กรณีศึกษา: การพัฒนาระบบงาน
ดานการคลังและพัสดุสูความเปนเลิศ
(Development of Smart Financial System: Case studies)

กองคลัง สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแกน

คํานํา
การพัฒนาระบบงานดานการคลังและพัสดุสูความเปนเลิศ: กรณีศึกษา (KKU Smart Financial
Systems Development : Case Studies) จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมผลจากการพัฒนาระบบงานดานการคลัง
และพัสดุของมหาวิทยาลัยขอนแกนที่แลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 แตแนวคิดนี้ไดริเริ่มมากอนเปน
เวลาหลายป ในป พ.ศ. 2554 ไดมีการจัดทํายุทธศาสตรที่เนนการพัฒนาระบบงานดานการคลังและพัสดุของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนสูความเปนเลิศ มีตัวชี้วัดที่มุงลดขั้นตอน ลดตนทุน การใชระบบสารสนเทศการคลังและ
พัสดุ
การศึกษาการพัฒนาระบบงานเปนแนวทางใหมในดานการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยขอนแกน
งานริเริ่มใหม มีความยากในการที่จะทําใหบุคลากรสายสนับสนุนทําความเขาใจและการเรียนรูเพื่อใหเกิดการ
เก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ โดยเฉพาะเปนงานที่ไมเคยทํามากอนและอาจจะไมเห็นผลงานเลยก็เปนได
ความพากเพียรของบุคลากรแตละทานที่ฝนรวมกันในการพัฒนาระบบงานจึงเปนปจจัยแรกของความสําเร็จ
ของแตละกรณีศึกษาที่จัดทําขึ้น ความสนใจใฝรูและมุงมั่นอดทนทําในสิ่งที่ไมเคยทําและไมคิดวาจะทําได ความ
พากเพียรแกไขในสิ่งที่ผิดครั้งแลวครั้งเลา ประกอบกับยุทธศาสตรและความชัดเจนของนโยบายของผูบริหาร
เหลานี้เปนปจจัยที่ทําใหชวยกันผลักดันจนไดผลงานชุดนี้เปนครั้งแรกโดยหวังจะเปนแนวทางในการทํางานเชิง
พัฒนาดานคลังและพัสดุตอไปในอนาคต
คณะผู จัดทํา มุงหวั งวาเอกสารชุด นี้จะเปนแหลงอ างอิง ของขอมูล ที่ไดจั ดทําขึ้ น และเชื่ อวาจะเป น
แรงขั บ เคลื่ อ นให เ กิ ด กิ จ กรรมต า ง ๆ ในอั น ที่ จ ะทํ า ให เ กิ ด ผลสะท อ นให เ ห็ น ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงในด า น
กระบวนการปฏิบัติงานระบบการปฏิบัติงานตลอดจนการลดตนทุนการปฏิบัติงานและสะทอนใหเห็นถึงการ
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในดานการคลังและพัสดุตอไป

กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน
พฤษภาคม 2558
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สารบัญ
หนา

สวนนํา
คํานํา
สารบัญ
โครงการสัมมนาเครือขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเงิน
การบัญชีและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแกน
กําหนดการโครงการสัมมนาเครือขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการเงิน
บัญชีและพัสดุมหาวิทยาลัยขอนแกน
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บทความ กรณีศึกษา: การพัฒนาระบบงานดานการคลัง และพัสดุ สูความเปนเลิศ
การพัฒนาระบบรวมศูนยการสั่งซื้อและกระจายสงแบบออนไลน มหาวิทยาลัยขอนแกน:
กรณีศึกษา กระดาษถายเอกสาร

1

การพัฒนาสภาพคลองของระบบบริหารจัดการเงินยืมทดรองจาย มหาวิทยาลัยขอนแกน

11

การจัดการระบบการคลังโครงการเฉพาะกิจ: กรณีศึกษา โครงการจัดการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 41 (มอดินแดงเกมส)

21

การศึกษาผลการพัฒนาระบบการเบิกจายเงินเดือนและคาตอบแทน ผานระบบ KKUFMIS

32

การบริหารการเงินตามเกณฑที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด: กรณีศึกษา ปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 (Financial management criteria for board University: A case study of 2014)

40

ภาคผนวก
คําสั่งใหบุคลากรเขารวมสัมมนาเครือขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเงิน
การบัญชีและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแกน
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49

โครงการสัมมนาเครือขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเงินการบัญชีและพัสดุ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
สอดคลองกับนโยบายและแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประเด็นยุทธศาสตร : พัฒนาองคกรใหเขมแข็ง
กลยุทธ

: สงเสริมการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ในการทํางานและการถายทอดประสบการณระหวางผูปฏิบัติงาน

หลักการและเหตุผล :
กองคลั ง สํ านั กงานอธิ การบดี เป น หน ว ยงานด ว นการปฏิ บั ติ ง านด า นการเงิ น การคลั ง และพั ส ดุ ของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนตองอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม ทั้งดาน
การใชงานระบบสารสนเทศ (KKUFMIS) การพัฒนาองคความรูดานระเบียบของบุคลากร การสื่อสารขอมูล
ดานการเงิน การคลังและพัสดุที่ดีระหวางหนวยงานสวนกลางและคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน
กองคลัง เปนหนวยงานสวนกลางที่มีภารกิจในการกํากับดูแลดานการคลังของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ไดตระหนักถึงความจําเปนในการพัฒนาขีดความสามารถของผูปฏิบัติงานดานการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ
โดยอาศัยเครือขายดานการเงิน การคลังและพัสดุเปนตัวกลางในการสื่อสารขอมูลไปสูระดับคณะ/หนวยงาน
เพื่ อ เป น การสร า งองค ค วามรู และมี แ นวทางการปฏิ บั ติ ง านที่ ชั ด เจน เป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ทั้ ง
มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมทั้งเสริมสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางหนวยงานผานระบบเครือขายดานการเงิน
การคลังและพัสดุ สอดรับกับการบริหารราชการแนวใหมที่มุงเนนการบริการที่ดี การทํางานเปนทีมและยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค :
1. เพื่อซักซอมแนวทางการปฏิบัติงานดานการเงิน การคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปน
มาตรฐานเดียวกัน
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ระบบสารสนเทศทางดานคลัง
และพัสดุ ใหมีแนวทางการปฏิบัติงานดานการเงินการคลังที่ชัดเจน สามารถนําไป
ปฏิบัติงานรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของกองคลังและหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
พัฒนาระบบ KKUFMIS
4. เพื่อพัฒนาทักษะดานการสื่อสารขอมูล การทํางานเปนทีม การติดตอประสานงานและการบริการที่
ทําใหเกิดการมีสวนรวม เสริมสรางสัมพันธภาพความรวมมือระหวางกันผานเครือขายดานการเงิน
การคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแกน
เปาหมาย :
บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการเงินการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยทุกคณะ/หนวยงาน
จํานวน 120 คน
ค

สถานที่ดําเนินการ :
มหาวิทยาลัยขอนแกน/นอกสถานที่
ระยะเวลาดําเนินการโครงการ :
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)
วิธีการดําเนินการ (งานเบิกจายเงินเดือนฯ เปนผูจัดการทุกกิจกรรม)
ขั้นเตรียมการ (INPUT)
กิจกรรม
เสนอโครงการ
แตงตั้งคณะทํางาน
ประชุมจัดทําแผนการดําเนินงาน
ของโครงการฯ

ขั้นดําเนินงาน (PROCESS)

ระยะเวลาแลวเสร็จ
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
ตุลาคม2557

