
 

แบบรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตามหลัก PDCA 

ส่วนการเงินและบัญชี ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ชื่อโครงการ การปรับปรุงแบบฟอร์มเพ่ือเป็นแนวปฎิบัติเดียวกันเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินกองทุนส านักวิชา 
 

เจ้าของผลงาน 
(กรณีท าร่วมเป็นทีมให้ระบุ
สัดส่วนการมีส่วนร่วม) 

นางสาวพิชญามญธุ์ สุพรรณพงศ์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

1. หลักการและเหตุผล 
       ตามแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินกองทุนส านักวิชาตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เรื่องการ
จัดสรรเงินกองทุนส านักวิชา พ.ศ. 2563 (อว. ๗๕ ๐๔ ๐๑ ๐๑/๑๘๓๐/๒๕๖๔ ลว. ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ) 
มีการก าหนด วัตถุประสงค์ในการเบิกจ่ายไว้แล้วนั้น เนื่องจากบางส านักวิชามีการเบิกจ่ายจากหลายแหล่ง
เงิน หลายวิธีการ เช่น การเบิกจ่ายจากเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และส่วนต่าง
เบิกจากกองทุนส านักวิชา ซึ่ง เอกสารอาจเกิดความซ้าซ้อนได้ ดังนั้นเพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินกองทุนส านัก
วิชาไปเป็นด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน จึงขอก าหนดแนวปฏิบัติใน
การเบิกจ่ายเงินกองทุนส านักวิชาดังนี้  
           1. ส านักวิชาต้องขออนุมัติแผนการใช้เงินกองทุนส านักวิชาประจ าปีงบประมาณ ต่อส่วนแผนงาน
และยุทธศาสตร์ เพ่ือเสนอต่ออธิการบดีให้ความเห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ 
           2. กรณีการโอนย้ายเปลี่ยนแปลงแผนการใช้เงินกองทุนส านักวิชา หากอยู่ในกรอบวงเงินที่ได้ ขอ
อนุมัติ แผนการใช้เงินประจ า ปี สามารถโอนย้ายเปลี่ยนแปลงแผนการใช้เงินกองทุนได้  
           3. กรณีเบิกจ่ายเกินวงเงินจากแผนการใช้เงินงบประมาณกองทุนส านักวิชาประจ าปี ต้องได้รับ
ความ เห็นชอบจากอธิการบดี และให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ  
           4. กรณีการเบิกจ่ายที่อยู่นอกเหนือจากแผนการใช้เงินกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยแล้ว หรือนอกเหนือวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศฯ คือ "รายจ่ายอ่ืน
ใดที่นอกเหนือจากประกาศฉบับนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุนส า นัก วิชา และต้อง
ขออนุมัติต่ออธิการบดี" ทั้งนี้ต้องอยู่ในกรอบของงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากสภา มหาวิทยาลัย 
           5. กรณีหลักฐานเอกสารการเบิกจ่ายฉบับเดียวแต่เบิกจากหลายแหล่งเงิน เช่น การเบิกจ่ายจาก
เงิน สนับสนุนค่าใช้จ่ายตีพิมพ์ผลงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และส่วนต่างเบิกจากกองทุนส านักวิชา 
หน่วยงานต้องส่งเอกสารเบิกจ่ายมาพร้อมกันสองชุด โดยเอกสารเบิกจ่ายจากแหล่งเงินของ มหาวิทยาลัย
ใช้เอกสารต้นฉบับที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และส่วนที่ เบิกจาก
กองทุนส านักวิชาให้ใช้การรับรองส า เนาเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย ทั้งนี้ส่วน การเงินและบัญชีจะ
ตรวจสอบความถูกต้อง และลงนามอนุมัติการตรวจสอบเพ่ือให้หน่วยงานน าไป เบิกเงินจากกองทุนส านัก
วิชาต่อไป  



          6. เอกสารการเบิกจ่ายเงินกองทุนส านักวิชาทั้งหมดต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจของกองทุน
ส านักวิชานั้นๆ และจะต้องส่งให้ส่วนการเงินและบัญชีเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนเบิกจ่าย
จากเงินกองทุนส านักวิชา 
          และแนวปฏิบัติ  การตรวจสอบเอกสารการ เบิ กจ่ ายกองทุน พัฒนาส านั กวิ ชา  (อว .
75040102/1958 ลว.17 ตุลาคม 2562) เรื่อง การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาส านัก
วิชา ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนโยบายจัดสรรเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กองทุนพัฒนา
หน่วยงานของส านักวิชาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 โดยก าหนดให้ส านักวิชาเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้
ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 และประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย
เงินกองทุนส านักวิชาและวิทยาลัย พ.ศ.2561 และส านักวิชาได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุนไปแล้ว 
 
