
 

แบบรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตามหลัก PDCA 

ส่วนการเงินและบัญชี ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ชื่อโครงการ  การเบิกจ่ายสวัสดิการ  
 

เจ้าของผลงาน 
(กรณีท าร่วมเป็นทีมให้ระบุ
สัดส่วนการมีส่วนร่วม) 

ศิวฉัตร  ตันทวีวงศ์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

1. หลักการและเหตุผล (ความส าคัญ/ที่มาของผลงาน) 
 
         ในการด าเนินงานการเบิกจ่ายสวัสดิการถือเป็นภารกิจที่ส าคัญ เนื่องจากสวัสดิการเป็นค่าตอบแทน
ที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยในฐานะสมาชิกส่วนหนึ่งขององค์กร เพ่ือช่วยให้มีความ
มั่นคงในการด ารงชีวิตตลอดจนเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นการด าเนินงานด้านการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการถือเป็นหัวใจส าคัญท่ีต้อง
ด าเนินการให้ถูกต้อง การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการแต่ละประเภทต้องถูกต้องตามระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

ในการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ สิ่งที่ควรค านึงถึงในการด าเนินงาน คือต้องอยู่ภายใต้
กรอบของการปฏิบัติงานที่ถูกต้องครบถ้วน  มีความรอบคอบในการใช้ระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่าย มีการ
ประสานงานที่ชัดเจนและถูกต้อง ปฏิบัติงานได้รวดเร็วทันตามก าหนดเวลาและตอบสนองตัวชี้วัดตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดและผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 หากการปฏิบัติงานดังกล่าวไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของระเบียบจะเกิความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย
เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ  และรวมถึงผู้ใช้บริการสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัยทุกคน ทุกหน่วยงาน ต้องมีความรู้ความสามารถทักษะและเข้าใจถึงกระบวนงานที่จะน ามาซึ่ง
การพัฒนาปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ จึงจะช่วยให้ภารกิจของ
หน่วยงานเป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุตามเป้าหมาย 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายสวัสดิการ และทราบถึงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นมาตรฐานเดียวกัน   

2. เพ่ือให้ผู้ใช้สิทธิเบิกค่าสวัสดิการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ  
3. เพ่ือให้สามารถตรวจสอบติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายสวัสดิการ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
 
3. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
            1. สามารถเบิกจ่ายเงินค่าสวัสดิการให้กับผู้เบิกได้ภายใน 3 วัน  
            2. สามารถตรวจสอบรายงานข้อมูลการเบิกจ่ายและการโอนเงินได้อย่างถูกต้อง 



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

1.ตรวจสอบและวิเคราะห์เอกสารการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการทุก 
ประเภทและทุกหน่วยงาน  ให้เรียบร้อยถูกต้องตามกฎระเบียบและ
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
2. ตรวจสอบ วิเคราะห์งบประมาณ และด าเนินการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ
การเบิกจ่ายอิเล็กทรอนิกส์     
3. การจัดท าระบบฐานข้อมูลและรายงานการจ่ายเงิน 
 - จัดท าฐานข้อมูลในระบบ KTB DATA 
 - จัดท ารายงานแสดงฐานะการจ่ายเงินแยกตามบัญชีธนาคาร 
 - จัดท า (Maker) ในระบบ KTB corporate online 
 

 
 
 

ภายใน 3 วัน  

   การด าเนินโครงการ (Do) ระยะเวลาด าเนินการ 
1. งานเบิกจ่ายสวัสดิการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกเงิน  
ประกอบไปด้วย 
- ใบเบิก/ใบส าคัญจ่าย ส าหรับเงินสวัสดิการ ต้องมีรายละเอียดถูกต้อง 
ครบถ้วน โดยเอกสารต้องลงนามผู้เบิกและผ่านการพิจารณาของผู้เกี่ยวข้อง
และลงนามมา เรียบร้อยแล้วครบทุกช่อง 
- ตรวจสอบวงเงินสิทธิบันทึกจ านวนเงินที่สามารถเบิกจ่ายได้ ลงนามผู้ 
ตรวจสอบเอกสาร เสนอผู้มีอ านาจการอนุมัติลงนามอนุมัติการเบิกจ่ายตาม
อ านาจที่มหาวิทยาลัยก าหนด    
2. งานการเงินสวัสดิการบันทึกรายการตั้งหนี้ ตัดจ่ายงบประมาณ บันทึก 
จ านวนเงิน ผ่านโปรแกรมระบบ SAP และจัดเตรียมฐานข้อมูลส าหรับ
เบิกจ่ายผ่านการจ่ายเงิน ผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry ของ
ธนาคารกรุงไทย >  print Detail Screen >  print Bulk Payment Pre 
Approve Report   
3. AUTHORIZER คนที่ 1 และ คนที่ 2 ท าการตรวจสอบข้อมูลการตั้ง 
รายการจ่ายเงิน และอนุมัติการโอนเงินในระบบ KTB Corporate Online 
4. งานการเงินสวัสดิการ print รายงานการโอนเงิน (Payment Detail  
Complete Transaction Report) แล้วน าไปแนบท้ายใบเบิก/ใบส าคัญ  
จ่ายเงินสวัสดิการประทับตรา“จ่ายแล้ว”ในเอกสารการเบิกเงินทุกหน้า 
5. งานการเงินสวัสดิการน าเอกสารรายงานแสดงฐานะการจ่ายแยกตาม 
บัญชี แนบด้วยเอกสาร > payment Detail Complete Transaction 
Report (KTB iPAY)  >  Bulk Payment Pre Approve Report  > Detail 
Screen > ใบส าคัญตั้ งหนี้  และเอกสารการเบิกเก็บเข้าแฟ้มเพ่ือรอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบตามวาระ                       