กิจกรรม
กําหนดหัวขอการอบรม/แบงกลุมเพื่อวิเคราะห
ประเด็นปญหา/หาแนวปฏิบัติ
จัดเตรียมขอมูลประกอบการอบรม
ดําเนินโครงการตามกิจกรรมที่กําหนดไว
กํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานหลัง
การอบรม

หลักฐานผลงาน
โครงการไดรบั อนุมัติ
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
มีแผนการฝกอบรม

ระยะเวลาแลวเสร็จ
ตุลาคม2557
พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557
เมษายน 2558

ขั้นผลผลิตและผลลัพธ (OUTPUT&OUTCOME)
กิจกรรม
ผล/แนวทางการปฏิบตั ิงาน/มีหลักสูตรฝกอบรมบุคลากรที่
บรรจุใหมดานการคลัง
ประเมินความรู/ ความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมโครงการ

หลักฐานผลงาน
เอกสารหลักสูตร
เอกสารประกอบอบรม
รายงานการฝกอบรม
รายงานผล

ระยะเวลาแลวเสร็จ หลักฐานผลงาน
สิงหาคม 2557
คูมือการปฏิบตั ิงาน
สิงหาคม 2557
เอกสารสรุปโครงการ

งบประมาณ : (คาใชจายโครงการถัวเฉลี่ยจายไดทั้งโครงการ)
รายละเอียดประมาณการคาใชจายในโครงการ
1. คาใชจายเดินทางไปราชการ
เปนเงิน
2. คาอาหาร, อาหารวางและเครื่องดื่ม
เปนเงิน
3. คาหองประชุม
เปนเงิน
4. คาวัสดุ
เปนเงิน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

200,000.
250,000.
6,000.
24,000.
480,000.

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ:
บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการเงิน การคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแกน มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
กอใหเกิดองคความรูทางดานระบบสารสนเทศและระเบียบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
ผูรับผิดชอบโครงการ :
งานเบิกจายเงินเดือนและคาจาง กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

ง

ผลที่คาดวาจะไดรับ :
1. การปฏิบั ติง านด านการเงิ น การคลั งและพัส ดุมีแนวทางที่ ชัด เจน ผู ปฏิ บั ติง านเกิ ดการพั ฒนาองค
ความรูทางดานระบบสารสนเทศและระเบียบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
2. บุคลากรดานการเงิน การคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแกน มีวัฒนธรรมองคกรทางดานการติดตอ
ประสานงาน การสื่อสารขอมูลที่ดี เกิดสัมพันธภาพที่ดีผานระบบเครือขายดานการเงิน การคลังและพัส ดุ
มหาวิทยาลัยขอนแกน



จ

กําหนดการ
โครงการสัมมนาเครือขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชีและพัสดุ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ในวันที่ 26 และ 29  31 มีนาคม พ.ศ. 2558
ณ หองประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี และ
หองประชุมราชินีแหงการรบ อาคารรับรองกองทัพบก 1 สวนสนประดิพัทธจังหวัดประจวบคีรีขันธ
.........................................

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558
08.30 – 09.00น. ลงทะเบียน ณ หองประชุมสิริคณ
ุ ากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี
09.00 – 09.30 น. ผูอํานวยการกองคลัง กลาวรายงานการประชุมสัมมนาเครือขายฯ
รองอธิการบดีฝายการคลังและทรัพยสินกลาวเปดการประชุมฯ
09.30 – 10.00 น. กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ทบทวนและกําหนดแนวปฏิบัติดานการคลัง ดังนี้
งานบริหารทั่วไป หัวขอ “การรับสงเอกสารในระบบบริหารจัดการเอกสาร KKUDMS”
10.00 – 10.15 น. (พัก) รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
10.15 – 12.00 น. กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ทบทวนและกําหนดแนวปฏิบัติดานการคลัง ดังนี้
 งานบริหารงบประมาณ หัวขอ “ทบทวนแนวปฏิบัติดานการเบิกจายเงินในเรื่องที่มีความ
ผิดพลาดบอยและขอปฏิบัติที่พึงระวัง”
 คาใชจายหมวดคาใชสอย ที่มิใหเบิกจาย
 คาใชจายจัดงาน/โครงการ
 คาใชจายเดินทางไปราชการ และการฝกอบรม
 หนังสือเวียนสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดู
งาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ตางประเทศ
 การใชบริการโดยผานเว็บไซตอโกดา
 งานบัญชี หัวขอ
 แนวทางในการควบคุมดานการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงของ สกอ.
 ทบทวนแนวปฏิบัติในการนําสงเงิน
 งานบริหารการเงิน หัวขอ “การรับเงิน และระบบเงินยืมทดรองจาย กรณี หักลางเงินยืม
ดวยใบสําคัญโดยไมออกใบเสร็จรับเงิน”
 งานเบิกจายเบิกเงินเดือนและคาจางเกี่ยวกับขอปฏิบัติงานการเบิกจาย ดังนี้
 การเบิกจายเงินประจําตําแหนงทางบริหาร ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได
 การเบิกจายเงินเดือนและคาจางชั่วคราวเงินรายได
 การพิมพรายงานเงินเดือนผานเว็บไซตกองคลัง
 การปรับเปลี่ยนการเบิกจายโครงการจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํ า
กรมบัญชีกลาง
 งานพัสดุ หัวขอ “การนับระยะเวลาค้ําประกันสัญญา และวิธีปฏิบัติในการคืน
หลักประกันสัญญา”
12.00 – 13.00 น. (พัก) รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.45 น. ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในบรรยายหัวขอ “สรุปประเด็นปญหาที่ตรวจสอบ
พบเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านด า นการคลั ง และพั ส ดุ พร อ มแนวทางแก ป ญ หาในการ
ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2557 และความรับผิดทางละเมิด
14.45 – 15.00 น. (พัก) รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
15.00 – 16.00 น. นายสฤษดิ์ เรืองธรรม นําเสนอ “การพัฒนาและปรับปรุงระบบ KKUFMIS เพื่อนําไปสู
การปฏิบัติงานดานการคลัง”

ฉ

วันอาทิตยที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558
06.00 น.
ออกเดินทางหนาอาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
16.30 น.
เดินทางถึงที่พัก สวนสน ประดิพัทธ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
19.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
วันจันทรที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558
07.00  08.00 น. รับประทานอาหารเชา
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 08.45 น. เสวนาเรื่ อ ง ระบบมหาวิ ท ยาลั ย ในกํ า กั บ ของภาครัฐ โดยรองอธิ ก ารบดี ฝ า ยคลั ง และ
ทรัพยสิน
08.45  09.00 น. เสวนาเรื่อง การเตรียมงานคลังและพัสดุเขาสูระบบมหาวิทยาลัยในกํากับของภาครัฐ โดย
นางสาวปาริชาต บุตรวงค ผูชวยอธิการบดีฝายการคลัง
09.00 – 10.00 น. นํ า เสนอผลงานโดยมี ผู วิ พ ากย ป ระกอบด ว ย รศ.ดร.อรุ ณ ศรี ปรี เ ปรม ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอก นางสาวจันทรเพ็ญ ทิพยตําแย ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน และ
นางสาววิลาวัณย พิธรัตน ผูอํานวยการกองคลัง โดยลําดับ ดังนี้
 เรื่อง “การจัดการระบบการคลังโครงการเฉพาะกิจ : กรณีศึกษาโครงการ

จัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 41 (มอดินแดง
เกมส)” โดย นางสาวสุภาภรณ ศรีอั่ง ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง



สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน
เรื่อง “การพัฒนาสภาพคลองของระบบบริหารจัดการเงินยืมทดรองจาย
มหาวิทยาลัยขอนแกน” โดย นางสาวสุทัตตา กันทะวาด ตําแหนง นักวิชาการเงิน
และบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน

 เรื่อง “การศึกษาผลการพัฒนาระบบการเบิกจายเงินเดือนและคาตอบแทน
ผานระบบ KKUFMIS” โดย นางสาวพิชญา ทองรักษ ตําแหนง นักวิชาการเงินและ
10.00 – 10.15 น.
10.15  12.00 น.

