
 

แบบรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตามหลัก PDCA 

ส่วนการเงินและบัญชี ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ชื่อโครงการ การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online 

กรณี โอนเงินต่างประเทศให้ผู้มีสิทธิ์รับเงิน 
(International Transfer) 

 
เจ้าของผลงาน 
(กรณีท าร่วมเป็นทีมให้
ระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วม) 

นางจันทร์จิรา ศรีราพร   
หัวหน้างานการเงิน 
 

1.หลักการและเหตุผล (ความส าคัญ/ท่ีมาของผลงาน) 
          ด้วยนโยบายของรัฐในการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ มีการจ่ายเงินโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National 
e-Payment) ซึ่งมีแผนงานโครงการ e-Payment ภาครัฐเป็นโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ เพ่ือให้การ
ด าเนินการสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ  ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงได้ปรับเปลี่ยน
วิธีการจ่ายเงินเป็นเช็คเป็นการจ่ายเงินโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ และได้ด าเนินการให้หน่วยงานที่มีวงเงินส ารอง
จ่ายปรับเปลี่ยนจากการจ่ายเงินสดเป็นจ่ายเงินโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ประจ าปีงบประมาณ 2563 และ
ส่วนการเงินและบัญชีได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Payment)  เพ่ือให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนการเงินและบัญชี และหน่วยงานที่
มีวงเงินส ารองจ่ายเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ไปแล้วนั้น 
          
          เนื่องจากมีรายการเบิกจ่ายเงินที่มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการโอนเงินไปยังบัญชีผู้รับเงินใน
ต่างประเทศ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ การจัดซื้อ/จัดจ้างเกี่ยวกับการซื้อ
ฐานข้อมูลวารสารต่างประเทศ จากระบวนการเดิมสรุปดังนี้ 
          กระบวนการเดิม/การด าเนินการ 
          ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ 
          1.ผู้ขอเบิกเงินส ารองจ่ายเงินส่วนตัวไปก่อนเพื่อด าเนินการเงินโอนให้ผู้รับเงินในต่างประเทศ 
          2.ผู้ขอเบิกเงินยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อโอนเงินให้ผู้รับเงินในต่างประเทศ 
          ค่าจัดซื้อวารสาร/ฐานข้อมูลสมาชิกต่างประเทศ 
          1.ผู้รับผิดชอบส่วนการเงินฯ จัดท าข้อมูลรายละเอียดให้ธนาคาร 
          2.เดินทางไปติดต่อธนาคารเพ่ือด าเนินการโอนเงินต่างประเทศ  
          3.น าข้อมูลจากธนาคารที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้วบันทึกการตั้งหนี้ในระบบ SAP 
          สภาพปัญหา 
            1.การด าเนินการโอนเงินต้องจัดท าข้อมูลรายละเอียดให้ธนาคารพร้อมเสนอผู้มีอ านาจลงนาม
ภายในวันที่มีการโอนเงิน 



            2.มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีการเปลี่ยนแปลงจากจากการจัดท าข้อมูลรายละเอียดให้
ธนาคาร 
            3.พนักงานต้องใช้เวลาในการติดต่อกับธนาคารเพื่อด าเนินการโอนเงินฯ 
            4.สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงในการ
เดินทางไปติดต่อธนาคาร 
            5.ค่าธรรมเนียมค่อนข้างสูง 
            ข้าพเจ้าจึงมีแนวคิดว่าการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวควรมีช่องทางการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB 
Corporate Online จึงได้ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง และปรึกษาสอบถาม เจ้าหน้าที่ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทยและหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี  เพื่อด าเนินการขอสมัครใช้บริการการโอนเงินให้ผู้ มี
สิทธิ์รับเงินในต่างประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการท างานและระยะเวลาในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับ
เงินในต่างประเทศ งานการเงินจึงได้ท ารายการจ่ายเงินดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate 
Online  โดยเพ่ิมช่องทางการจ่ายเงิน International Transfer    โดยโอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้มีสิทธิ์รับ
เงินในต่างประเทศตามท่ีได้แจ้งความประสงค์ไว้ 
2. วัตถปุระสงค์ 
 1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการให้บริการทางการเงินที่ทันสมัยและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระเงินของภาครัฐ 
 2) เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 
 3) การท าธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มีความรวดเร็ว  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
 4) เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ลดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนการท างาน 
 5) ลดความเสี่ยงการบริหารจัดการเงินสด 
3. เป้าหมายเชิงคุณภาพ    
1.สามารถเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงินในต่างประเทศได้ ภายใน 7 วัน 
2.สามารถตรวจสอบเลขที่บัญชี ข้อมูลการโอนเงินของผู้รับเงินก่อนการจ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง   
3.สามารถตรวจสอบรายงานข้อมูลการโอนเงินจากธนาคารภายหลังการโอนเงินเรียบร้อยแล้วได้อย่าง    
   ถูกต้อง 
4.ผู้มีสิทธิ์รับเงินมีความพึงพอใจในการได้รับเงินอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง  
 
