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รายงานการเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากรโดยการ Coaching 

 
ชื่อโครงการฝึกอบรม  :    หวัข้อ Coaching “การสร้าง User และกำหนดสิทธิเพื่อใช้งานระบบ KTB   
                                    Corporate Online (Maker, Authorizer)” 
วันที่เข้ารับการอบรม :    วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
สถานที่   :    กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง 
จัดโดย   :    กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง 
ชื่อวิทยากร   :    นางสาวปวีณา  นภาธาราทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง 
ผู้จัดทำรายงาน   :    นางสาวอโนชา  อนุเสถียร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
 

ความรู้ที่ได้รับ : 
จากการเข้าร่วม การพัฒนาบุคลากรโดยการ Coaching เรื่อง “การสร้าง User และกำหนดสิทธิเพื่อใช้

งานระบบ KTB Corporate Online (Maker, Authorizer)” ทำให้มีความรู ้ ความเข้าใจในขั ้นตอนการสร้าง    
User และกำหนดสิทธิเพื่อใช้งานระบบ KTB Corporate Online (Maker, Authorizer) สามารถนำความรู้ที่ได้รับ
มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

สรุปเนื้อหาการฝึกอบรม : 

ระบบการจ่ายเงิน การรับเง ินและการนำเง ินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล ็กทรอนิกส์            
(KTB Corporate Online) เริ่มจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) 
ซึ่งมีแผนงานโครงการ e-Payment ภาครัฐ เป็นโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว และเห็นชอบการกำหนด
แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ให้ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อผลักดันการรับจ่ายเงินระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ภาคเอกชนให้เป็นการรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  

จากมติดังกล่าว กองคลังได้ดำเนินการให้หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน สมัครขอใช้บริการระบบ   
การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) 
และแจ้งรายชื่อบุคคลผู้เข้าใช้งานให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทราบ โดยมีหน่วยงานส่วนกลางเป็นผู้ดูแล
ระบบ (Company Administrator) 

ขั้นตอนการกำหนดสิทธิให้กับผู้ใช้งานระบบ (Company User) 

ดำเนินการกำหนดสิทธิให้กับผู้ใช้งานระบบ (Company User) สำหรับทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัด สามารถ
แบ่งเป็น 3 หน้าที่ ดังนี้ 

1. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ Company User Maker (ด้านรับและนำส่ง)  
2. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ Company User Maker (ด้านจ่าย) 
3. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ Company User Authorizer (ผู้อนุมัติ) 
 

การกำหนด... 
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 การกำหนดสิทธิผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบ (admin1) เลือกให้สิทธิในหัวข้อต่าง ๆ ตามหน้าที่ของผู้ใช้งาน
ระบบ ดังนี้ 

                 ตารางกำหนดสิทธิผู้ใช้งานระบบ (Company User) 

 
ขั้นตอนการสร้าง User และกำหนดสิทธิเพื่อใช้งานระบบ KTB Corporate Online (Maker, Authorizer) 

 เมื่อผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) ได้รับแจ้งข้อมูลผู้ใช้งานระบบ (Company User) จาก
หน่วยเบิกจ่ายในสังกัด ให้ผู้ดูแลระบบ (Admin1) ดำเนินการตามข้ันตอนดังนี้  

1. เข้าสู่ระบบการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(KTB Corporate Online) ผ่าน URL https://www.bizgrowing.ktb.co.th/corporate/ 

2. Admin1 ดำเนินการ Login เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วแล้ว กดเมนู เลือก User Profile กดปุ่ม 
Add New 

3. กรอกข้อมูลของผู้ใช้งานในระบบให้ครบถ้วน ดังนี้ 
3.1 User ID คือ รหัสผู้ใช้งาน กำหนดเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมตัวเลข ไม่เกิน 9 หลักและ

ห้ามใส่อักขระพิเศษ  เช่น USER01, UTMAKER01 เป็นต้น 
3.2 User Name คือ ชื่อ-นามสกุล ของผู้ใช้งาน 
3.3 Citizen ID คือ หมายเลขบัตรประชาชน 
3.4 Position คือ ตำแหน่งของผู้ใช้งาน 
3.5 Department  คือ หน่วยงานของผู้ใช้งาน 
3.6 Role คือ บทบาทของผู้ใช้งาน เลือกได้ 2 บทบาท  

- Company User Maker (ผู้ทำรายการ)  
- Company User Authorizer (ผู้อนุมัติรายการ) 