12.00 – 13.00 น.

บัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน

(พัก) รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
นําเสนอผลงานโดยมีผูวิพากยประกอบดวยรศ.ดร.อรุณศรี ปรีเปรม ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
นางสาวจันทรเพ็ญ ทิพยตําแย ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน และ นางสาว
วิลาวัณย พิธรัตน ผูอํานวยการกองคลัง โดยลําดับ ดังนี้
 เรื่อง “การพัฒนาระบบรวมศูนยการสั่งซื้อและกระจายสงแบบออนไลน
มหาวิทยาลัยขอนแกน กรณีศึกษา กระดาษถายเอกสาร”
โดย นางสาวภัทรนิษฐ สุรโกมลเศรษฐ ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ กองคลัง
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน
 เรื่อง “การบริหารการเงินตามเกณฑที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด:กรณีศึกษา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557” โดย นางสาวศิริลักษณ หาญสุริย ตําแหนงนักบัญชี
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน
(พัก) รับประทานอาหารกลางวัน

ช

13.00 – 14.00 น.
14.45 – 15.00 น.
15.00 – 16.30 น.
19.00 น.

สรุปผลการประชุมสัมมนา
(พัก) รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
สรุปผลการประชุมสัมมนา และนําเสนอภาพรวม (ตอ)
รับประทานอาหารเย็นและกิจกรรม “สัมพันธสังสรรค”

วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558
07.00  08.00 น. รับประทานอาหารเชา
08.00 น.
เดินทางออกจากอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
21.00 น.
ถึงมหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน
หมายเหตุ

1. สําหรับ คณะ/หนวยงาน ขอความรว มมื อให สง บุคลากรผูที่ ปฏิ บัติ งานดา นการคลังและพัส ดุ
โดยตรง เพื่อเขารวมประชุมสัมมนาโครงการดังกลาว
2. การแตงกาย
2.1 วันจันทรที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558 (เสื้อสีมวง)
2.2 เย็นวันจันทรที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558 แตงกายฮาวาย
3. กําหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ซ

กรณีศึกษา: การพัฒนาระบบงานดานการคลังและพัสดุสูความเปนเลิศ
Development of Smart Financial System: Case studies

การพัฒนาระบบรวมศูนยการสั่งซื้อและกระจายสงแบบออนไลน
มหาวิทยาลัยขอนแกน: กรณีศึกษา กระดาษถายเอกสาร
Development of online eordering and distributing of paper pool
of Khon Kaen University
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บทคัดยอ
การพั ฒ นาระบบรวมศู น ย การสั่ ง ซื้ อและกระจายส ง แบบออนไลน มหาวิ ทยาลั ย ขอนแก น โดยใช
กรณีศึกษาจากการจัดซื้อกระดาษถายเอกสาร เรียกยอวา “โครงการรวมซื้อกระจายสง” มีวัตถุประสงคใน
การศึกษาผลของโครงการรวมซื้อกระจายสงในการลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน การลดภาระการจัดเก็บสินคา
และการลดตนทุนในการจัดหา กอนทําการศึกษาไดเก็บขอมูลการจัดซื้อกระดาษถายเอกสารของทุกคณะหรือ
หน ว ยงานในมหาวิ ทยาลั ย ขอนแก น ย อ นหลั ง 3 ป ง บประมาณ ตั้ ง แต ป ง บประมาณ พ.ศ. 2553  2555
ระยะเวลาดําเนินการของโครงการปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 ขอมูลที่เก็บประกอบดวยราคา ความถี่
ในการจัดซื้ อ และจํา นวนที่จัดซื้ อแยกรายปงบประมาณ ทํ าการวิเคราะห เปรี ยบเที ยบขอมูลก อนและหลั ง
ดําเนินโครงการฯ มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการทํางานและผูรับผิดชอบบางสวน ผลการศึกษาพบวา
โครงการฯ สามารถลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนปกติของการจัดซื้อกระดาษถายเอกสารโดย
วิธีตกลงราคา ไดประมาณ 30 วันทําการ ลดภาระการจัดเก็บสินคาได 552.16 ตารางเมตร (คํานวณตาม
ปริมาณการจัดซื้อกอนเขารวมโครงการฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โครงการฯ ประหยัดงบประมาณในการ
จัดซื้อกระดาษของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดรอยละ 5.16 หรือคิดเปนเงินจํานวน 443,352.90 บาท โดย
เทียบกับราคาตลาด ประการสําคัญ หนวยงานที่เขารวมโครงการสามารถสั่งกระดาษถายเอกสารตามจํานวนที่
ตองการโดยไมมีเงื่อนไขทําใหประมาณการจํานวนความตองการใชงานไดเหมาะสม ไมตองซื้อคราวละมาก ๆ
ใหมีภาระการจัดเก็บรักษาในคลังพัสดุ นอกจากนี้ยังมีอํานาจตอรองจากการรวมซื้อปริมาณมาก หนวยงาน
ยอยสามารถจัดการออนไลนไดโดยไมตองมีภาระดานเอกสารหรือการติดตามเรื่องทําใหเกิดความพึงพอใจ
สําหรับผูรับบริการ จัดเปนกรณีศึกษาที่สรางแนวทางในการพัฒนาระบบรวมศูนยการสั่งซื้อและกระจายสง
แบบออนไลนสําหรับพัสดุอื่น ๆ ตอไปในอนาคต
คําสําคัญ : การจัดซื้อรวมศูนย การลดระยะเวลาปฏิบัติงาน คลังสินคา
Keywords: Central procurement, Central purchasing, Time reduction, Ware house
1
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน
2
นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน
3
นั
กบัญชี ปฏิบัติการ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน
4
นั
กวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการพิเศษ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน
5

รองอธิการบดีฝายการคลังและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยขอนแกน และรองศาสตราจารยประจําภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