4. วิธีด าเนินงาน (ระบุขอบเขตการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ตามหลัก PDCA) 

การวางแผน (Plan) ระยะเวลาด าเนินการ 
1.งานการเงินเสนอผู้มีอ านาจให้ความเห็นชอบปรับปรุงกระบวนการท างาน
ด้านการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินในต่างประเทศ 
2.สมัครใช้บริการการโอนเงินกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย พร้อมเอกสาร
ข้อมูลที่ธนาคารก าหนด 
3.ประสานธนาคารเพ่ือศึกษาข้อมูล วิธีปฏิบัติงานตามคูม่ือของธนาคาร  
4.ทดสอบระบบการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินตามคู่มือการปฏิบัติงานของ
ธนาคาร  

 
 

15 วัน 
 
 



5.แจ้งแนวทางวิธีปฏิบัติการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินในต่างประเทศให้กับ
หน่วยงานผู้ขอเบิกเงินและผู้ปฎิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

การด าเนินโครงการ(Do) ระยะเวลาด าเนินการ 
1.หน่วยงานส่งเอกสารการขอเบิกเงินมายังส่วนการเงินและบัญชี งาน
ตรวจ่ายตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย  
2.ผู้ท าหน้าที่ ADMIN1 บันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเงินเข้าระบบ KTB 
Corporate Online ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ส่งข้อมูลให้ ADMIN2 อนุมัติ
ข้อมูลในระบบ 
3.ผู้ท าหน้าที่ ADMIN1 บันทึกปรับปรุงข้อมูล USER ผู้ใช้งานในระบบ 
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ส่งข้อมูลให้ ADMIN2 อนุมัติข้อมูลในระบบ 
4.งานตั้งหนี้บันทึกรายการตั้งหนี้ในระบบ SAP 
5.งานท าจ่ายจัดท าข้อมูลตามรูปแบบธนาคารและน าเข้าระบบ KTB 
Corporate Online  
6.ตรวจสอบข้อมูลการน าเข้าระบบ เลขที่บัญชี ชื่อ-สกุล จ านวนเงิน พร้อม
ส่งข้อมูลให้ผู้มีอ านาจอนุมัติการโอนเงินภายในเวลา 15.00 น 
7.จัดพิมพ์รายงานการจ่ายเงินที่ทางธนาคารจัดส่งมาทาง e-mail ของผู้มี
หน้าที่ท าจ่าย 
8.ตรวจสอบรายงานการจ่ายเงินทาง e-mail ถ้ารายการไม่ถูกต้องให้ติดต่อ
กลับไม่ยังธนาคารภายใน 7 วัน ถ้าถูกต้องให้พิมพ์รายงานเพ่ือจัดเก็บเป็น
หลักฐานในเอกสารใบส าคัญจ่าย 
9.บันทึกรายการตัดจ่าย GL ในระบบ SAP 
10.จัดเก็บจัดส่งใบส าคัญจ่าย ให้งานท าเช็ค เพ่ือจัดเก็บเอกสาร 