        กระบวนการเดิม/การด าเนินการ 

1. แบบฟอร์มที่หลากหลาย 
        สภาพปัญหา 

1. ความผิดพลาดในการส่งเอกสาร 
2. ความล่าช้าในการรับเอกสาร และส่งคืนส านักวิชา 
3. ผลสัมฤทธิ์ของงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 
        เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาหน่วยงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์เป็นไปตามระเบียบ 
ในปีงบประมาณ 2563 และทันสมัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันจึงได้มอบให้ส่วนการการเงินและ
บัญชี ด าเนินการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายกองส านักวิชา ตั้งแต่ 21 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป  จึง
ปรับปรุงแบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินกองทุนส านักวิชา ให้แตกต่างจากแบบฟอร์มการเบิกจ่ายของ
มหาวิทยาลัย และเพ่ือให้สอดคล้อง ทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
         
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้แบบฟอร์มในการเบิกจ่ายเงินกองทุนส านักวิชามีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2. เพ่ือให้แบบฟอร์มในการเบิกจ่ายเงินกองทุนส านักวิชามีรูปแบบที่แตกต่างกับแบบฟอร์มของ
มหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือลดการผิดพลาดในการส่งเอกสาร 
4. เพ่ือช่วยให้จัดส่งเอกสารได้ถูกต้องและความรวดเร็ว 
5. เพ่ือพัฒนาผลการปฎิบัติงานให้ดีขึ้น  

 
3. เป้าหมาย  
           เชิงคุณภาพ  
           1. ลดความผิดพลาด ความล่าช้าในการส่งคืนเอกสาร 
           2. ผลการปฎิบัติงานดีขึ้น จัดส่งเอกสารได้ถูกต้องและรวดเร็ว  
       
 

https://finance.wu.ac.th/wp-content/uploads/2020/01/4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99.pdf
https://finance.wu.ac.th/wp-content/uploads/2020/01/4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99.pdf


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

1. พัฒนาแบบฟอร์ม 
2. จัดท าคู่มือในการปฎิบัติงาน 
3. ท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ไตรมาสที่ 1  (ต.ค.-ธ.ค. 
2565) 
ไตรมาสที่ 1-4  (ต.ค.-ก.ย. 
2566) 
ไตรมาสที่ 1  (ต.ค.-ธ.ค. 
2565) 
ไตรมาสที่ 1-4  (ต.ค.-ก.ย. 
2566) 

   การด าเนินโครงการ (Do) ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ก าหนดแบบฟอร์มในการเบิกจ่ายเงินมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
โดย ส่วนการเงินและบัญชีจึงได้จัดท าแบบฟอร์มดังนี้  

 ใบส าคัญทั่วไปส าหรับบันทึกบัญชีรับ จ่าย ยืม คืน 
 ใบเบิก/ใบส าคัญจ่าย 
 ใบยืมเงินทดรอง 
 ใบคืนเงินทดรอง 
 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
 ใบส าคัญรับ 
 รายงานการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
 ใบแจ้งความประสงค์บริจาค 

2.ท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3.ก าหนดช่วงระยะเวลาท าหนังสือเวียนแจ้งการใช้แบบฟอร์มที่ปรับปรุง
ใหม่ 

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 
2565) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 
2565) 
ไตรมาสที่ 1-4  (ต.ค.-ก.ย. 
2566) 
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 
2565) 
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 
2565) 

       การตรวจสอบ (Check) ระยะเวลาด าเนินการ 
1.ตรวจสอบผลการปฎิบัติงานการใช้แบบฟอร์มที่ปรับปรุงใหม่ ไตรมาสที่ 1-4  (ต.ค.-ก.ย. 

2566) 
       การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (Action) ระยะเวลาด าเนินการ 

1.ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของการปฎิบัติงาน  ไตรมาสที่ 1-4  (ต.ค.-ก.ย. 
2566) 



สรุปผลด าเนินงานในภาพรวม  
      การปรับปรุงแบบฟอร์มในการเบิกจ่ายเงินกองทุนส านักวิชามีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันใหม่ ให้
มีรูปแบบที่แตกต่างกับแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย  จะช่วยลดความผิดพลาด ความล่าช้าในการส่งคืน
เอกสาร  และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
 

 

5. ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจ สรุปปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินการเรื่องแบบฟอร์มการเบิกจ่ายกองทุนส านัก
วิชาให้มีรูปแบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน ด าเนินการด้วยความถูกต้องและความรวดเร็ว 

3. ผู้ปฏิบัติงานสามารถวางแผนและก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานได้ 

 

6. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินการ และแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 

ปัญหาอุปสรรค 

1.เกิดความผิดพลาดในการจัดส่งเอกสารมายังส่วนการเงินและบัญชีเนื่องจากหน่วยงานการใช้แบบฟอร์มผิด 

2.ท าให้เอกสารการเบิกจ่ายล่าช้า 

แนวทางแก้ไข 

1. ปรับปรุงแบบฟอร์มให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงานและแตกต่างกับแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย 
2. ก าหนดระยะเวลาการใช้แบบฟอร์มใหม่ 
3. ติดตามการใช้แบบฟอร์ม 
 
7. แนวทางการพัฒนางานเรื่องนี้ต่อไป และสิ่งที่ต้องการสนับสนุนเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

1.ก าหนดรูปแบบของแบบฟอร์ม เฉพาะการเบิกจ่ายของกองทุนส านักวิชาเพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2.ก าหนดสีของแบบฟอร์ม เฉพาะการเบิกจ่ายของกองทุนส านักวิชาเพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

 