1

กองคลัง สํานักงานอธ�การบดี
มหาว�ทยาลัยขอนแกน

บทนํา

สภาพปจจุบันของการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณหนึ่ง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
เจาหนาที่พัสดุของคณะ/หนวยงานตองดําเนินการจัดซื้อวัสดุสํานักงานเปนจํานวนมาก และในการจัดซื้อครั้ง
หนึ่ง ๆ ใชระยะเวลาตั้ งแตกระบวนการขออนุมัติจัดซื้อ การติด ตอประสานงานกั บผูขาย จนกระทั่งสิ้นสุ ด
กระบวนการเบิกจา ยเงิน ให กับ ผูขายแต ละรายการ ใช ระยะเวลานาน และใชทรัพยากรในการปฏิบั ติง าน
คอนขางสูง ทั้งดานบุคลากร เวลา และวัสดุอุปกรณในการจัดซื้อตอครั้ง เชน กระดาษ หมึกพิมพ เปนตน ใน
การจัดซื้อวัสดุสํานักงาน และคณะ/หนวยงานบางแหงจะมีการสั่งซื้อพัสดุไวในคลังพัสดุจํานวนมาก (Stock)
ทําใหคณะ/หนวยงานสิ้นเปลืองคาใชจายในการดูแลรักษาและจัดเก็บพัสดุ และหากมีการเก็บพัสดุไวเปนระยะ
เวลานาน สงผลตอคุณภาพของพัสดุในคลังพัสดุได อีกทั้ง ราคาที่คณะ/หนวยงานสามารถจัดซื้อไดมีความ
แตกตางกัน บางแหงสามารถซื้อไดในราคาแพง บางแหงสามารถซื้อไดในราคาถูก ซึ่งขึ้นอยูกับปริมาณการ
สั่งซื้อ
การสั่งพัสดุโดยระบบออนไลนจากระบบ KKU eOrdering เปนการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานดานการ
จัดซื้อดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกนํามาประยุกตใชในการบริหารจัดการขอมูลในการสั่งออนไลน ตั้งแต
กระบวนการกําหนดงบประมาณของแตละหนวยงาน การกําหนดบทบาทและสิทธิของผูปฏิบัติงานในระบบ
อาทิ ผูสั่ง ผูอนุมัติการสั่ง ผูตรวจรับ ผูดูรายงาน และผูอนุมัติการเบิกจาย โดยระบบ KKU eOrdering นี้
ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับรูปแบบการใชงานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งไดถูกออกแบบมาใหสอดคลองกับ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานจริง และสอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แกไขเพิ่มเติม โดยการสํารวจความตองการใชของคณะ/หนวยงานและดําเนินการจัดซื้อครั้งเดียวในชวงตน
ปงบประมาณ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ฝายการคลังและทรัพยสิน ไดมีนโยบายในการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการดานการคลังและพัสดุ โดยการจัดทําโครงการรวมซื้อกระจายสง (กระดาษถายเอกสาร) ดวยระบบ
สั่งออนไลน (KKU eOrdering) เนื่องจากกระดาษถายเอกสารเปนวัสดุสํานักงานที่มีความจําเปนในการ
ปฏิ บั ติ ง านของทุ กหน ว ยงาน มี ก ารจั ด ซื้ อบ อยครั้ ง และจั ด เป น วั ส ดุ สํ านั กงานที่ ส ามารถจั ด ซื้ อรวมกั น ได
แตก็จะตองคํานึงถึงการจัดเก็บและการจายสินคาออกจากระบบดังกลาว การสั่งซื้อกระดาษออนไลนจากผูผลิต
และจําหนายโดยตรงอาจมีป ญ หาเรื่องการซื้อย อยซึ่ งผู ผ ลิต อาจไมส นใจจะจั ด สง สิ นค าเนื่ องจากไม คุมทุ น
อยางไรก็ตาม ดวยปริมาณการใชกระดาษของหนวยงานตาง ๆ ทั้งมหาวิทยาลัยขอนแกนตอปเทากับ 104,738
รีม (ขอมูลการซื้อกระดาษปงบประมาณ 2555 จากระบบ KKUFMIS) ถือวาเปนปริมาณมากและสามารถสงผล
ตออํานาจการตอรองสูง ประการตอมาผูผลิตและจําหนายกระดาษมีฐานการผลิตอยูในพื้นที่ใกลเคียงกับที่ตั้ง
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน มีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกเขาถึงหนวยงานยอย ๆ ไดภายในเวลาไมเกิน 30
นาที ทําให การจั ด ส งกระทําได ส ะดวกทํ าให มหาวิ ทยาลั ย ขอนแก น อยูใ นวิ สั ยที่ จ ะรวมศู น ยการจั ดซื้ อและ
กระจายสงสินคาของผูผลิตและจําหนายได หนวยงานยอย ๆ ทุกระดับคุนชินกับการจัดซื้อเองไดมานาน ทําให
การที่จะปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรดังกลาว ฝายบริหารของมหาวิทยาลัยตองกําหนดเปนนโยบายและสราง
ความเขาใจกับคณะ/หนวยงานใหเล็งเห็นถึงประโยชนของการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานในระบบ KKU
eOrdering มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยฝายการคลังและทรัพยสินซึ่งไดกําหนดนโยบายและแนวทางในการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการดานการคลังและพัสดุ จึงไดริเริ่มแนวคิดใหกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกนจัดทํา
โครงการรวมซื้อกระจายสงกระดาษถายเอกสารขึ้นเปนครั้งแรกโดยใชระบบสั่งออนไลนมหาวิทยาลัยขอนแกน
(KKU eOrdering) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมีการศึกษาความเปนไปไดของการดําเนินการในดาน
ตาง ๆ เชน การจัดซื้อตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และ
2

กรณีศึกษา: การพัฒนาระบบงานดานการคลังและพัสดุสูความเปนเลิศ
Development of Smart Financial System: Case studies

รายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาระบบที่จะใชกําหนดใหผูที่ชนะการเสนอราคาเปนผูพัฒนา โดยผู
ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท ฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จํากัด (มหาชน) และไดเริ่มมีการใชงานระบบ
ในชวงเดือนมิถุนายน 2556 โดยกอนการเริ่มใชระบบ มหาวิทยาลัยไดเตรียมความพรอมในการใชงานระบบ
โดยการเชิญผู เกี่ย วของในระบบของคณะ/หนวยงานที่เขารวมโครงการอบรมการใชงานระบบ ซึ่งจํ านวน
กระดาษที่ใชในการจัดซื้อ คือ จํานวนกระดาษที่คณะ/หนวยงานมีความตองการใชในชวงปงบประมาณหนึ่ง
ตามที่กองคลังไดทําการสํารวจความตองการใชไปยังหนวยงานที่เขารวมโครงการกอนสิ้นปงบประมาณของ
ทุกป
การศึกษาผลการดําเนินงานโครงการครั้งนี้ เพื่อประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของระบบ
สั่งออนไลนมหาวิทยาลัยขอนแกนที่พัฒนาขึ้นจึงไดจัดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
ดังกลาวในระยะพัฒนาซึ่งยังมีแตการสั่งซื้อกระดาษเพียงอยางเดียว ผลที่เกิดขึ้นที่เนนในการศึกษาเกี่ยวของกับ
การลดขั้นตอนและเวลาปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจาง การลดภาระการจัดเก็บสินคาดวยแนวคิดการจัดการแบบ
Zero stock รวมถึงการลดตนทุนในการจัดซื้อกระดาษ คาดวาจะมีประโยชนตอการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติและ
เป น แนวทางการทํ า งานต อ ไปโดยเฉพาะเป น แนวทางการพั ฒ นาระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (KKU eMarketplace) สําหรับการจัดซื้อจัดจางรายการอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตอไป
วิธีการศึกษา
ผูศึกษาไดทําการรวบรวมขอมูลการจัดซื้อกระดาษถายเอกสารประเภทตาง ๆ ของคณะ/หนวยงาน
จากระบบ KKUFMIS แบงเปน 2 ชวง คือ ชวงกอนเขารวมโครงการระยะเวลาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2553
จนถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และชวงหลังเขารวมโครงการตั้งแตชวงเดือนมิถุนายน ของปงบประมาณ พ.ศ.
2555 จนถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2557
1. ขอมูลและเกณฑหรือวิธีที่ใชในการเก็บขอมูล ดังนี้
1) ระยะเวลาปฏิบัติงานรวมระยะเวลารอคอย เปนระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานจริงรวมกับ
ระยะเวลารอคอยในแตละกระบวนการ กําหนดระยะเวลาในแตละขั้นตอนจากที่ประชุมคณะทํางานพิจารณา
ปรับปรุงกระบวนงานกองคลัง (BPR) จัดทําขึ้น
2) ระยะเวลาปฏิ บัติ งานจริ ง เป นระยะเวลาที่ ใ ชใ นการปฏิ บัติ งานจริ งในแตล ะกระบวนการ
กําหนดระยะเวลาในแตละขั้นตอนจากที่ประชุมคณะทํางานพิจารณาปรับปรุงกระบวนงานกองคลัง (BPR)
จัดทําขึ้น
3) ความถี่ ใ นการดํ าเนิ น การ เก็ บ ข อมู ล จากระบบความถี่ ใ นการจั ด ซื้ อกระดาษถ ายเอกสาร
ประเภทตาง ๆ ที่คณะ/หนวยงานดําเนินการในปงบประมาณหนึ่ง ๆ จากระบบ KKUFMIS
2. การวิเคราะหขอมูลกระทําโดยใชโปรแกรม Microsoft Excel 2007 >> Pivot Table แบงเปน
ดานตาง ๆ ดังนี้
1) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยการศึกษาขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานกอนเขารวม
โครงการ และหลังเขารวมโครงการระบบงานใหม KKU eOrdering
2) ภาระการจัดเก็บสินคา โดยศึกษาเปรียบเทียบขอมูลปริมาณการจัดซื้อกระดาษถายเอกสาร
กอนเขารวมโครงการ กับปริมาณการสั่งกระดาษถายเอกสารจากระบบงานใหม KKU eOrdering
3) ตน ทุ น การจั ดซื้ อโดยศึ กษาเปรี ยบเที ยบราคาที่ ส ามารถจัด ซื้ อได ทั้ง ก อนและหลั ง เข าร ว ม
โครงการ
3

