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การรับ-จายเงินโครงการพัฒนาวิชาการ
ผานสํานักงานบริการวิชาการ

โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2552

ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล  อาคารสารนิเทศ 50 ป มก.
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วาระนําเสนอ

การพัฒนาขั้นตอนการรับ-จายเงิน : I ผานตนสังกัด

การพัฒนาขั้นตอนการรับ-จายเงิน : I I ผานสํานักงานบริการวิชาการ

ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

สัดสวนของผูใชบริการปงบประมาณ พ.ศ. 2552

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
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การพัฒนาขั้นตอนการรับ-จายเงิน : I ผานตนสังกดั

คณะ/สํานัก/สถาบัน

กองคลัง

หัวหนาโครงการ
จัดทําเอกสาร

ออกใบเสรจ็รับเงิน

นําฝากกองคลัง
ในบัญชีคณะ/สํานัก/สถาบัน

ทําใบเบิกถอน

โอนเงนิเขาบัญชี
คณะ/สํานกั/สถาบันจายเช็คใหหัวหนาโครงการ

3 วัน

14 วัน

3 วัน 2 วัน

รวม 22 วัน

 ประเด็นปญหา

ระยะเวลาที่หัวหนาโครงการไดรับเช็คคอนขางนาน 

เนือ่งจากรวมขั้นตอน+เวลาการดําเนินงานดานการเงินเขาไวดวย

แนวทางการปรับปรุง

ตัดงานที่เปน  Back office ออกจากขั้นตอนการใหบริการ

ลูกคา (หัวหนาโครงการ)

ใชเงินยืมทดรองจายเปนทุนหมุนเวียน
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การพัฒนาขั้นตอนการรับ-จายเงิน : I I ผานสํานักงานบริการวิชาการ

คณะ/สํานัก/สถาบัน

หัวหนาโครงการ
จัดทําเอกสาร

ตรวจสอบโครงการ
และออกใบเสรจ็รบัเงนิ

นําฝากกองคลัง
ในบัญชีสบว.(214)

จายเช็คใหหัวหนาโครงการ

สํานักงานบริการวิชาการ

ทําเรือ่งเบิกเงินและ
โอนเงนิคาอาํนวยการ

* รวม 5-7 วัน

1 วัน

2-4 วัน
แลวแตวงเงนิ

1 วัน

1 วัน

กองคลัง

ตรวจสอบและโอนเงนิ
เขาบัญชีเงนิทดรอง

* เปนหนึ่งในมาตรฐานระยะเวลาใหบริการของสบว. ซึ่งบริการไดจริงเฉลี่ย 3 - 5 วนั

ตรวจสอบและ
ทําเรือ่งเบิกชดใชเงนิทดรอง

เงินทดรองจายโครงการ   
พัฒนาวิชาการ 30 ลานบาท

(1 วัน)

(14 วัน)

Back office Operation
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ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนนิงาน

1. ไดรับเงินสวนคาใชจายโครงการ

ที่รวดเร็วขึ้น

2. เปนบริการแบบ one-stop service 

ผานเจาหนาทีส่บว. คนเดียว   

ตั้งแตตน-จบ

1. เพิ่มความครบถวนใหกับระบบ

ฐานขอมูลพัฒนาวิชาการ เพราะ

ทุกโครงการจะถูกตรวจสอบการ

บันทึกขอมูลในระบบกอน

2. สามารถโอนเงินคาอํานวยการ

สวนกลางใหกับมหาวิทยาลัยฯ 

ไดรวดเร็ว เพราะดําเนินการรับ

เงิน/เบิกจาย/โอนเงินในคราว

เดียวกัน

หัวหนาโครงการ สํานักงานบริการวิชาการ
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ผลการดําเนินงาน

ขอความ

ขอความ

ขอความ

อัตราการเติบโต

ป 2551 ป 2552

จํานวนโครงการ 249% 69%

เงินนําฝาก 287% 45%

คาอํานวยการ มก. 17% 34%
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ป 2550 ป 2551 ป 2552

จํานวนโครงการ

คาอํานวยการ มก.

เงนินาํฝาก

14.3 ลานบ.

16.7 ลานบ. 22.3 ลานบ.

192 โครงการ

324 โครงการ

353 ลานบาท

244 ลานบาท

55 โครงการ

63 ลานบาท

ป 2552  เพิ่มเงินยืมสําหรับเงินทดรองจายโครงการพัฒนาวิชาการ เปน 30 ลานบาท

ป 2550  สํานักงานบริการวิชาการใหบริการรับฝากและเบิกจายเงิน โดยมีกองคลังเปนผูจายเช็คใหหัวหนาโครงการ
 ระยะเวลาการใหบรกิารยังยาวอยู ประมาณ 18 วัน

 ไมเปน one-stop service เพราะหัวหนาโครงการตองไปรับเช็คที่กองคลัง

ป 2551  เริม่ใชเงินทดรองจายโครงการพัฒนาวิชาการ จํานวน 20 ลานบาท โดยสํานักงานเปนผูตรวจสอบและจายเช็ค
 ลดระยะเวลาการใหบริการเหลือ 3-5 วนั + one-stop service
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สัดสวนของผูใชบริการปงบประมาณ พ.ศ. 2552

ขอความ

ขอความ

ขอความ

คณะเศรษฐศาสตร

คณะวทิยาศาสตร

คณะวศิวกรรมศาสตร

คณะวนศาสตร

อืน่ๆ

อนัดับที่ หนวยงาน จํานวนโครงการ จํานวนเงิน

1 คณะเศรษฐศาสตร 63 19% 44,831,853 13%

2 คณะวิทยาศาสตร 48 15% 52,070,883 15%

3 คณะวิศวกรรมศาสตร 41 13% 65,561,990 18%

4 คณะวนศาสตร 39 12% 54,515,271 16%

อื่นๆ 133 41% 135,953,385 38%

รวมทั้งสิ้น 324 100% 352,933,382 100%

หมายเหตุ   วิทยาเขตกําแพงแสนใชบริการ 4 โครงการ จํานวนเงิน 340,650 บาท
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การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ขอความ ขอความขอความ ขอความ

ความเพียงพอของเงินในบัญชี

เบิกจายเงนิจากเงินรายได

โครงการที่นําฝากเขาบญัชี

มหาวิทยาลัยฯ แลว

ความเพียงพอของเงินทดรอง

จัดทําทะเบียนคุมเงิน        

ทดรองจายพัฒนาวิชาการ

ติดตามสถานะการเบิกจาย

และเงินคงเหลือประจําวัน

รายงานบัญชีและงบกระทบยอด

จัดทํางบการเงินโดยบันทึก

บัญชีแยกประเภทเจาหนี้ 

แยกเปนรายโครงการ

จัดทํางบกระทบยอดเงิน   

ทดรองจายพัฒนาวิชาการ

การบริหารงานบุคคล

แยกเจาหนาที่การเงินและ

เจาหนาที่บัญชีเปนคนละ 

คนกัน
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ขอบคุณคะ

บริการรับ-จายเงนิโครงการพัฒนาวิชาการ ผานสํานักงานบริการวิชาการ

ติดตอเจาหนาที่ : วันวสิา  เกตุแกว

โทร. 1936-9 ตอ 418

Email.  psdwws@ku.ac.th
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