 
 

  
 
 
 
 
 

ภายใน 3 วัน 
 



       การตรวจสอบ (Check) ระยะเวลาด าเนินการ 
1. การอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามอ านาจการอนุมัติที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
2. ก าหนดอัตราและหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายสวัสดิการไว้อย่างชัดเจน 
3. ก าหนดให้มีระบบการแจ้งเตือนการโอนเงินให้ผู้เบิกเงินรับทราบการเงิน
โอนเงินเข้าบัญชีของผู้เบิกทาง e-mail 
4. ก าหนดให้มีการตรวจสอบรายงานแสดงฐานะการจ่ายเงินทางระบบ KTB 
Corporate ถ้ารายการไม่ถูกต้องให้ท าการแก้ไขหรือติดต่อธนาคาร ถ้า
ถูกต้องให้พิมพ์รายงานเพ่ือจัดเก็บเป็นหลักฐานในเอกสารใบส าคัญจ่าย 
 

 
 
 

ภายใน 1-2 วัน 
 
 

       การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (Action) ระยะเวลาด าเนินการ 
1.สามารถติดตามและตรวจสอบการโอนจ่ายเงินค่าสวัสดิการจากรายงาน
แสดงฐานะการจ่ายจากระบบ KTB Corporate 
2. สามารถตรวจสอบและดูรายละเอียดการเบิกจ่ายสวัสดิการประเภท   
ต่าง ๆ ของบุคลากรจากฐานข้อมูลระบบ SAP 
3. ผู้เบิกเงินสวัสดิการสามารถติดตามการโอนเงินจาก e-mail 

 

ทุกวัน 
 

ทุกวัน 
 

ทุกวัน 
 

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

1. สามารถเบิกจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินได้ทันตามเวลาที่ก าหนดไว้ใน KPI ภายใน 3 วัน 
2. ลดขั้นตอนการท างาน ลดเวลา และสามารถตรวจสอบได้ 

 
 

    5. ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2. สามารถเบิกจ่ายเงินสวัสดิการให้ผู้เบิกเงินได้ทันตามเวลาที่ก าหนดไว้ใน KPI ภายใน 3 วัน 
3. การเบิกจ่ายเงินโดยการโอนเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online   สามารถตรวจสอบได้ โอน
ได้อย่างรวดเร็ว 

   

 

 

 

 



6. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินการ และแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 

ที ่ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
1 ปัญหาเรื่องการขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ

หลักเกณฑ์ในการขอรับสิทธิเกี่ยวกับสวัสดิการด้านต่าง ๆ 
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย อันเป็นการส่งผลให้เกิด
ปัญหาในทางปฏิบัติ รวมทั้งปัญหาในเชิงภาพรวมที่อาจท า
ให้บุคลากรผู้มาขอรับสิทธิเบิกสวัสดิการในแต่ละประเภท
ไม่ได้รับคุณประโยชน์อย่างเต็มที่ จากสิทธิสวัสดิการนั้น ๆ    

1.จัดอบรมให้แก่บุคลากรในหน่วยต่างๆ  
- ให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์วิธีการ 
ขั้นตอน สิทธิต่าง ๆ เพ่ือสร้างความ
เข้าใจที่ชัดเจนและครอบคลุมสิทธิทุก
ด้ านที่ เ กี่ ยวข้อ งกับสวัสดิการขอ ง
มหาวิทยาลัย  
 - ให้ความรู้เกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย  
 - ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม
คอมในการตรวจสอบวงเงินสิทธิในการ
เบิกสวัสดิการประเภทต่าง ๆ ให้กับ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
  

2. ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องความถูกต้องของ
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการประเภทต่าง ๆ 
ซึ่งส่งผลท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการเบิกจ่ายเงิน 

3 ปัญหาเรื่องการเข้าถึงในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์การ
ปฏิบัติงานสวัสดิการนอกจากการให้บริการแล้วยังมีหลาย
ส่วนที่ต้องปฏิบัติงานผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
บันทึกและตรวจสอบข้อมูลสวัสดิการของบุคลากร เช่น 
โปรแกรมการตรวจสอบวงเงินสิทธิการเบิกสวัสดิการ
ประเภทต่าง ๆ บุคลากรของมหาวิทยาลัยขาดความรู้ใน
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการด าเนินการดังกล่าว 

 

7. แนวทางการพัฒนางานเรื่องนี้ต่อไป และสิ่งที่ต้องการสนับสนุนเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

1. พัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการทุกประเภทเข้าสู่ระบบสวัสดิการ Online โดยสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ HR และระบบ SAP เพ่ือช่วยลดอัตราการใช้กระดาษและสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
รวดเร็วเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานมากขึ้น 

   2. ปรับปรุงระเบียบประกาศ/หลักเกณฑ์อัตราการเบิกสวัสดิการ ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับพนักงานเป็นอย่างดีที่สุด 

 