กองคลัง สํานักงานอธ�การบดี
มหาว�ทยาลัยขอนแกน

ผลการศึกษา
ดานการลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
จากการดําเนินงานโครงการรวมซื้อ  กระจายสงในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 พบวา
การปฏิบัติงานในระบบ KKU eOrdering สามารถลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจางตาม
ขั้ น ตอนปกติ ไ ด กล า วคื อ การดํ า เนิ น การโครงการ เป น การปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการทํ า งานใหม ทั้ง หมด
(Reengineering Process) โดยกอนเขารวมโครงการทุกคณะ/หนวยงานตองดําเนินการจัดซื้อตามระเบียบ
สํานั กนายกรั ฐมนตรีว าดว ยการพัส ดุฯ ตั้ง แตกระบวนการจั ดทํา รายงานขอซื้อขอจา ง การขออนุ มัติจั ดซื้ อ
การสื บ ราคาการจั ด ทํ า สั ญ ญา/ข อ ตกลง การตรวจรั บ ตลอดจนการเบิ ก จ า ยเงิ น ค า พั ส ดุ ใ ห แ ก ผู ข าย
แต KKU eOrdering แบงการดําเนินการ 3 ระยะ คือ 1) การจัดหาดําเนินการโดยกองคลัง จัดหาในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย 2) คณะ/หนวยงานที่เขารวมโครงการสั่งกระดาษในระบบ KKU eOrdering ตามบทบาท
และสิทธิที่ไดรับ อาทิ สิทธิการสั่ง การอนุมัติการสั่ง การตรวจรับ การดูรายงาน และการอนุมัติการเบิกพัสดุใน
ระบบ เปนตน 3) การเบิกจายคาพัสดุใหแกผูขายดําเนินการโดยกองคลัง ดังภาพแสดงความเปลี่ยนแปลงใน
การดําเนินการของกอนเขารวมโครงการและหลังเขารวมโครงการ

ระบบ eOrdering

กอนเขารวมโครงการ

1. กองคลังจัดซื้อตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุฯ (ดําเนินการปละ 1 ครั้ง)

ทุกคณะ/หนวยงานจัดซื้อตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุฯ
- ทุกคณะ/หนวยงานเบิกเงินใหกับ
บริษัท/หาง/ราน
- กองคลังโอนเงินใหกับบริษัท/หาง/
ราน
-

2. คณะ/หนวยงานที่เขารวมโครงการสั่งของใน
ระบบออนไลน (ดําเนินการทุกเดือน)
3. กองคลังเบิกและโอนเงินใหกับบริษัท/หาง/ราน
(ดําเนินการทุกเดือน)

ภาพที่ 1 ภาพแสดงความเปลี่ยนแปลงในการดําเนินการของกอนเขารวมโครงการและระบบ KKU eOrdering
โครงการที่พัฒนาขึ้นโดยใชระบบออนไลน นอกเหนือจากเปลี่ยนแปลงขั้นตอนผูรับผิดชอบในการ
จัด ซื้อและเบิกจายแลว ยัง สามารถชว ยลดระยะเวลาในการปฏิ บัติ งานได เพื่ อใหเ ปรี ยบเที ยบขั้น ตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานได จึงนําขอมูลระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในการจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา (กอนเขารวม
โครงการ) เปรียบเทียบกับระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานของระบบ KKU eOrdering ตามโครงการฯ ไดผลการศึกษา
ดังแสดงในตารางที่ 1
4
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ตารางที่ 1 แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานในการจัดซื้อ โดยวิธีตกลงราคา (กอนเขารวมโครงการ)
1
2
3

ขั้นตอน/กระบวนการ

ระยะเวลาปฏิบัติงานจริง (นาที/เรื่อง)
01:00
04:00
06:00

รับเรื่องแจงจัดหา
ตรวจสอบงบประมาณที่จะใชจาย/คุมยอดงบประมาณ
บันทึกขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ โดยวิธตี กลงราคา/แตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในระบบ KKUFMIS
4 เสนอขออนุมัติ
01:00
5 สืบราคาจากผูม ีอาชีพขาย/เปรียบเทียบราคา
02:00
6 บันทึกขอมูลผูขายในระบบ KKUFMIS
01:00
7 ตกลงการซื้อขาย/จัดทําขอตกลง (ถามี)
10:00
8 ผูขายสงมอบพัสดุ
30:00
9 ตรวจรับ
04:00
10 จัดชุดเอกสารเบิกจายสงใหหนวยงานที่รับผิดชอบในการโอนเงินคา
05:00
พัสดุ
11 เบิกจายเงินคาพัสดุใหแกผูขาย
28:00
รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน (นาที/เรือ่ ง)
92:00
ความถี่ในการดําเนินการ (เรื่อง/ป)
644
รวมระยะเวลาปฏิบัติงานทั้งป (นาที/ป)
59,248:00
** หมายเหตุ ลําดับที่ 110 หนวยงานดําเนินการเอง และลําดับที่ 11 กองคลัง ดําเนินการ

ตารางที่ 2 แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานในการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ระบบ KKU eOrdering

