
 

แบบรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตามหลัก PDCA 

ส่วนการเงินและบัญชี ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ชื่อโครงการ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดท ารายงานการเงินประจ าปี 

 
เจ้าของผลงาน 
(กรณีท าร่วมเป็นทีมให้
ระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วม) 

นางณัฏฐพัชร  เหล่าทิพย์  
 

1. หลักการและเหตุผล 
                มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหน่วยงานรัฐ ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความรับผิดชอบในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ด าเนินการค้นคว้าวิจัยพัฒนาให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมีรายได้จากเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี และ
รายได้จากการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
                ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีหน้าท่ีในการจัดท ารายงานการเงินตามรูปแบบท่ี
กรมบัญชีกลางก าหนด และน าส่งรายงานการเงินให้หน่วยงานภายนอก ได้แก่ ส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช และกระทรวงการคลัง โดยรายงานการเงินต้องจัดท าตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 รายการท่ีปรากฏในรายงานการเงิน
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลัง
ประกาศใช้ ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                                   
 
2. วัตถปุระสงค์ 
            2.1 เพ่ือรายงานสถานะการเงินและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
           2.2 เพื่อน าส่งหน่วยงานของรัฐเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท ารายงานการเงินรวมภาครัฐ 
           2.3 เพื่อให้รายงานการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามก าหนดเวลา 
 
3. เป้าหมาย  
         3.1 เชิงปริมาณ  
             รายงานการเงินประจ าปี 
          3.2 คุณภาพ 
               3.2.1 รายงานการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามก าหนดเวลา 



               3.2.2 รายงานทางการเงินจัดท าตามพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.
2561 
        
4. วิธีด าเนินงาน (ระบุขอบเขตการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ตามหลัก PDCA) 

   การวางแผน (Plan) ระยะเวลาด าเนินการ 
1.จัดท าหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานให้ส่งเบิกค่าใช้จ่ายให้เสร็จส้ิน 
  1.1 เอกสารเบิกจ่าย และเอกสารการขอให้หักงบประมาณ
ระหว่างกัน เช่น ค่าบริการของหน่วยบริการกลางท่ีเรียกเก็บจาก
หน่วยงานต่างๆ 
  1.2 เอกสารค้างจ่าย 
  1.3 การน าส่งรายได้ท่ีได้รับแล้วในปีงบประมาณ 
  1.4 รายได้ค้างรับ รายได้รับล่วงหน้า 
2.ก าหนดระยะเวลาในการบันทึกรายการระบบย่อย ในระบบ SAP 
   2.1 ระบบการเงินรับ (AR) 
   2.2 ระบบคลังพัสดุ (MM) 
   2.3 ระบบสินทรัพย์ (AA) 
   2.4 ระบบการเงินจ่าย (AP) 
   2.5 ระบบบัญชีแยกประเภท (GL)     
3.รายงานการเงินประจ าปี น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สิน 
3.รายงานการเงินประจ าปี น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
4.น าส่งรายงานการเงินประจ าปีให้หน่วยงานภายนอก 

 
30 กันยายน 

 
 

1 ตุลาคม 
30 กันยายน 
1 ตุลาคม 

 
ภายในวันท่ี 7 ตุลาคม 
ภายในวันท่ี 5 ตุลาคม 
ภายในวันท่ี 7 ตุลาคม 
ภายในวันท่ี 14 ตุลาคม 
ภายในวันท่ี 17 ตุลาคม 

พฤศจิกายน 
 

ธันวาคม 
 

ธันวาคม 
   การด าเนินโครงการ (Do) ระยะเวลาด าเนินการ 

1. ตรวจสอบ บันทึกรายการบัญชี และปรับปรุงรายการบัญชี ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน  
2.ติดตามการบันทึกรายการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
3.จัดท ารายงานการเงินประจ าปี 
4.น ารายงานการเงินประจ าปี เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สิน 
5.น ารายงานการเงินประจ าปี เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
6.น าส่งรายงานการเงินประจ าปีให้หน่วยงานภายนอก 
 

ภายในวันท่ี 17 ตุลาคม 
 

ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 
พฤศจิกายน 

 
ธันวาคม 

 
ธันวาคม 



       การตรวจสอบ (Check) ระยะเวลาด าเนินการ 
ตรวจสอบและติดตามรายงานการเงินประจ าปีท่ีน าเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และที่ประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือไม่ 

ธันวาคม 
 
 
 

       การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (Action) ระยะเวลาด าเนินการ 
ติดตามการน าส่งรายงานการเงินประจ าปีให้หน่วยงานภายนอก 
ได้แก่ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช และ
กระทรวงการคลัง 

ธันวาคม 
 
 
 

สรุปผลด าเนินงานในภาพรวม (เปรียบเทียบสภาพเดิม กับผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ 
เช่น ลดเวลา ลดขั้นตอน ประหยัดทรัพยากร ตามหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน) 
      การปรับปรุงกระบวนการการจัดท ารายงานประจ าปี ท าให้รายงานการเงินมีข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน ลดระยะเวลาในการตรวจสอบและปรับปรุงรายงานในระบบ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงาน
ทราบขั้นตอนและวางแผนการท างานได้ล่วงหน้า 
 
 

     

5. ประโยชน์ที่ได้รับ 

    1. ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนในการท างานสามารถวางแผนในการท างานได้ 

    2. รายงานการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน 

6. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้ระหว่างด าเนินการ และแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 

    ปัญหาอุปสรรค 

     1. ผู้ปฏิบัติงานบางหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบันทึกรายการบัญชี 

    2. เอกสารเบิกจ่ายช่วงสิ้นปีงบประมาณ มีปริมาณมาก ท าให้การวิเคราะห์บันทึกบัญชีผิดพลาด 

    แนวทางแก้ไข 

    1.ให้ค าแนะน าปรึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในทางด้านบัญชีให้มากขึ้น 

    2. ติดตามการส่งเอกสารเบิกจ่ายให้ตรงตามไตรมาส  



7. แนวทางการพัฒนางานเรื่องนี้ต่อไป และสิ่งที่ต้องการสนับสนุนเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

 การก าหนดวันเวลาในการปิดการใช้งานระบบต่างๆ ให้ตรงตามก าหนด มีระยะเวลา
รวดเร็วขึ้น เพื่อให้สามารถน าข้อมูลมาจัดท ารายงานได้ภายใน 30 วัน เนื่องจากต้องด าเนินการ
จัดท ารายงานการเงินประจ าเดือนของปีงบประมาณใหม่ต่อไป 