           7 วัน 

การตรวจสอบ(Check) ระยะเวลาด าเนินการ 
1.ก าหนดให้มีการตรวจสอบข้อมูลการน าเข้าระบบระบบ KTB Corporate 
Online เลขที่บัญชี ชื่อ-สกุล จ านวนเงิน ให้ถูกต้องครบถ้วน 
2.ก าหนดให้มีการอนุมัติการโอนเงินตามเงื่อนไขการสั่งจ่ายเงินตามค าสั่ง
การมอบอ านาจของมหาวิทยาลัย 
2.ตรวจสอบรายงานการจ่ายเงินทาง e-mail ถ้ารายการไม่ถูกต้องให้ติดต่อ
กลับไม่ยังธนาคารภายใน 7 วัน ถ้าถูกต้องให้พิมพ์รายงานเพ่ือจัดเก็บเป็น
หลักฐานในเอกสารใบส าคัญจ่าย 

 
1-2 วัน 

 
 

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (Action) ระยะเวลาด าเนินการ 
1.สามารถติดตามและตรวจสอบการจ่ายเงินประจ าวันที่ธนาคารจัดส่งทาง 
E-mail และข้อมูลการหักบัญชีเงินฝากธนาคารจากบัญชีที่ตัดจ่ายของ
มหาวิทยาลัย 
2.ผู้มีสิทธิ์รับเงินได้รับเงินครบถ้วนตามธนาคาร เลขท่ีบัญชี ที่ได้แจ้งความ
ประสงค์ไว้ 

ทุกวัน 
 
 
 

ทุกวัน 
 



สรุปผลด าเนินงานในภาพรวม (เปรียบเทียบสภาพเดิม กับผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ 
เช่น ลดเวลา ลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดทรัพยากร ตามหลักการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน) 

1. สามารถเบิกจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินได้ทันตามเวลาที่ก าหนดไว้ใน KPI ภายใน 7 วัน 
2. ลดขั้นตอนการท างาน ลดเวลา และลดค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยงานที่ขอเบิกจ่าย 
3. ลดความเสี่ยงการบริหารจัดการเงินสด 

   
 

5. ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.สามารถเบิกจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินได้ทันตามเวลาที่ก าหนดไว้ใน KPI ภายใน 7 วัน 

           2.ลดขั้นตอนการท างาน ลดเวลา และลดค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยงานที่ขอเบิกจ่าย 

 3.การเบิกจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์รับเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online สามารถท ารายการสั่งจ่ายได้
ทุกวันท าการ ทุกบัญชีธนาคาร ของผู้รับเงิน ภายในเวลา 15.00 น. โดยไม่จ ากัดวงเงิน  

 4.ลดข้อผิดพลาดในการโอนเงินผิดบัญชี     
  5.ลดความเสี่ยงการบริหารจัดการเงินสด 

6. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้ระหว่างด าเนินการและแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 

ที่ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
1 หน่วยงานผู้ขอเบิกจ่ายระบุข้อมูลการโอนเงินไม่ถูกต้อง

ครบถ้วน ท าให้เสียเวลาในการติดต่อประสานงาน และเบิก
จ่ายเงินไม่ทันภายในเวลาที่ก าหนด 

เวียนแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบุ
ข้อมูลการโอนเงินที่ถูกต้องครบถ้วน  
 

2. ระบบเครือข่ายของธนาคารขัดข้องกรณีมีผู้ใช้งานจ านวน
มาก  

1.ด าเนินการประสานธนาคาร 
2.หลีกเลี่ยง/วางแผนการท ารายการใน
ช่วงเวลาที่มีผู้ใช้ระบบเป็นจ านวนมาก 
 

7.แนวทางการพัฒนางานเร่ืองนี้ต่อไป และสิ่งที่ต้องการสนับสนุนเพิ่มเติม (ถา้มี) 

 1.ด าเนินการจัดท าหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในกรณีท่ีมีการเบิกจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินใน
ต่างประเทศ จัดส่งข้อมูลการโอนเงินมายังส่วนการเงินและบัญชีก่อนล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ท าหน้าที่บันทึกข้อมูล
และอนุมัตกิารโอนเงิน (ADMIN1และ ADMIN2) บันทึกและตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินเพ่ือเบิกจ่ายเงินได้
เสร็จทันเวลาตามที่ก าหนด 
   


