
 

แบบรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตามหลัก PDCA 

ส่วนการเงินและบัญชี ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์(E-Payment) ส าหรับกองทุนส านัก
วิชา 

เจ้าของผลงาน 
(กรณีท าร่วมเป็นทีมให้ระบุ
สัดส่วนการมีส่วนร่วม) 

นางสาวหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาล 
รักษาการแทนหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี 

1. หลักการและเหตุผล 
    การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Payment คือ การช าระเงินด้วยวิธีการที่มีการน ากระบวนการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบคอมพิวเตอร์มาใช้  ส่วนการเงินและบัญชีได้น าระบบจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Payment) มาใช้บริการส าหรับการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 โดย
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นแนวทางและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน 
     และด้วยปัจจุบันกองทุนส านักวิชามีทั้งหมด 16 หน่วยงาน เมื่อส านักวิชาต่างๆได้รบัเงินอุดหนุนกองทุน
ส านักวิชาจากมหาวิทยาลัย หน่วยงานจะน าไปจัดสรรส าหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยกระบวนการจ่ายเงินให้แก่
ผู้รับบริการด าเนินการโดยเปิดบัญชีธนาคารและมีผู้รับผิดชอบเบิกจ่าย ซึ่งต้องเดินทางไปธนาคารเพ่ือถอน
เงินให้แก่ผู้ขอเบิกและถอนเงินบางส่วนเพ่ือส ารองไว้ที่หน่วยงาน ดังนั้นเพ่ือลดความเสี่ยงในการถือเงินสด
และการเบิกจ่ายที่สะดวกรวดเร็ว ทันสมัย ส่วนการเงินและบัญชีจึงได้ประสานธนาคารเพ่ือน าระบบจ่ายเงิน 
E-Payment มาปรับใช้กับเงินของกองทุนส านักวิชา 
 
2. วัตถุประสงค์ 
            1) เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการจ่ายเงินแก่ผู้เบิกเงินส าหรับค่าใช้จ่ายจากกองทุนส านักวิชา 
            2) เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทางไปติดต่อธนาคารเพ่ือถอนเงินฝากธนาคาร 
            3) เพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงจากการที่ผู้รับผิดชอบด้านการเบิกจ่ายต้องถอนเงินและถือเงินสด
ส ารองไว้เพ่ือรองรับการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ 
            4) เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ 
 
3. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
            1) สามารถเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วประหยัดเวลาในการไปธนาคาร 
            2) ท าให้การจ่ายเงินมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือและสามารถเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลที่สะดวกในการ 
ค้นหา 
            3) ท าให้ผู้มีสิทธิรับเงินได้รับเงินถูกต้อง รวดเร็ว และได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร 
            4) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการ        
            5) มีระบบการจ่ายเงินที่ถูกต้องมีความน่าเชื่อถือทันสมัยและเป็นมาตรฐาน 
 



4. วิธีด าเนินงาน (ระบุขอบเขตการปฏิบัติงานในแต่ละข้ันตอน ตามหลัก PDCA) 
   การวางแผน (Plan) ระยะเวลาด าเนินการ 

1.ประชุมหารือระหว่างส่วนการเงินและบัญชี กับธนาคารกรุงไทยจ ากัด ใน
การน าระบบจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ส าหรับกองทุนส านักวิชา 
2.ประสานธนาคารส านักงานใหญ่เพื่อขดงดเว้นค่าธรรมเนียมในการใช้
บริการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
3.ก าหนดล าดับขั้นตอน วิธีการ แนวปฏิบัติ ในการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ 
KTB Corporate Online  
4.ส่วนการเงินและบัญชีจัดอบรมการใช้งานระบบการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์
(E-Payment) ให้แก่ส านักวิชาต่างๆ   
 

1 เดือน 
 
 
 
 
 

   การด าเนินโครงการ (Do) ระยะเวลาด าเนินการ 
1. จัดท าหนังสือขอเปิดใช้บริการโอนเงินต่อธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 
2. ก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online 
3. จัดท าฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงิน 
4. ติดตั้งโปรแกรมส าหรับใช้งาน  
5. เตรียมข้อมูลจ่ายในรูปแบบ Excel File 
6. ด าเนินการน าข้อมูลจ่ายเข้าโปรแกรม  
7. ด าเนินการน าข้อมูลจ่ายเข้าระบบ KTB Corporate Online 
8. ด าเนินการอนุมัติการโอนเงินให้ผู้รับบริการ 
9. ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลจากรายงานสรุปผลการโอนเงิน 
 

