
 

แบบรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตามหลัก PDCA 

ส่วนการเงินและบัญชี ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ชื่อโครงการ การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-Payment) 

 
เจ้าของผลงาน 
(กรณีท าร่วมเป็นทีมให้
ระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วม) 

นางสาววิรัญญา ประสารพจน์ 
พนักงานธุรการ  

1.หลักการและเหตุผล (ความส าคัญ/ท่ีมาของผลงาน) 
 
          ด้วยนโยบายของรัฐในการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ มีการจ่ายเงินโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National 
e-Payment) ซึ่งมีแผนงานโครงการ e-Payment ภาครัฐเป็นโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ เพ่ือให้การ
ด าเนินการสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ  ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงได้ปรับเปลี่ยน
วิธีการจ่ายเงินเป็นเช็คเป็นการจ่ายเงินโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ประจ าปีงบประมาณ 2563 และส่วน
การเงินและบัญชีได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Payment) เพ่ือให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนการเงินและบัญชี ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง ไปแล้วนั้น 
          
          ดังนั้น จากกระบวนการเบิกจ่ายโดยวิธีการจ่ายเป็นเช็ค ส่วนการเงินและบัญชีจึงปรับปรุง
กระบวนการเบิกจ่ายโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสรุปกระบวนการปรับปรุง ดังนี้ 
      
          กระบวนการเดิม/การด าเนินการ 
          1.จ่ายเงินให้พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหนี้ ร้านค้า โดยวิธีการจ่ายเช็ค 
          1.ผู้ขอเบิกเงินมารับเช็คท่ีส่วนการเงินและบัญชี  
          2. เจ้าหน้าที่ส่ วนการเงินและบัญชีด า เนินการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์ รับเงินที่ ธนาคาร เช่น 
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารอื่น ๆ  
        
           สภาพปัญหา 
            1.ด้วยปริมาณจ านวนเอกสารการเบิกจ่ายให้กับพนักงาน เจ้าหนี้ร้านค้า และเจ้าหนี้อ่ืน ๆ มีเป็น
จ านวนมาก การด าเนินจ่ายเงินแต่ละรายการต้องจัดท าใบส าคัญจ่ายเป็นเช็คและใบส าคัญจ่ายทุกรายการ 
ท าให้ขั้นตอนในการปฏิบัติงานยุ่งยากหลายขั้นตอน  
            2.พนักงานต้องใช้เวลาในการติดต่อกับธนาคารเพ่ือด าเนินการจ่ายเช็ค หรือโอนเงินให้กับผู้มีสิทธ์
รับเงิน  
            3.สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงในการ
เดินทางไปติดต่อธนาคาร 
             



 
            ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์รับเงิน     
งานการเงินจึงได้ท ารายการจ่ายเงินดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online  ดังกล่าว 
3. เป้าหมายเชิงคุณภาพ    
1.สามารถเบิกจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินภายใน 7 วัน 
2.สามารถตรวจสอบเลขที่บัญชีของผู้มีสิทธิ์รับเงินก่อนการจ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง 100 %  
3.ผู้มีสิทธิ์รับเงินมีความพึงพอใจในการได้รับเงินอย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 
4. วิธีด าเนินงาน (ระบุขอบเขตการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ตามหลัก PDCA) 

การวางแผน (Plan) ระยะเวลาด าเนินการ 
1.การด าเนินการจ่ายเงินมีดังนี้ 
   1.1การจ่ายเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยให้จ่ายผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่การจ่ายเงินอ่ืนใดที่มีรูปแบบการส่งไฟล์ข้อมูลให้
ธนาคารด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชี 
   1.2กรณีท่ีไม่สามารถจ่ายผ่านระบบอเล็กทรอนิกส์ได้ให้จ่ายเงินเป็นเช็ค
หรือโอนเข้าบัญชีเท่านั้น 
2.การจ่ายเงินให้ผู้รับเงินมี ดังนี้ 
   2.1 พนักงาน ให้โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้ส าหรับรับเงินเดือน 
หรือบัญชีอ่ืนที่ได้จัดท าแบบค าขอ ยกเลิก/เปลี่ยนแปลงธนาคาร 
   2.2 นักศึกษาให้โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดคู่กับบัตร
ประจ าตัวนักศึกษาหรือบัญชีอ่ืนที่ได้ท าแบค าขอ ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง
ธนาคาร 
   2.3 บุคคลภายนอก ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้รับเงิน
แจ้งความประสงค์ไว้ 
3.การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากระหว่างธนาคารกณรีมีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมธนาคารผู้รับเงินต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมโดยส่วนการเงิน
และบัญชีจะหักเงินที่ผู้รับเงินได้รับ 
4.ให้ผู้รับเงินกรอกแบบข้อมูลการรับเงินผ่านธนาคาร หรือแบบค าขอ
ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง บัญชีเงินฝาก และน ารายละเอียดทั้งหมดของผู้รับเงิน 
รวมทั้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในแบบดังกล่าวมาจัดท าเป็นทะเบียนคุม
การโอนเงินในระบบคอมพิวเตอร์ตามที่ส่วนการเงินและบัญชีก าหนด เพ่ือ
ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส าหรับการโอนต่อไป 

