
 

แบบรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตามหลัก PDCA 

ส่วนการเงินและบัญชี ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ชื่อโครงการ การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าหนี้ 
 

เจ้าของผลงาน 
(กรณีท าร่วมเป็นทีมให้ระบุ
สัดส่วนการมีส่วนร่วม) 

นางสุนันทา บดีการ 
เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป งานตรวจจ่าย 

1. หลักการและเหตุผล 
 
         ด้วยนโยบายรวมบริการประสานภารกิจของมหาวิทยาลัย ส่วนการเงินและบัญชี   มีหน้าที่รับผิดชอบ
หลักในการให้บริการรับ-จ่ายเงินของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงงานตรวจจ่าย  มีบทบาท พันธกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ
ด้านการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย ให้ถูกต้อง ตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ที่เก่ียวข้อง ตาม
งบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับจัดสรร โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
        1. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท ให้เรียบร้อยถูกต้องตามแผนงบประมาณ กิจกรรมที่
ก าหนด 
        2. ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่บุคลากรของในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเงินและพัสดุ เช่น  
            2.1 การให้ค าปรึกษาในการวางแผนการเบิกจ่ายตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
            2.2 การให้ค าแนะน าในการจัดเตรียมเอกสารในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าหนี้ วิธีการกรอกข้อมูล
ในแบบฟอร์มรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง และรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง   
            2.3 ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าหนี้  ได้แก่ ใบแจ้งหนี้/ใบส่งของ 
ใบเสร็จรับเงิน เลขที่บัญชีธนาคารของเจ้าหนี้   
 
          งานตรวจจ่าย ส่วนการเงินและบัญชี มีขั้นตอนการท างานที่ละเอียดอ่อนและต้องอยู่ในกรอบของการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันก าหนดเวลา ภายใต้ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ  และแนวปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ หากการปฏิบัติงานดังกล่าว ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ จะก่อให้เกิดผลเสียหายแก่มหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานตรวจจ่าย
ส่วนการเงินและบัญชีต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะจึงจะช่วยให้ภารกิจของหน่วยงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย 
 
2. วัตถุประสงค์ 
           1. เพ่ือให้การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าหนี้ ถูกต้องตามระเบียบ ประกาศ 
ข้อบังคับ แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และลดปัญหาจากการตรวจสอบเอกสาร   
            2. เพื่อลดข้อตรวจพบจากการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในและส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
           
 



3. เป้าหมาย  
         1. เชิงปริมาณ  
            1.1 สามารถตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้กับเจ้าหนี้และด าเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายใน 7 วันท า
การ 
            1.2 เพ่ือให้เจ้าหนี้ได้รับเงินได้รวดเร็วและทันภายในก าหนดเวลา 
            1.3 เพ่ือให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าหนี้ ได้ถูกต้องตามแผนงาน โครงการงบประมาณ ที่ได้รับ
อนุมัติ 
         2. เชิงคุณภาพ 
            2.1 สามารถตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าหนี้ ตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ 
และแนวปฏิบัติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เบิกจ่ายได้ภายในก าหนดเวลา ลดขั้นตอนในการประสานงานและการ
ส่งคืนเอกสารเพื่อแก้ไข 
            2.2 บุคลากรในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจในการได้รับเงินตามก าหนดเวลา  
    
4. วิธีด าเนินงาน (ระบุขอบเขตการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ตามหลัก PDCA) 

   การวางแผน (Plan) ระยะเวลาด าเนินการ 
1. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ 
และแนวปฏิบัติ  
2. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือให้ สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ส่วน
การเงินและบัญชี  
3. งานตรวจจ่ายมีการแบ่งหน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้สามารถให้
ค าแนะน า ปรึกษา แก่หน่วยงานได้อย่างทั่วถึง 
 

 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
 
 
 

   การด าเนินโครงการ (Do) ระยะเวลาด าเนินการ 
1.หน่วยงานส่งเอกสารการเบิกจ่ายมายังส่วนการเงินและบัญชี งานตรวจ
จ่าย ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย 
2. ตรวจสอบเอกสารเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับและแนว
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 
3. มีการตรวจสอบจากผู้มีอ านาจ ก่อนการจ่ายเงิน 

 
 

7 วัน 
 
 
 

       การตรวจสอบ (Check) ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ตรวจสอบ กิจกรรม แผนงาน โครงการ งบประมาณและเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย 
2. ตรวจสอบรายงานขอซ้ือขอจ้างรายการพัสดุตามวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ 
3. ตรวจสอบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ตามวงเงินที่ได้รับ
การอนุมัติ 
4. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย เช่น ใบแจ้งหนี้/ใบส่ง
ของ หรือ ใบเสร็จรับเงิน ให้เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน 

 
 

2 วัน 
 
 



5. ตรวจสอบข้อมูลของเจ้าหนี้ เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร เลขท่ีผู้เสียภาษี 
หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ 
6. ตรวจสอบเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

       การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (Action) ระยะเวลาด าเนินการ 
1. หน่วยงานส่งเอกสารมาเบิกจ่าย โดยจัดเรียงเอกสาร แนบเอกสารการ
เบิกจ่ายจ่าย มาสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในก าหนดเวลา 
2. เอกสาร หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ถูกต้อง ครบถ้วน  
3. เจ้าหนี้มีความพึงพอใจในการรับบริการ  
 

 
ตลอดปีงบประมาณ 

 
 

สรุปผลด าเนินงานในภาพรวม (เปรียบเทียบสภาพเดิม กับผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ เช่น ลดเวลา 
ลดขั้นตอน ประหยัดทรัพยากร ตามหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน) 
 
1. หน่วยงานส่งเอกสารการเบิกจ่าย ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
2. เจ้าหนี้ได้รับเงินภายในก าหนดเวลา 
3. เจ้าหนี้มีความพึงพอใจในการรับบริการ 
 

    5. ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1. การเบิกจ่ายมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

 2. หน่วยงานผู้ขอเบิกมีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย  

 3. หน่วยงานผู้ขอเบิกมีความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน 

 

6. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินการ และแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 

  1. หน่วยงานผู้ขอเบิก จัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ไม่ถูกต้อง เช่น การจัดท ารายงานขอซื้อขอ
จ้าง กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ถูกต้อง ผู้ขอเบิกยังขาดความรู้ความเข้าใจ 
ซึ่งปัจจุบันการแก้ไขปัญหาโดยการให้ความรู้กับผู้ขอเบิก เจ้าหน้าที่การเงินประจ าหน่วยงาน  และจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงาน และจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถลดความผิดพลาดของเอกสารการเบิกได้ 

 2. เนื่องจากระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการการเบิกจ่าย อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
ดังนี้เจ้าหน้าที่การเงินประจ าหน่วยงาน และผู้ขอเบิกควรศึกษาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติให้เป็น
ปัจจุบัน ซึ่งส่วนการเงินและบัญชีจะมีการเวียนแจ้งผ่านระบบ WU Doms กรณีมีการปรับปรุง และออก
ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติฉบับใหม่ และสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่หน้า เว็บไซต์ส่วนการเงินและ
บัญชี  https://finance.wu.ac.th/th 

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


7. แนวทางการพัฒนางานเรื่องนี้ต่อไป และสิ่งที่ต้องการสนับสนุนเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

 1. มีการปรับปรุงระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 2. จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับหน่วยงาน ที่ตรวจพบข้อผิดพลาดและปฏิบัติไม่ถูกต้อง 


