
 

แบบรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตามหลัก PDCA 

ส่วนการเงินและบัญชี ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ชื่อโครงการ การเบิกจ่ายเงินส ารองจ่าย ค่าใช้จ่ายวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online 

เจ้าของผลงาน 
(กรณีท าร่วมเป็นทีมให้ระบุ
สัดส่วนการมีส่วนร่วม) 

นางอุมาภรณ์ จุลเลศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

1.หลักการและเหตุผล (ความส าคัญ/ที่มาของผลงาน) 
       ด้วยส่วนการเงินและบัญชีเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ เบิกจ่ายเ งินให้กับบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย นักศึกษา และคู่ค้ากับมหาวิทยาลัย รวมถึงเบิกจ่ายเงินส ารองจ่ายแก่หน่วยงานที่มีวงเงิน
ส ารองจ่าย โดยใช้ระบบ MIS ในการด าเนินการจัดการข้อมูลและจัดท าเป็นเช็คหรือเงินสด เพ่ือจ่ายให้กับ
บุคคลต่าง ๆ แต่ละขั้นตอนต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบต้องด าเนินการหลายขั้นตอน 
ประกอบด้วย การตรวจสอบเอกสาร การบันทึกข้อมูลในระบบ MIS และเบิกจ่ายเงิน ในกระบวนการเบิก
จ่ายเงินจะมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากจ่ายเป็นเงินสดแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย และมีการนับเงินสด
คงเหลือประจ าวันทุกสิ้นวัน ซึ่งบางครั้งเกิดความผิดพลาดในการจ่ายเงิน และในขั้นตอนการเบิกชดเชยเงิน
ส ารองจ่าย เมื่อได้รับเช็คจากการเบิกชดเชยแล้ว จะต้องด าเนินการเขียนใบน าฝากธนาคาร และเดินทางไป
ธนาคารเพ่ือน าเช็คเข้าบัญชี และท าการถอนเงินสดน ากลับมายังส่วนการเงินและบัญชี เพ่ือส าหรับส ารอง
จ่ายในวันถัดไป  

  ดังนั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ลดขั้นตอนการท างาน         ลด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประสานธนาคาร ลดความเสี่ยงในการจ่ายเงินสด การเบิกจ่ายมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ส่วนการเงินและบัญชีจึงได้พัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงิน จากเดิมเบิกจ่ายเป็นเงินสด เป็นการ
เบิกจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือลดความเสี่ยงการบริหารจัดการเงินสด 
 2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ลดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนการท างาน 
 3) เพ่ือพัฒนาการเบิกจ่ายให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 3) เพ่ือพัฒนาระบบการเบิกจ่ายที่ทันสมัยและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    
    ระบบการช าระเงินของภาครัฐ 
3. เป้าหมายเชิงคุณภาพ    
1.สามารถเบิกจ่ายเงินส ารองจ่าย ค่าใช้จ่ายวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท แก่ผู้เบิก ได้ภายใน 5 วัน 
2.สามารถตรวจสอบเลขท่ีบัญชี ข้อมูลการโอนเงินของผู้รับเงินก่อนการจ่ายเงินได้   
4.สามารถตรวจสอบรายงานข้อมูลการโอนเงินจากธนาคารภายหลังการโอนเงินเรียบร้อยแล้วได้อย่าง    
   ถูกต้อง 
5.ผู้ขอเบิกเงินมีความพึงพอใจในการได้รับเงินอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และตรวจสอบได้  



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

1.ส่วนการเงินและบัญชีเสนอผู้มีอ านาจให้ความเห็นชอบปรับปรุง
กระบวนการท างานการเบิกจ่ายเงินส ารองจ่าย ค่าใช้จ่ายวงเงินไม่เกิน
10,000 บาท ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online 
2.สมัครใช้บริการการโอนเงินกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย พร้อมเอกสาร
ข้อมูลที่ธนาคารก าหนด 
3.ประสานธนาคารเพ่ือศึกษาข้อมูล วิธีปฏิบัติงานตามคู่มือของธนาคาร  
4.ทดสอบระบบการโอนเงิน e-Payment ให้ผู้ขอเบิกการปฏิบัติงานของ
ธนาคาร  
5.แจ้งแนวทางวิธีปฏิบัติการจ่ายเงินให้ผู้เบิกเงินส ารองจ่าย ค่าใช้จ่ายวงเงิน
ไม่เกิน 10,000 บาท 
 

 
 

15 วัน 
 
 