ขั้นตอน/กระบวนการ
ระยะเวลาปฏิบัติงานจริง (นาที/เรื่อง)
สํารวจความตองการใชพัสดุ
1
0:45:00
(กําหนดระยะเวลาตอบแบบสํารวจ 20 วัน x 24 ชม.)
2 รวบรวม/สรุปความตองการใชพัสดุ
60:00
3 กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ
120:00
4 ขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อโดยวิธพี ิเศษ/แตงตั้งคณะกรรมการ
10:00
5 เชิญชวนผูมีอาชีพเสนอราคาและระบบ
05:00
6 รับซองเสนอราคาและระบบ
30:00
7 คณะกรรมการพิจาณาผล
45:00
8 เสนอรายงานผลตอผูม ีอํานาจลงนามอนุมัติ
10:00
9 นัดทําสัญญา/ทําสัญญา/วางหลักประกันสัญญา (7 วัน x 24 ชม.)
30:00
10 แจงราคาที่สามารถจัดซื้อได/แจงโอนงบประมาณของแตละหนวยงาน
40:00
แจงใหหนวยงานแจงรายชื่อผูมีบทบาทและสิทธิในการดําเนินการใน
11
40:00
ระบบสั่งออนไลน (กําหนดระยะเวลาแจงรายชื่อ 15 วัน x 24 ชม.)
รวบรวมรายชื่อผูมีบทบาทและสิทธิในการดําเนินการในระบบสั่ง
12
120:00
ออนไลนแจงผูขายเพื่อลงขอมูลในระบบฯ
รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน (นาที/เรือ่ ง)
555:00
ความถี่ในการดําเนินการ (ครั้ง/ป)
1
รวมระยะเวลาปฏิบัติงานทั้งป (นาที/ป)
555:00
** หมายเหตุ ลําดับที่ 112 กองคลัง ดําเนินการ
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จากตารางที่ 1 พบวา กอนเขารวมโครงการ คณะ/หนวยงานใชเวลาในการจัดซื้อตอปคํานวณตาม
ระยะเวลาปฏิบัติงานจริง ใชเวลาดําเนินการ 92 นาทีตอเรื่อง โดยมีความถี่เฉลี่ยในการดําเนินการจัดซื้อ 644
ครั้ง/ป (เฉลี่ยยอนหลัง 3 ปงบประมาณ คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2555 จากระบบ KKUFMIS) ดังนั้น
คณะ/หนวยงานใชเวลาปฏิบัติงานจริงตอปเปนระยะเวลา 59,248 นาทีตอป (ระยะเวลาปฏิบัติงานจริง x
ความถี่ในการดําเนินการตอป)
จากตารางที่ 2 พบวา ระบบ KKU eOrdering ใชเวลาในการจัดซื้อตอปคํานวณตามระยะเวลา
ปฏิบัติงานจริง ใชเวลาดําเนินการ 555 นาทีตอเรื่อง โดยมีความถี่ในการดําเนินการ 1 ครั้งตอป ดังนั้น ใชเวลา
ปฏิบัติงานจริงตอปเปนระยะเวลา 555 นาทีตอป (ระยะเวลาปฏิบัติงานจริง x ความถี่ในการดําเนินการตอป)
ตารางที่ 3 แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานในการสั่งกระดาษออนไลน (ระบบ KKU eOrdering)
ขั้นตอน/กระบวนการ
1 หนวยงานที่เขารวมโครงการสั่งของในระบบออนไลน
2 การอนุมัติการสั่งของในระบบออนไลน
3 ผูขายสงมอบพัสดุ
4 การตรวจรับพัสดุในระบบออนไลน
5 การตรวจสอบยอดการใชจายงบประมาณรายเดือนในระบบออนไลน
6 การอนุมัติการเบิกจายของหนวยงานที่เขารวมโครงการในระบบออนไลน
รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน (นาที/ครั้ง)
คาเฉลี่ยความถี่ในการดําเนินการ (ครั้ง/เดือน)
ใชเวลาในการปฏิบตั ิงานจริงตอป (นาที/เดือน)
รวมระยะเวลาปฏิบัติงานทั้งป (นาที/ป)
** หมายเหตุ ลําดับที่ 16 หนวยงานที่เขารวมโครงการเปนผูดําเนินการ

ระยะเวลาปฏิบัติงานจริง (นาที/ครั้ง)
03:00
03:00
30:00
03:00
03:00
03:00
45:00
26
1,170:00
14,040:00

ตารางที่ 4 ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานในการเบิกจายเงินคาพัสดุระบบ KKU eOrdering
ขั้นตอน/กระบวนการ
ระยะเวลาปฏิบัติงานจริง (นาที/เรื่อง)
1 หนวยงานทําการตรวจสอบยอดการเบิกแตละเดือนจากระบบ/รับรอง
45:00
ขอมูลทุกสิ้นเดือน เพื่อสงเอกสารประกอบการเบิกจายมายังกองคลัง ไม
เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
2 ผูขายวางบิลเรียกเก็บคาพัสดุ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
01:00
ตรวจสอบรายงานการใชจายงบประมาณจากระบบสั่งออนไลน/สงคืนแกไข
3
45:00
(ถามี)
4 จัดชุดเอกสารเบิกจายสงหนวยงานที่รับผิดชอบในการโอนเงิน
05:00
5 เบิกจายคาพัสดุใหแกผูขาย
28:00
รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน (นาที/เรือ่ ง)
124:00
ความถี่ในการดําเนินการ (ครั้ง/เดือน)
1
ใชเวลาในการปฏิบตั ิงานจริงตอป (นาที/เดือน)
124:00
รวมระยะเวลาปฏิบัติงานทั้งป (นาที/ป)
1,488:00
** หมายเหตุ ลําดับที่ 1 หนวยงานที่เขารวมโครงการเปนผูดําเนินการ ลําดับที่ 2 ผูขายเปนผูด ําเนินการ ลําดับที่
35 กองคลัง เปนผูดําเนินการ
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จากตารางที่ 3 พบวา ระบบ KKU eOrdering ใชเวลาในการสัสั่งกระดาษจากระบบออนไลนตอ
เดือนคํานวณตามระยะเวลาปฏิบัติงานจริง ใชเวลาดําเนินการ 45 นาที โดยมีคาเฉลี่ยความถี่ในการดําเนินการ
สั่งกระดาษจากระบบออนไลน จํานวน 26 ครั้งตอเดือน (คํานวณจากสถิติการสั่งในชวงปงบประมาณ พ.ศ.
2555  2557 จากระบบออนไลน) ดังนั้น ใชเวลาปฏิบัติงานจริงตอเดือนเปนระยะเวลา 1,170 นาที
(ระยะเวลาปฏิบัติงานจริง x ความถี่เฉลี่ยในการดําเนินการตอเดือน) คิดเปนระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงานตอป คือ
14,040 นาทีตอป (ระยะเวลาปฏิบัติงานจริง x ความถี่เฉลี่ยในการดําเนินการตอป)
จากตารางที่ 4 พบวา ระบบ KKU eOrdering ใชเวลาในการเบิกจายเงินคาพัสดุใหแกผูขาย
ดําเนินการ 1 ครั้ง/เดือน คํานวณตามระยะเวลาปฏิบัติงานจริง ใชเวลาดําเนินการ 124 นาทีตอเรื่อง ดังนั้น
ใชเวลาปฏิบัติงานจริงตอเดือนเปนระยะเวลา 124 นาทีตอเดือน (ระยะเวลาปฏิบัติงานจริง x ความถี่ในการ
ดําเนินการตอเดือน) คิดเปนระยะเวลาที่ใ ชปฏิบัติงานตอป 1,488 นาทีตอป (ระยะเวลาปฏิบัติ งานจริง x
ความถี่เฉลี่ยในการดําเนินการตอป)
ผลของการดําเนินงานตามตารางที่ 1 – 4 สะทอนใหเห็นวา กอนเขารวมโครงการในตารางที่ 1 ใช
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการเปนระยะเวลาถึง 59,248 นาทีตอป เมื่อเทียบระยะเวลาของการ
ปฏิบัติงานในระบบ KKU eOrdering ตามตารางที่ 2  4 พบวา ใชเวลาปฏิบัติงานทั้งกระบวนการเพียง
6,083 ชั่วโมงตอป แสดงใหเห็นวาระบบงานใหม KKU eOrdering สามารถลดระยะเวลาการปฏิบัติงานตอป
ไดถึง 43,165 นาที โดยประมาณ เนื่องจากระบบ KKU eOrdering ทําการจัดซื้อเพียงครั้งเดียว (ชวงตน
ปงบประมาณ) โดยในเดือนหนึ่ง ๆ หนวยงานที่เขารวมโครงการสามารถสั่งกระดาษออนไลนไดบอยครั้งไม
จํากัดตามความตองการใชงาน และทําการเบิกจายเพียงครั้งเดียวตอเดือน (รวมบิลเบิกที่กองคลัง) จึงสามารถ
ชวยลดระยะเวลาและจํานวนครั้งในการปฏิบัติงานได อีกทั้ง ระบบ KKU eOrdering สามารถเปนเครื่องมือใน
การควบคุ ม ภายในการบริ ห ารงานภายในองค ก รด ว ยทางหนึ่ ง กล า วคื อ มี ก ารจํ า กั ด บทบาทและสิ ท ธิ
(Authority) ในการดําเนินงานและการเรียกดูรายงานการใชจายของแตละหนวยงานได เพื่อเปนประโยชนใน
การบริหารจัดการองคกรไดตอไป
ดานการลดภาระการจัดเก็บสินคา
โครงการระบบออนไลนจัดซื้อกระดาษยังลดภาระการจัดเก็บสินคา (Zero Stock) โดย “การรวมซื้อ
 กระจายสง” ทําใหจํานวนครั้งของการสั่งซื้อลดลงแตการจัดสงกระจายไปตามหนวยงานที่แจงความตองการ
สั่งซื้อไดตามวันเวลาที่ระบุ คณะ/หนวยงานสามารถสั่งกระดาษในระบบ KKU eOrdering ไดตลอดเวลา ใน
การสั่งจึงสามารถประมาณการสั่งเปนครั้งคราวไดในจํานวนที่ใกลเคียงกับความตองการใชจริง ในอนาคต
หนวยงานที่ตองการใชกระดาษอาจเปลี่ยนทัศนคติและอุปนิสัยในการจัดซื้อเพื่อใหมีการจัดสงสินคามาในเวลา
ที่ตองการใชโดยไมจําเปนตองจัดเก็บสินคาปริมาณมาก ๆ ทําใหลดพื้นที่ที่ตองจัดเตรียมไวในการกักตุนระดับ
คลัง สินค าไปได สามารถนําพื้ นที่ ที่เคยใชจัด เก็ บกระดาษไปใชพัฒ นาในงานอื่น ๆ ของคณะ/หนว ยงานได
ยกตัวอยางการคํานวณหาขนาดพื้นที่ที่ตองใชจัดเก็บกระดาษ จากขอมูลการจัดซื้อกระดาษในปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 จากระบบ KKUFMIS ผลเปนดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 การประมาณการขนาดหองที่ใชจัดเก็บกระดาษ (ตร.ม.) คํานวณจากจํานวนรวมของกระดาษที่
จัดซื้อในปงบประมาณ 2555 ขอมูลจากระบบ KKUFMIS
ประเภทของกระดาษถาย
จํานวนรวม (รีม)
จํานวนกลอง ขนาดของสินคาตอกลอง ขนาดหองที่ใช
เอกสาร
(ตร.ม.)
22.5 x 32 x 28 cm
0.31
A3 70 แกรม
0
23.20
(กว
า
ง
x
ยาว
x
สู
ง
)
A3 80 แกรม
116
31.5 x 44.5 x 28 cm
533.49
A4 70 แกรม
21,844
20,006
(กวาง x ยาว x สูง)
A4 80 แกรม
78,186
24 x 37.5 x 28.5 cm
18.36
F14 70 แกรม
1,582
918
(กว
า
ง
x
ยาว
x
สู
ง
)
F14 80 แกรม
3,010
552.16
**กําหนดความสูงของการวางกลองไมเกิน 1.5 เมตร 1 กลองบรรจุ 5 รีม (กลอง)

