
 

แบบรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตามหลัก PDCA 

ส่วนการเงินและบัญชี ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ชื่อโครงการ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีการเดินทางปฏิบัติงานอกพื้นท่ี 

 
เจ้าของผลงาน 
(กรณีท าร่วมเป็นทีมให้
ระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วม) 

 นางสาวทรงพร กาลคลอด  
เจ้าหน้าบริหารงานท่ัวไป งานตรวจจ่าย 
 

1. หลักการและเหตุผล 
         ด้วยนโยบายรวมบริการประสานภารกิจของมหาวิทยาวิทยาลัย ส่วนการเงินและบัญชี   
มีหน้าท่ีรับผิดชอบหลักในการให้บริการรับ-จ่ายเงินของมหาวิทยาลัย  ซึ่งงานตรวจจ่าย  มี
บทบาท พันธกิจ หน้าท่ีความรับผิดชอบด้านการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย ให้ถูกต้อง ตาม
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ท่ีเกี่ยวข้อง ตามงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
        1. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท ให้เรียบร้อยถูกต้องตามแผนงบประมาณ 
กิจกรรมท่ีก าหนด 
        2. ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่บุคลากรของในหน่วยงานของ’มหาวิทยาลัยในเร่ืองต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการเงินและพัสดุ เช่น  
            2.1 การให้ค าปรึกษาในการวางแผนการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
            2.2 การให้ค าแนะน าในการจัดเตรียมเอกสารในการเบิกจ่ายส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น
จากการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นท่ี วิธีการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขออนุมัติไปปฏิบัติงาน
นอกพื้นท่ี   
            2.3 ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นท่ี ได้แก่ 
การค านวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและจ าเป็นต้อง
เบิกจ่ายในการเดินทางปฏิบัติงานนอกพื้นท่ี  
 
          งานตรวจจ่าย ส่วนการเงินและบัญชี มีขั้นตอนการท างานท่ีละเอียดอ่อนและต้องอยู่ใน
กรอบของการปฏิบัติที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันก าหนดเวลา ภายใต้ระเบียบ ประกาศ และ
ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยท่ีก าหนดไว้ หากการปฏิบัติงานดังกล่าว ไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยท่ีก าหนดไว้ จะก่อให้เกิดผล
เสียหายแก่มหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานตรวจจ่ายส่วนการเงินและบัญชีต้องมี
ความรู้ความสามารถและทักษะจึงจะช่วยให้ภารกิจของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามเป้าหมาย 
 



2. วัตถุประสงค์ 
           1. เพ่ือให้การตรวจสอบเอกสารถูกต้องตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัย และลดปัญหาจากการตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการค านวณเบ้ียเลี้ยง
เดินทาง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและจ าเป็นต้องเบิกจ่ายในการเดินทาง
ปฏิบัติงานนอกพื้นท่ี    
            2. เพื่อลดข้อตรวจพบจากการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในและส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน 
 
3. เป้าหมาย  
         1. เชิงปริมาณ  
            1.1 สามารถตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายและด าเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายใน 7 วัน
ท าการ  
            1.2 เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานอกพื้นท่ีได้ตามงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 
         2. เชิงคุณภาพ 
            2.1 สามารถตรวจสอบเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นท่ี
ไดต้ามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ ใหถู้กต้อง ครบถ้วน เบิกจ่ายได้ภายใน
ก าหนดเวลา ลดขั้นตอนในการประสานงานและการส่งคืนเอกสารเพ่ือแก้ไข 
            2.2 บุคลากรในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจในการได้รับเงินตาม
ก าหนดเวลา  
    
4. วิธีด าเนินงาน (ระบุขอบเขตการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ตามหลัก PDCA) 

   การวางแผน (Plan) ระยะเวลาด าเนินการ 
1. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรใน
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
เดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นท่ี 
2. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือให ้สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์
ส่วนการเงินและบัญชี  
3. งานตรวจจ่ายมีการแบ่งหน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้สามารถให้
ค าแนะน า ปรึกษา แก่หน่วยงานได้อย่างท่ัวถึง 
 

 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
 
 
 

   การด าเนินโครงการ (Do) ระยะเวลาด าเนินการ 
1.หน่วยงานส่งเอกสารการเบิกจ่ายมายังส่วนการเงินและบัญชี งาน
ตรวจจ่าย ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย 

 
 



2. ตรวจสอบเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 
3. มีการตรวจสอบจากผู้มีอ านาจ ก่อนการจ่ายเงิน 

7 วัน 
 
 
 

       การตรวจสอบ (Check) ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ตรวจสอบงบประมาณและเอกสารประกอบการขออนุมัติไป
ปฏิบัติงานนอกพื้นท่ี ก่อนการเดินทางไปฏิบัติงานนอกพื้นท่ี 
2.  ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย หลังจากการ
เดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นท่ี 

 
 

2 วัน 
 
 

       การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (Action) ระยะเวลาด าเนินการ 
1. กรณีการยืมเงินทดรองผู้ยืมส่งคืนเอกสารเงินยืมปฏิบัติงานนอก
พื้นท่ีภายในก าหนดเวลา 
2. เอกสาร หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ถูกต้อง ครบถ้วน  
3. ผู้เบิกจ่ายมีความพึงพอใจในการรับบริการเบิกจ่าย 
 

 
ตลอดปีงบประมาณ 

 
 

สรุปผลด าเนินงานในภาพรวม (เปรียบเทียบสภาพเดิม กับผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ 
เช่น ลดเวลา ลดขั้นตอน ประหยัดทรัพยากร ตามหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน) 
 
1. ผู้เบิกจ่ายส่งคืนเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง ภายในก าหนดเวลา 
2. ผู้เบิกจ่ายได้รับเงินภายในก าหนดเวลา 
3. ผู้เบิกจ่ายมีความพึงพอใจในการรับบริการเบิกจ่าย 
 

    5. ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1. การเบิกจ่ายมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

 2. ผู้เบิกจ่ายมีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ
การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นท่ี  

 3. ผู้เบิกจ่ายมีความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานและแนบเอกสารท่ีเกี่ยวข้องในการขอ
อนุมัติไปปฏิบัติงานนอกพื้นท่ี ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

 



6. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินการ และแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 

  1. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นท่ี ต้องเบิกจ่ายตามระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากผู้ขอเบิกยังขาดความรู้ความ
เข้าใจ ซึ่งปัจจุบันการแก้ไขปัญหาโดยการให้ความรู้กับผู้ขอเบิก เจ้าหน้าท่ีการเงินประจ าหน่วยงาน  
และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถลดความผิดพลาดของ
เอกสารการเบิกได้ 

 2. เนื่องจากระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเดินทางไปปฏิบัติงานนอก
พื้นท่ี อาจมีการเปล่ียนแปลง ดังนี้เจ้าหน้าท่ีการเงินประจ าหน่วยงาน และผู้ขอเบิกควรศึกษา
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งส่วนการเงินและบัญชีจะมีการเวียนแจ้ง
ผ่านระบบ WU Doms กรณีมีการปรับปรุง และออกระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติฉบับใหม่ และ
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า เว็บไซต์ส่วนการเงินและบัญชี  
https://finance.wu.ac.th/th 

 

7. แนวทางการพัฒนางานเร่ืองนี้ต่อไป และสิ่งที่ตอ้งการสนับสนุนเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

 1. มีการปรับปรุงระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

 2. จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับหน่วยงาน ท่ีตรวจพบข้อผิดพลาดและปฏิบัติไม่ถกูต้อง 

https://finance.wu.ac.th/th