3.7 Authorizer Class คือ กลุ่มของผู้อนุมัติ ให้กำหนดเป็น A เท่านั้น 
3.8 P/W Change every คือ กำหนดให้ password เปลี่ยนทุกก่ีวัน ให้ระบุ 90 เท่านั้น 
 

3.9 Phone… 

https://www.bizgrowing.ktb.co.th/corporate/
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3.9 Phone คือ หมายเลขโทรศัพท์พ้ืนฐานที่ทำงานของผู้ใช้งาน 
3.10 Mobile คือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งาน (สามารถใช้งานได้เป็นปัจจุบัน) 
3.11 e-mail คือ email ของผู้ใช้งาน (สามารถใช้งานได้เป็นปัจจุบัน) 
3.12 Fax คือหมายเลขโทรสารพื้นฐานของที่ทำงานผู้ใช้งาน 
3.13 Notification Received ให้ระบุเป็น Yes เท่านั้น 

 4. การกำหนดสิทธิเพื่อใช้งานระบบ ให้พิจารณาว่าบทบาทของผู้ใช้งานระบบที่จะกำหนดสิทธินั้น อยู่ใน
บทบาทใด แล้วจึงคลิกเลือกตามท่ีระบุไว้ในตารางกำหนดสิทธิผู้ใช้งานระบบ ดังนี้ 
 - A/C Info ให้สิทธิเพ่ือเรียกดูรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี คลิกเลือกเลขบัญชีที่ให้สิทธิ 
 - Financial A/C ให้สิทธิโอนเงินระหว่างบัญชี (Fund transfer)/จ่ายใบ Special Pay-in (Pay bill) คลิก
เลือกบัญชีที่ให้สิทธิ 
 - Receivable สิทธิ์ในการเลือกดูรายงานการรับชำระ Bill Payment (ถ้ามี) คลิกเลือก Comp Code ที่
ให้สิทธิ์ 
 - Upload/Bulk Payment สิทธิในการนำส่งหรืออนุมัติข้อมูลสำหรับการโอนเงินเข้าสู่ระบบ คลิกประเภท
บริการที่ต้องการโอนเงิน 

- Download สิทธิในการดาวน์โหลดข้อมูลหลังจากที่ระบบประมวลผลเรียบร้อย (Text file/PDF) คลิก
ประเภทบริการที่ต้องการเรียกดูผลการโอนเงิน 
  - Miscellaneous สิทธิ์ในการเลือกดูรายงานการรับชำระ Bill Payment แบบ PDF (ถ้ามี) 
  - Mobile EDC สิทธิ์ในการเลือกดูรายงานการรับชำระผ่าน EDC 
 - GFMIS ให้สิทธิ รหัสเงินฝากคลัง และศูนย์ต้นทุน คลิกเลือกเพ่ือให้สิทธิ 
 เมื่อดำเนินการกำหนดสิทธิให้กับผู้ใช้งานระบบเรียบร้อยแล้ว Admin1 กดปุ่ม Submit เพื่อส่งรายการ
ดังกล่าวไปให้ Admin2 ทำการอนุมัติรายการ 

การอนุมัติรายการสร้าง User และกำหนดสิทธิเพื่อใช้งานระบบท่ีผู้ดูแลระบบ (Admin1) สร้างข้ึน 
1. Admin2 เข้าสู ่ระบบการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ผ่าน URL https://www.bizgrowing.ktb.co.th/corporate/ 
2. เมื่อ Admin2 ดำเนินการ Login เมื่อเข้าสู่ระบบจะพบว่ารายการที่ Admin1 สร้างขึ้น จะถูกแสดงใน 

Inbox ของ Admin2 โดยสามารถกดเข้าไปเพื่อดูรายละเอียดได้  
3. Admin2 ตรวจสอบรายละเอียดการสร้าง User, สิทธิการใช้งาน  

- หากถูกต้อง ให้กดปุ่ม Approve เพ่ืออนุมัติรายการ 
- หากไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่ม Reject เพ่ือปฏิเสธรายการพร้อมระบุเหตุผล  
ในกรณีที ่มีการ Reject รายการที ่ถูก Reject จะถูกส่งกลับไปยัง Inbox ของ Admin1 เพ่ือ

ดำเนินการแก้ไขรายการหรือลบรายการ เมื่อดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้ Admin1 ส่งรายการกลับมาให้ 
Admin2 อนุมัติใหม่  
  ในกรณีที่ Admin2 อนุมัติรายการเรียบร้อยแล้วระบบ KTB Corporate Online จะส่ง email 
แจ้ง Password และ link ให้ Company User เพื ่อดำเนินการยืนยันตัวตนและสามารถเข้าใช้งานระบบ         
การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)  

https://www.bizgrowing.ktb.co.th/corporate/

