลัก โดยใช้
เครื่องมือ QC Story เพ่ือลดระยะเวลำในกำรประนอมหนี้ล่ำช้ำและได้ข้อสรุปให้จัดท ำแบบฟอร์มค ำขอประนอมหนี้ผ่ำน
ทำง Electronic และพัฒนำระบบให้สำมำรถดึงข้อมูลเงินกู้ของลูกหนี้ที่มีอยู่ในระบบงำนหลัก  (GHB SYSTEM) มำ
แสดงผลในแบบฟอร์มประนอมหนี้ Electronic ได้ทันที และให้พนักงำน Print แบบฟอร์มค ำร้องขอประนอมหนี้ที่มี
ข้อมูลเงินกู้ของลูกหนี้ ให้ลูกหนี้ตรวจสอบและลงนำม และหำกมีกำรแก้ไข ลูกหนี้จะแจ้งให้พนักงำนด ำเนินกำรแก้ไขใน
ระบบงำนหลักได้ทันท ี

3. จัดท ำ Requirement แจ้งให้ฝ่ำยพัฒนำระบบสำรสนเทศด ำเนินกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพ่ือจัดท ำ
แบบฟอร์มค ำขอประนอมหนี้ผ่ำนทำง Electronic โดยมีกระบวนงำนดังนี้ 

 
4. ทดสอบกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ โดยกำร Simulation Acceptance Test (SAT) และ User Acceptant Test (UAT) 

ตำมตัวอย่ำงกำรประนอมหนี้ผ่ำนทำง Electronic 
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5. ติดตำมผลกำรใช้แบบฟอร์มประนอมหนี้ผ่ำนทำงElectronic จำกลูกหนี้ที่เข้ำมำติดต่อขอประนอมหนี้แสดง
ผลลัพธ์ของโครงกำรลดระยะเวลำในกำรประนอมหนี้ ดังนี้ 

กระบวนการท างาน เป้าหมาย ก่อนการปรับปรุง ภายหลังการปรับปรุง 

ลดระยะเวลาการกรอกข้อมูลส่วนตัว  เฉลี่ย 45 นำทีต่อรำย เฉลี่ย 85 นำทีต่อรำย เฉลี่ย 45 นำทีต่อรำย 

ลดระยะเวลาในการสรุปรายละเอียด
ของลูกหนี้ที่ขอประนอมหนี้เสนอผู้
มีอ านาจอนุมัติ 

เฉลี่ย 30 นำทีต่อรำย เฉลี่ย 45 นำทีต่อรำย เฉลี่ย 30 นำทีต่อรำย 

ลดรยะเวลาสัมภาษณ์ถึงบันทึกข้อมูล เฉลี่ย1ชม.45นำทีต่อรำย เฉลี่ย2ชม.40นำทีต่อรำย เฉลี่ย1ชม.45นำทีต่อรำย 

 

 


