
 

แบบรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตามหลัก PDCA 

ส่วนการเงินและบัญชี ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ชื่อโครงการ การออกใบเสร็จรับเงิน ผ่านการบันทึกข้อมูลรูปแบบ Template 
 

เจ้าของผลงาน 
(กรณีท าร่วมเป็นทีมให้ระบุ
สัดส่วนการมีส่วนร่วม) 

นางจรี ไกรเทพ 
งานการเงินรับ 
 

1.หลักการและเหตุผล (ความส าคัญ/ที่มาของผลงาน) 
          ด้วยงานการเงินรับส่วนการเงินและบัญชี มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการวางแผน 
ตรวจสอบ รายงาน ควบคุม ก ากับ ดูแล ติดตาม การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าเงินส่งคลัง 
ใบเสร็จรับเงิน ใบน าส่งเงิน การน าเงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสดฝากธนาคาร การเก็บรักษาเช็ค สมุด
บัญชีเงินฝากธนาคาร การขอเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ตลอดจนการปฏิบัติงานหรือสนับสนุน การ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินรับของหน่วยงานภายในหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่
ได้รับมอบหมาย ส่วนการเงินและบัญชีจึงได้ก าหนดรูปแบบ Template เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการออก
ใบเสร็จรับเงินเพ่ือให้สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนการเงินและบัญชี และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การรับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และการรับเงินจากโครงการบริการ
วิชาการอ่ืน ๆ เป็นต้น ซึ่งจากกระบวนการเดิมงานการเงินได้พบปัญหาจากการตรวจสอบเอกสารการรับเงิน 
สรุปดังนี้ 
          กระบวนการเดิม/การด าเนินการ 
          เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก/หน่วยงานภายใน 
          1.หน่วยงานน าส่งข้อมูลรายได้จากโครงการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก/หน่วยงานภายในที่ส่วน
การเงินและบัญชี           
          งานการเงินรับ 
          1.ผู้รับผิดชอบส่วนการเงินฯ ตรวจสอบข้อมูลรหัสงบประมาณและรายละเอียดอ่ืนๆ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน 
          2.บันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณ/รายลเอียดการและอ่ืนๆที่เก่ียวข้องในระบบ SAP 
          3.จัดท ารายงานการรับเงินประจ าวัน เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ 
          4.กระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกรายการที่มีการออกใบเสร็จรับเงิน 
          5.น าส่งรายงานการรับเงินประจ าวันเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การบันทึกบัญชี 
          สภาพปัญหา 
          1.หน่วยงานน าส่งรายได้หลากหลายรหัสงบประมาณในแต่ละครั้ง 
          2.มีข้อผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณไม่ตรงกับหมวดรายได้ที่ต้องการบันทึก 
          3.รายละเอียดของการออกใบเสร็จรับเงินไม่เป็นไปตามความต้องการของแหล่งทุน (เช่น รายการ 
ชื่อ-ที่อยู่ ฯลฯ )   
        



          ข้าพเจ้าจึงมีแนวคิดว่าการออกใบเสร็จรับเงิน โดยบันทึกข้อมูลผ่าน Template ข้อมูลจะได้ถูกต้อง 
ครบถ้วนและรวดเร็ว ตรงตามความต้องการของแหล่งทุนและหน่วยงานที่น าส่งรายได้มายังส่วนการเงินและ
บัญชี ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดขั้นตอน ลดข้อผิดพลาดจากการท างานและระยะเวลาในการออกใบเสร็จรับเงิน 
งานการเงินรับจึงใช้รูปแบบ Template ไว้รองรับเพื่อให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงิน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือลดข้อผิดพลาดและข้อท้วงติงจากหน่วยตรวจสอบภายในและส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 2) เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 
 3) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และลดขั้นตอนการท างานให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 4) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 
3. เป้าหมายเชิงคุณภาพ    
 1) สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้แก่แหล่งทุนและหน่วยงานได้ภายในเวลาที่ต้องการ 
 2) หน่วยงาน/แหล่งทุน มีความพึงพอใจในการออกใบเสร็จรับเงิน อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน 
 3) หน่วยงานผู้ขอเบิก มีความพึงพอใจในการเบิกจ่ายที่รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน 
 
4. วิธีด าเนินงาน (ระบุขอบเขตการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ตามหลัก PDCA) 

