
 

แบบรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตามหลัก PDCA 

ส่วนการเงินและบัญชี ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ชื่อโครงการ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร 
 

เจ้าของผลงาน 
(กรณีท าร่วมเป็นทีมให้ระบุ
สัดส่วนการมีส่วนร่วม) 

นางสาวสุดารัตน์ รัตนสมบูรณ์  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

1. หลักการและเหตุผล 
         ด้วยนโยบายรวมบริการประสานภารกิจของมหาวิทยาวิทยาลัย ส่วนการเงินและบัญชี   มีหน้าที่
รับผิดชอบหลักในการให้บริการรับ-จ่ายเงินของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงงานตรวจจ่าย  มีบทบาท พันธกิจ หน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย ให้ถูกต้อง ตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ที่
เกี่ยวข้อง ตามงบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับจัดสรร โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
        1. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ให้เรียบร้อยถูกต้องตามแผนงบประมาณ กิจกรรม
ที่ก าหนด 
        2. ให้ค าปรึกษาในการวางแผนการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
        3. ให้ค าแนะน าในการจัดเตรียมเอกสารในการเบิกจ่ายส าหรับค่าตอบแทนวิทยากร วิธีการกรอกข้อมูลใน
แบบฟอร์มต่าง ๆ 
         4.ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ได้แก่ ใบส าคัญรับเงิน ส าเนาบัตรประชาชน หลักฐานการ
โอนเงิน หนังสือขออนุมัติ พร้อมทั้งเอกสารแนบประกอบการเบิกจ่ายเงิน 
  
          งานตรวจจ่าย สว่นการเงินและบัญชี มีขั้นตอนการท างานที่ละเอียดรอบคอบ และต้องอยู่ในกรอบของ
การปฏิบัติที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันก าหนดเวลา ภายใต้ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ หากการปฏิบัติงานดังกล่าว ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ จะก่อให้เกิดผลเสียหายแก่มหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานตรวจจ่าย
ส่วนการเงินและบัญชีต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะจึงจะช่วยให้ภารกิจของหน่วยงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย 
 
2. วัตถุประสงค์ 
           1. เพ่ือให้การตรวจสอบเอกสารถูกต้องตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 
และลดปัญหาจากการตรวจสอบเอกสารค่าตอบแทนวิทยากร  
            2. เพื่อลดข้อตรวจพบจากการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในและส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 
3. เป้าหมาย  
         1. เชิงปริมาณ  
            1.1 สามารถตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายและด าเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายใน 7 วันท าการ  
            1.2 เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานอกพ้ืนที่ได้ตามงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 



         2. เชิงคุณภาพ 
            2.1 สามารถตรวจสอบเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนวิทยากรไดต้ามระเบียบ ประกาศ 
ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เบิกจ่ายได้ภายในก าหนดเวลา ลดขั้นตอนในการประสานงาน
และการส่งคืนเอกสารเพื่อแก้ไข 
            2.2 บุคลากรในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจในการได้รับเงินตามก าหนดเวลา  
    
4. วิธีด าเนินงาน (ระบุขอบเขตการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ตามหลัก PDCA) 

   การวางแผน (Plan) ระยะเวลาด าเนินการ 
1. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ 
และแนวปฏิบัติ ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนวิทยากร 
2. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือให้ สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ส่วน
การเงินและบัญชี https://financial.wu.ac.th 
3. งานตรวจจ่ายมีการแบ่งหน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้สามารถให้
ค าแนะน า ปรึกษา แก่หน่วยงานได้อย่างทั่วถึง 
 

 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
 
 
 

   การด าเนินโครงการ (Do) ระยะเวลาด าเนินการ 
1.หน่วยงานส่งเอกสารการเบิกจ่ายมายังส่วนการเงินและบัญชี เพ่ือส่งต่อ
งานตรวจจ่ายไดต้รวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย 
2. ตรวจสอบเอกสารเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับและแนว
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 
3. มีการตรวจสอบจากผู้มีอ านาจ ก่อนการจ่ายเงิน 

 
 

7 วัน 
 
 
 

       การตรวจสอบ (Check) ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ตรวจสอบงบประมาณและเอกสารประกอบการขออนุมัติจ่าย
ค่าตอบแทนวิทยากร 
2.  ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  

 
2 วัน 

       การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (Action) ระยะเวลาด าเนินการ 
1. กรณีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรในก 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 เกี่ยวกับการเดินทาง
ไปปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่  

 3. ผู้เบิกจ่ายมีความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขออนุมัติไป
เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

 

6. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินการ และแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 

  1. การเบิกตอบแทนวิทยากร ต้องเบิกจ่ายตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
ปัญหาที่เกิดข้ึนจากผู้ขอเบิกยังขาดความรู้ความเข้าใจ ซึ่งปัจจุบันการแก้ไขปัญหาโดยการให้ความรู้กับผู้ขอเบิก 
เจ้าหน้าที่การเงินประจ าหน่วยงาน  และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถ
ลดความผิดพลาดของเอกสารการเบิกได้ 

 2. เนื่องจากระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ อาจมี
การเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเจ้าหน้าที่การเงินประจ าหน่วยงาน และผู้ขอเบิกควรศึกษาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ 
แนวปฏิบัติให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งส่วนการเงินและบัญชีจะมีการเวียนแจ้งผ่านระบบ WU Doms กรณีมีการ
ปรับปรุง และออกระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติฉบับใหม่ และสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่หน้า เว็บไซต์
ส่วนการเงินและบญัชี  https://finance.wu.ac.th/th 

 

7. แนวทางการพัฒนางานเรื่องนี้ต่อไป และสิ่งที่ต้องการสนับสนุนเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

 1. มีการปรับปรุงระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 2. จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับหน่วยงาน ที่ตรวจพบข้อผิดพลาดและปฏิบัติไม่ถูกต้อง 

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