 
 

ภายใน 7 วัน 
 
 

การด าเนินโครงการ(Do) ระยะเวลาด าเนินการ 
1.หน่วยงานจัดส่งหนังสือขออนุมัติการจ่ายมายังส่วนการเงินและบัญชี ส่วน
การเงินตรวจสอบการเบิกจ่ายจัดท าใบส าคัญตั้งหนี้ 
2.จัดท าใบส าคัญจ่ายและรายงานใบส าคัญจ่ายส่งอนุมัติ เสนออนุมัติตาม
สายบังคับบัญชา 

 
 
 
 



3.จัดท าข้อมูลตามรูปแบบธนาคารและน าเข้าระบบ KTB Corporate 
Online (e-Payment) 
4.ตรวจสอบข้อมูลการน าเข้าระบบ เลขที่บัญชี ชื่อ-สกุล จ านวนเงิน 
5.จัดพิมพ์รายงานการจ่ายเงินจากระบบ KTB Corporate Online 
(e-Payment) 
6.ตรวจสอบรายงานการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online  
(e-Payment) 
7.บันทึกรายการตัดจ่ายตามรายการใบส าคัญจ่าย ในระบบ SAP 
8.จัดเก็บเอกสารใบส าคัญจ่าย ตามวันที่จ่ายเงินให้ถูกต้องครบถ้วนทุก
รายการ 

 
3-7 วัน 

การตรวจสอบ(Check) ระยะเวลาด าเนินการ 
1.ตรวจสอบข้อมูลการน าเข้าระบบ KTB Corporate Online  
(e-Payment)  เลขที่บัญชี ชื่อ-สกุล จ านวนเงิน  
2.ตรวจสอบรายงานการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online  
(e-Payment) 

 
1-2 วัน 

 
 

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (Action) ระยะเวลาด าเนินการ 
1.สามารถติดตามและตรวจสอบการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินผ่านระบบ 
KTB Corporate Online (e-Payment) ซึ่งจะจัดเก็บไฟล์ข้อมูลการ
จ่ายเงินเงินประจ าวัน ในรูปแบบ PDF  
2.สามารถติดตามและตรวจสอบการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์รับเงิน ซึ่งจะมีการ
บันทึกข้อมูล ธนาคารและเลขที่บัญชีของผู้รับเงิน 
3.ผู้มีสิทธิ์รับเงินได้รับเงินถูกต้อง ครบถ้วนตามธนาคาร เลขที่บัญชี ที่ได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้ 
 

ทุกวัน 
 
 

ทุกวัน 
 
 

สรุปผลด าเนินงานในภาพรวม (เปรียบเทียบสภาพเดิม กับผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ 
เช่น ลดเวลา ลดขั้นตอน ประหยัดทรัพยากร ตามหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน) 

1. สามารถจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์รับเงินได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายใน 7 วัน  
2. สามารถเบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์รับเงินได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
3. ลดขั้นตอนการท างาน ลดเวลา และลดค่าใช้จ่าย 
4. ลดความเสี่ยงการบริหารจัดการเงินสด 

   
 

5. ประโยชน์ที่ได้รับ 

  1.สามารถเบิกจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินได้อย่างรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการท างาน ลด
เวลา และลดค่าใช้จ่าย 



  2.สามารถเบิกจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์รับเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online (e-Payment) สามารถ
ท ารายการสั่งจ่ายได้ทุกวันท าการ ทุกบัญชีธนาคาร และปริมาณการสั่งจ่ายสามารถท าได้สูงสุดครั้งละ 1,500 
รายการ  
   3.ลดข้อผิดพลาดในการโอนเงินผิดบัญชี 
   4.ลดความเสี่ยงการบริหารจัดการเงินสด   

6. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้ระหว่างด าเนินการและแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 

ที่ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
1 ข้อมูล ธนาคาร เลขที่บัญชี ผู้มีสิทธิ์รับเงินไม่ถูกต้อง ติดต่อ/ประสานหน่วยงานผู้ขอเบิกเงิน

เพ่ือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 
 

2 ระบบเครือข่ายของธนาคารขัดข้อง ด าเนินการประสานแจ้งธนาคาร 
 

  

7.แนวทางการพัฒนางานเร่ืองนี้ต่อไป และสิ่งที่ต้องการสนับสนุนเพิ่มเติม (ถา้มี) 

 1.เพ่ิมช่องทางการโอนเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โดยเพิ่มธนาคารออมสิน เพ่ือความสะดวก รวดเร็วใน
การเบิกจ่ายเงินต่างธนาคาร เช่น ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เป็นต้น  
  2.สมัครใช้บริการการโอนเงินกับบัญชีอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สามารถเบิกจ่ายจากบัญชีที่เป็น
บัญชีเฉพาะดังกล่าวได้ 