การวางแผน (Plan) ระยะเวลาด าเนินการ 
1.งานการเงินเสนอผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบรูปแบบ Template การ
บันทึกข้อมูล 
2.ท าหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานที่น าส่งรายได้ให้ส่วนการเงินและบัญชี 
3.ประสานหน่วยงานเพ่ือศึกษาวิธีปฏิบัติงานตามรูปแบบ Template 
  

ตามท่ีหน่วยงานมีความ
ประสงค์ 

 
 

การด าเนินโครงการ(Do) ระยะเวลาด าเนินการ 
1.หน่วยงานส่งเอกสารขอน าส่งรายได้มายังส่วนการเงินและบัญชี งาน
ธุรการรับเอกสาร 
2.งานการเงินรับตรวจสอบเอกสารต้นฉบับที่หน่วยงานส่งมาให้ออก
ใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
3.งานการเงินรับตรวจสอบข้อมูลใน Template ที่หน่วยงานบันทึกมาให้
ถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบที่ก าหนด (เลขที่อ้างอิง รหัสบัญชี รหัส
งบประมาณ วันที่โอนเงิน ค าอธิบายรายการ) 
4.งานการเงินรับ Upload ข้อมูลเข้าในระบบ SAP เพ่ือออกเลขที่
ใบเสร็จรับเงิน  
5.ตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จรับเงิน ค าอธิบายรายการ ชื่อ-สกุล พร้อมพิมพ์
ใบเสร็จรับเงินเพื่อส่งหน่วยงานต้นเรื่อง 
6.จัดพิมพ์รายงานการการรับเงินประจ าวัน กระทบยอดบัญชีธนาคาร ส่ง
ตรวจสอบเอกสาร ส่งงานบัญชีบันทึก พร้อมจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 
 

5 วัน 



การตรวจสอบ(Check) ระยะเวลาด าเนินการ 
1.ก าหนดให้มีการตรวจสอบข้อมูลรายงานการรับเงินประจ าวัน ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน 
2.มีการตรวจสอบงบประมาณ และบันทึกบัญชี 
3.มีการสอบทานการรับเงินจากรายงานสรุปการรับเงินประจ าวัน 

1-2 วัน 
 
 

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (Action) ระยะเวลาด าเนินการ 
1. สามารถติดตามและตรวจสอบการรับเงินประจ าวัน  
2. สามารถติดตามจากรหัสงบประมาณการเบิกจ่าย 

ทุกวัน 
 

สรุปผลด าเนินงานในภาพรวม (เปรียบเทียบสภาพเดิม กับผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ เช่น ลด
เวลา ลดขั้นตอน ลดความผิดพลาด ตามหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน) 

1. สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ทันตามเวลาที่ก าหนดไว้ใน KPI ภายใน 2 วัน 
     2. ลดขั้นตอนการท างาน ลดเวลา และลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการท างาน 
   

5. ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ทันตามเวลาที่ก าหนดไว้ใน KPI ภายใน 2 วัน 

           2. ลดขั้นตอนการท างาน ลดเวลา และลดความผิดพลาดที่เกิดข้ึนในการท างาน  

6. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินการและแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 

ที ่ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
1 การระบุรหัสงบประมาณรับ/การเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง 

 
- ส่วนการเงินและบัญชีได้จัดท าแนว
ปฏิบัติในการกรอกรหัสงบประมาณ 
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
https://finance.wu.ac.th/th/ 
ดังนั้นหน่วยงานควรตรวจสอบให้
ถูกต้องก่อนส่งเอกสารรับ/เบิกจ่าย 
- ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ควรจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรืออบรมให้
ความรู้กับหน่วยงาน 

2. เอกสารน าส่งรายได้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ -ประสานงานหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ต้องด าเนินการน าเอกสารที่ส่วนการเงิน
ต้องการเพิ่มเติม 
- หน่วยงานต้นเรื่องแนบเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการน าส่งรายได้ในระบบ 
Doms ทุกครั้ง 

 

 



7.แนวทางการพัฒนางานเรื่องนี้ต่อไป และสิ่งที่ต้องการสนับสนุนเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

 1. ด าเนินการจัดท าหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในกรณีที่มีการน าส่งรายได้ที่เป็นโครงการ หรืองานวิจัย
ที่น าส่งรายได้หลายรายในงบประมาณเดียวกัน   