จากตารางที่ 5 พบวา มีจํ านวนรวมของกระดาษที่จัด ซื้อทุกประเภทในปงบประมาณ พ.ศ. 2555
จํานวน 104,738 รีม คํานวณตามขนาดของกลองบรรจุแตละประเภท ทําใหประมาณการขนาดหองที่ตองใช
ในการจัดเก็บเปนคลังกระดาษทั้งหมด คิดเปน 552.16 ตารางเมตร ซึ่งเปนพื้นที่ที่กวางใหญมากพอสมควร
สําหรับการจัดเก็บกระดาษถายเอกสาร
1. ดานการลดตนทุนในการจัดหา
การจัดซื้อในโครงการฯ เปนการจัดซื้อในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยทําการสํารวจความตองการ
ใชกระดาษในแตละชวงปงบประมาณและนําจํานวนความตองการดังกลาวมาใชในการจัดซื้อตามระเบียบ
สํ านั กนายกรัฐ มนตรี ว าด ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. 2535 และที่ แก ไขเพิ่ มเติ ม จากการรวบรวมความต องการใช
กระดาษถายเอกสาร ดังนั้น จํานวนรวมซื้อในปริมาณมาก สงผลใหมีอํานาจในการตอรองสูง จึงทําใหสามารถ
ซื้อกระดาษถายเอกสารในโครงการไดในราคาที่ถูกกวาการซื้อในปริมาณนอย
ตารางที่ 6 ราคาเฉลี่ยของกระดาษแตละประเภทที่จัดซื้อในปงบประมาณ พ.ศ. 2555  2557
รายการกระดาษ

ราคาเฉลี่ยที่จัดซื้อกอนเริ่มโครงการ
ปงบประมาณ/จํานวนเงิน (บาท)
2553
2554
2555

ราคาเฉลี่ยที่จัดซื้อในโครงการ
ปงบประมาณ/จํานวนเงิน (บาท)
2555
2556
2557

กระดาษถายเอกสาร A3 70 แกรม
0
0
0
0
170
170
กระดาษถายเอกสาร A3 80 แกรม
165.03
189.5
203.04
0
196
196
กระดาษถายเอกสาร A4 70 แกรม
89.59
89.95
90.95
84
84
83.85
กระดาษถายเอกสาร A4 80 แกรม
101
113.23
104.27
97
96.5
96.3
กระดาษถายเอกสาร F14 70 แกรม 141.95 130.11
110.35
0
105
105
กระดาษถายเอกสาร F14 80 แกรม
133.9
139.93
139.19
0
120
120
**หมายเหตุ ปงบประมาณ 2555 เปนการนํารองโครงการมีหนวยงานเขารวม 25 หนวยงาน และจัดซื้อกระดาษเพียง
2 ประเภท คือ กระดาษถายเอกสาร A4 70,80 แกรม จึงยังคงมีขอมูลการจัดซื้อกระดาษ ในระบบ
ระบบ KKUFMISปรากฏอยู สวนขอมูลการจัดซื้อกระดาษประเภทตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
2555 ไดมาจากระบบ KKUFMIS

8

กรณีศึกษา: การพัฒนาระบบงานดานการคลังและพัสดุสูความเปนเลิศ
Development of Smart Financial System: Case studies

จากตารางที่ 6 พบว า ราคาเฉลี่ ย ที่ ส ามารถจั ด ซื้ อไดใ นช ว งป ง บประมาณ พ.ศ. 2553 – 2555
(กอนเขารวมโครงการ) มีราคาสูงกวา ราคาเฉลี่ยที่จัดซื้อในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 หลังจาก
ดําเนินโครงการฯ แยกตามประเภทกระดาษที่จัดซื้อ โดยจะเห็นไดวาในชวงรอยตอของการพัฒนาโครงการ
ราคากระดาษลดลงทุกรายการที่มีการจัดซื้อโดยผานระบบ KKU eOrdering แมวาจะเปนปงบประมาณ
เดียวกัน เชน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 กระดาษ เอ 4 70 แกรม ราคาที่จัดซื้อแบบเดิม 90.95 บาท แตการ
สั่งซื้อจาก KKU eOrdering ราคา 84 บาท กระดาษ เอ 4 80 แกรม ราคาที่จัดซื้อแบบเดิม 104.27 บาท
แตการสั่งซื้อจาก KKU eOrdering ราคา 97 บาท เปนตน
จากราคาที่สามารถจัดซื้อไดในโครงการสามารถประหยัดงบประมาณในภาพรวมได ยกตัวอยางเชน
หากมหาวิทยาลัยมีความตองการใชกระดาษถายเอกสารจํานวน 6 ประเภท ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557
รวมจํานวนทั้งสิ้น 86,845 รีม มหาวิทยาลัยตองใชงบประมาณในการจัดหาถึง 8,584,500.65 บาท เมื่อเทียบ
กับราคากลางจากทองตลาดในชวงป พ.ศ. 2557 แตเมื่อดําเนินโครงการมหาวิทยาลัยสามารถจัดซื้อไดในราคา
ที่ถูกกวาทองตลาด กลาวคือ ใช งบประมาณในการจัดซื้อรวมทั้งสิ้นเพี ยง 8,141,147.75 บาท สามารถ
ประหยัดงบประมาณไดในการจัดหาไดถึง 443,352.90 บาท หรือคิดเปนรอยละ 5.16 ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่จัดซื้อในโครงการรวมซื้อกระจายสง ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประเภทกระดาษ
กระดาษถายเอกสาร A3 70 แกรม
กระดาษถายเอกสาร A3 80 แกรม
กระดาษถายเอกสาร A4 70 แกรม
กระดาษถายเอกสาร A4 80 แกรม
กระดาษถายเอกสาร F14 70 แกรม
กระดาษถายเอกสาร F14 80 แกรม