10 วัน 
 
 
 
 
 

       การตรวจสอบ (Check) ระยะเวลาด าเนินการ 
1.ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลผู้รับเงิน ข้อมูลบัญชีธนาคาร ใน
การท าจ่ายระบบ KTB Corporate Online  
2.ตรวจสอบรายงานสรุปการช าระเงินจากระบบ KTB Corporate Online 
โดยสามารถ Download ข้อมูลรายงานสรุปการช าระเงิน  
3.มีการก าหนดเงื่อนไขของผู้อนุมัติจ่ายเงิน ที่เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ
ที่เก่ียวข้อง  
 

ภายใน 1 วัน 
 
 
 
 
 

       การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (Action) ระยะเวลาด าเนินการ 
1.จัดพิมพ์รายงานสรุปผลการโอน และพิมพ์จัดเก็บไว้เพ่ือเป็นหลักฐานการ
จ่าย และเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น หน่วยตรวจสอบภายใน หรือ 
สตง.ตรวจสอบ 
2.ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบการรับเงินได้อัตโนมัติจากระบบการแจ้ง
เตือนของธนาคารผ่านระบบ SMS หรือ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ภายใน 1 วัน 
 
 
 
 



สรุปผลด าเนินงานในภาพรวม (เปรียบเทียบสภาพเดิม กับผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ เช่น ลด
เวลา ลดขั้นตอน ประหยัดทรัพยากร ตามหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน) 
1.ผู้ปฏิบัติงานการเบิกจ่ายของกองทุนส านักวิชาสามารถปฏิบัติงานการเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้องรวดเร็วเป็น
มาตรฐาน ลดขั้นตอนในการไปธนาคาร ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดความเสี่ยงในการถือเงินสด 
2. ผู้รับบริการสามารถรับเงินได้สะดวกรวดเร็วและยังสามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินได้อัตโนมัติ 
3. สามารถลดปริมาณเอกสาร 

 

5. ประโยชน์ที่ได้รับ 

  1.สามารถเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ภายในก าหนดเวลา 
 2.การเบิกจ่ายสามารถด าเนินการไดท้ั้งกรณีที่เป็นธนาคารกรุงไทยด้วยกัน หรือต่างธนาคาร  
 3.สามารถลดความเสี่ยงในการถือเงินสด และลดระยะเวลาในการเดินทางไปธนาคาร 
 4.สามารถใช้หลักฐานการโอนเงินเป็นหลักฐานการจ่ายเงินได้  
 5.ท าให้การจ่ายเงินมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือและสามารถเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลที่สะดวกในการค้นหา 
 6.มีระบบการจ่ายเงินที่ถูกต้องมีความน่าเชื่อถือทันสมัยและเป็นมาตรฐาน 
 
6. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินการ และแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
1.ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
การปฏิบัติรับ-จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(KTB 
Corporate Online) 

1.จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชี ของกองทุนส านักวิชา 

2.ผู้ขอเบิกเงินระบุข้อมูลธนาคารและเลขที่บัญชี
ธนาคารไม่ถูกต้องท าให้ไม่สามารถโอนเงินได้ 

2.จัดท าหนังสือแจ้งแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และขอความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งเบิกจ่าย 

3.ผู้ขอเบิกเงินไม่มีการวางแผนการจ่ายเงินล่วงหน้า 3.ขอความร่วมมือและเวียนแจ้งก าหนดการท า
เอกสารล่วงหน้า และก าหนดเวลาในการเบิกจ่าย 

 

7. แนวทางการพัฒนางานเรื่องนี้ต่อไป และสิ่งที่ต้องการสนับสนุนเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

 1.ประชาสัมพันธ์ให้ส านักวิชาต่างๆเข้าใจระบบการเบิกจ่ายอิเล็กทรอนิกส์  
 2.จัดอบรมส าหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์เปิดใช้ระบบ 
 3.กรณีมีปัญหาหน่วยงานสามารถขอค าแนะปรึกษาและเป็นพ่ีเลี้ยงได้ 
 4.มีการวางแผนในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกองทุนส านักวิชา เพ่ือให้การเบิกจ่ายทันตาม
ก าหนดเวลา 
 