การด าเนินโครงการ(Do) ระยะเวลาด าเนินการ 
1.หน่วยงานส่งเอกสารเบิกเงินส ารองจ่าย ค่าใช้จ่ายวงเงินไม่เกิน 10,000 
บาท มายังส่วนการเงินและบัญชี 
2.งานตรวจจ่ายตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย 
3.ส่งเอกสารงานบัญชีเพ่ือตั้งหนี้ในระบบ SAP 
4.รับเอกสารที่ตั้งหนี้เรียบร้อยแล้ว ส่งต่อ ADMIN 1 เพ่ือจัดท าข้อมูลตาม
รูปแบบธนาคาร เพ่ือเข้าระบบ KTB DATA 
5.ตรวจสอบข้อมูลการน าเข้าระบบ เลขที่บัญชี ชื่อ-สกุล จ านวนเงินให้
ถูกต้อง จากนั้นส่งข้อมูลไปสู่ระบบ KTB Corporate Online เพ่ือให้ 
ADMIN2 และ ADMIN3 อนุมัติในระบบในล าดับถัดไป 
6.จัดพิมพ์รายงานการจ่ายเงินที่ทางธนาคารจัดส่งในระบบ หลังจากท าการ
โอนเงินเรียบร้อยแล้ว แนบกับชุดเอกสารที่ท าการเบิกพร้อมจัดท าทะเบียน
คุมและเก็บเข้าแฟ้ม 
 

           5 วัน 

การตรวจสอบ(Check) ระยะเวลาด าเนินการ 
1.ก าหนดให้มีการตรวจสอบข้อมูลการน าเข้าระบบระบบ KTB Corporate 
Online เลขที่บัญชี ชื่อ-สกุล จ านวนเงิน ให้ถูกต้องครบถ้วน 
2.ก าหนดให้มีการอนุมัติการโอนเงินตามเงื่อนไขการสั่งจ่ายเงินตามค าสั่ง
การมอบอ านาจของมหาวิทยาลัย 
2.ตรวจสอบรายงานการจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online ทุกครั้งที่
ท าการเบิกจ่ายเงิน และจัดพิมพ์รายงานเพ่ือเก็บเป็นหลักฐานในเอกสาร
ใบส าคัญจ่าย 
 
 
 

 
1-2 วัน 

 
 



การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (Action) ระยะเวลาด าเนินการ 
1.สามารถติดตามและตรวจสอบการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate 
Online  และข้อมูลการหักบัญชีเงินฝากธนาคารจากบัญชีที่ตัดจ่ายของ
มหาวิทยาลัยได้ทุกครั้งหลังจากท าการโอนเงินแก่ผู้เบิก 
2.ผู้ขอเบิกเงินได้รับเงินครบถ้วนตามธนาคาร เลขท่ีบัญชี ที่ได้แจ้งความ
ประสงค์ไว้ 

ทุกวัน 
 
 

ทุกวัน 
 

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

1. สามารถเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายวงเงินไม่เกิน 10,000 บาทให้ผู้ขอเบิกได้ทันตามเวลาที่ก าหนดไว้ใน 
KPI ภายใน 5 วัน เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

2. สามารลดขั้นตอนการท างาน ลดเวลา และลดค่าใช้จ่าย 
3. ลดความเสี่ยงการบริหารจัดการเงินสด 
4. สามารถพัฒนาระบบการเบิกจ่ายที่ทันสมัยและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานภาครัฐ    
   

5. ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.สามารถเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ให้ผู้ขอเบิกได้ทันตามเวลาที่ก าหนดไว้ใน 
KPI ภายใน 5 วัน 

           2.ลดขั้นตอนการท างาน ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 

 3.ลดข้อผิดพลาดในการโอนเงินผิดบัญชี     

  4.ลดความเสี่ยงการบริหารจัดการเงินสด การเบิกจ่ายมีความคล่องตัว มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

5.สามารถพัฒนาระบบการเบิกจ่ายที่ทันสมัย และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง   
  พ้ืนฐานภาครัฐ    

6. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินการและแนวทางแก้ไข 

ที ่ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
1 หน่วยงานผู้ขอเบิกจ่ายระบุข้อมูลการโอนเงินไม่ถูกต้อง

ครบถ้วน ท าให้เสียเวลาในการติดต่อประสานงาน และ
เบิกจ่ายเงินไม่ทันภายในเวลาที่ก าหนด 

เวียนแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบุข้อมูล
การโอนเงินที่ถูกต้องครบถ้วน  
 

2. ระบบเครือข่ายของธนาคารขัดข้องกรณีมีผู้ใช้งาน
จ านวนมาก  

1.ด าเนินการประสานธนาคาร 
2.หลีกเลี่ยง/วางแผนการท ารายการใน
ช่วงเวลาที่มีผู้ใช้ระบบเป็นจ านวนมาก 
 

 

 



7.แนวทางการพัฒนางานเรื่องนี้ต่อไป และสิ่งที่ต้องการสนับสนุนเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

 1.จัดท าไลน์กลุ่ม เพ่ือแจ้งทราบ/ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเบิกจ่ายเงินส ารองจ่าย ค่าใช้จ่าย
วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ผ่านระบบ KTB Corporate Online เพ่ือผู้ขอเบิกเงินจะสามารถจัดท าเอกสาร   
ไดอ้ย่างถูกต้อง ท าให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันใจผู้ใช้บริการ 

 2.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ให้ความรู้ แก่ผู้เบิกเงินอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปีงบประมาณ   