จํานวน ราคากลาง
รวมราคา
(รีม) เฉลี่ยตอรีม
(บาท)
(บาท)
(1)
(2)
(3) = (1)x(2)
26,915
87.21
2,347,257.15
53,590 101.70 5,450,103.00
237
179.33
42,501.21
113
213.33
24,106.29
3,842
115.00
441,830.00
2,148
129.75
278,703.00

รวมราคาจัดซื้อทั้งสิ้น (บาท) 8,584,500.65

ราคาซื้อใน
โครงการ
(บาท)
(4)
83.85
96.30
170.00
196.00
105.00
120.00


รวมราคา
(บาท)
(5) = (1)x(4)
2,256,822.75
5,160,717.00
40,290.00
22,148.00
403,410.00
257,760.00
8,141,147.75

ผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาผลการดํ า เนิ น งานโครงการรวมซื้ อ กระจายส ง มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ตั้ ง แต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555  2557 พบวามีผลชวยในการบริหารจัดการในดานตาง ๆ 3 ดาน ดังนี้ 1) ดานการ
ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โครงการสามารถลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานในการจัดซื้อกระดาษถาย
เอกสารตามขั้นตอนปกติ (วิธีตกลงราคา) ไดเปนอยางมาก โดยสามารถลดระยะเวลาไดถึง 43,165 นาทีตอป
นอกจากนี้ระบบยังสามารถรายงานการใชจายงบประมาณของแตละหนวยงานได ซึ่งผูบริหารสามารถใชเปน
ขอมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการองคกรอีกทางหนึ่ง 2) ดานการลดภาระการจัดเก็บสินคา
สามารถลดปริมาณพื้นที่ในการจัดเก็บพื้นที่ไดเปนอยางมาก กลาวคือ หนวยงานไมจําเปนตองสั่งพัสดุเขามา
เก็บไวในคลังในปริมาณมาก ๆ ดังเดิม เนื่องจากสามารถสั่งกระดาษผานระบบออนไลนไดบอยครั้งตามความ
ตองการใชในรอบหนึ่ง ๆ อีกทั้ง หากมองในมุมการบริหารจัดการ ระบบออนไลนนอกจากจะสามารถลดพื้นที่
ในการจั ด เก็ บ แล ว ยั ง ส ง ผลถึ ง การลดความจํ า เป น ในการจ า งบุ ค คลเพื่ อดู แลจั ด การคลั ง สิ น ค า ขนาดใหญ
หรื อ สามารถใช ป ระโยชน จ ากบุ คคลดั ง กล า วในด า นอื่ น ๆ ได มากขึ้ น 3) ด า นการลดต น ทุ น ในการจั ดหา
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ดวยการรวมจํานวนการจัดซื้อจากคณะ/หนวยงานที่ประสงคเขขารวมโครงการทําใหมีปริมาณที่ตองการจัดซื้อ
จํานวนมากสงผลใหมีอํานาจในการตอรองราคาสูงกวาจัดซื้อในคราวละปริมาณนอย ๆ อีกทั้งเปนการจัดซื้อ
ผานผูผลิตโดยตรงไมผานพอคาคนกลาง จึงทําใหไดราคาถูกกวาทองตลาด
ผลการดําเนินโครงการรวมซื้อกระจายสง มหาวิทยาลัยขอนแกน สามารถตอบโจทยความตองการ
พัฒ นาดานการคลัง และพัส ดุ ของมหาวิ ทยาลั ย ขอนแกน ได และยัง สามารถนํ ามาใช เป นต น แบบ (Model)
ในการดํ า เนิ น การจั ด หาในลั ก ษณะการรวมศู น ย จั ด ซื้ อ จั ด จ า งพั ส ดุ ร ายการอื่ น ๆ โดยการนํ า เทคโนโลยี
สารสนเทศเขาชวยในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทําใหเกิดความคลองตัวมากขึ้น แตทั้งนี้การดําเนินงานที่เกี่ยวของ
กับ การจั ด ซื้ อจั ด จ าง คณะ/หน ว ยงานยั ง คงต องให ความสํ า คั ญกั บ การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บและกฎหมายที่
เกี่ยวของ ดังนั้น การออกแบบระบบงานจึงตองครอบคลุมถึงกระบวนการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวของเชนกัน
กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาการพัฒนาระบบการสั่งออนไลนในลักษณะรวมซื้อกระจายสง
ของมหาวิ ทยาลั ย ขอนแก น ผู เ ขี ย นใคร ขอขอบพระคุ ณ นางสาววิ ล าวัณย พิธ รั ต น ผู อํานวยการกองคลั ง
นางสาวจันทรเพ็ญ ทิพยตําแย ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน ผูใหขอคิดเห็นการนําเสนอผลงานใน
การสัมมนาเครือขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชีและพัสดุมหาวิทยาลัยขอนแกน
หัวหนางานพัสดุ หัวหนางานบริหารงบประมาณ หัวหนางานบริหารการเงิน หัวหนางานเบิกจายเงินเดือน
และคาจ าง หัว หนา งานบัญ ชี หั วหนางานบริห ารทั่ วไป และ รศ.ดร.อรุ ณศรี ปรีเปรม ที่ป รึกษาการจั ดทํ า
บทความ ที่ ให คํา แนะนํ าในการศึกษาและให ความอนุ เ คราะห ผู เขี ย นในทุ กด าน และขอขอบคุ ณบุคลากร
กองคลัง รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของที่รวมขับเคลื่อนใหผลงานชิ้นนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี
เอกสารอางอิง
กรมบัญชีกลาง. (2535). ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม.
กรุงเทพมหานคร: กรมบัญชีกลาง.
Michael Hammer. (1990, July – August). Reengineering Work: Don’t Automate, Obliterate.
Harvard Business Review. (online)
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การพัฒนาสภาพคลองของระบบบริหารจัดการเงินยืมทดรองจาย
มหาวิทยาลัยขอนแกน
Liquidity development in advance payment system
of Khon Kaen University
สุทัตตา กันทะวาด (Sututta Gantawad)1
ยุพา เศรษฐจรรยา (Yupha Setthajanya)2
สมหมาย ปรีเปรม (Sommai Priprem)3

บทคัดยอ
การศึกษาและวิเคราะหในครั้งนี้เปนการศึกษาสภาพคลองของระบบเงินยืมทดรองจาย มหาวิทยาลัย
ขอนแกนอันเปนผลมาจากประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติงานดานเงินยืมทดรอง
จายเงินรายได มหาวิทยาลัยขอนแกนซึ่งมีผลตั้งแตวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2556 วัตถุประสงคของกรณีศึกษา
เพื่อหาแนวทางกําหนดวงเงินที่พึงสํารองใชในระบบเงินทดรองจายและเพื่อเปนแนวทางการจัดการระบบ
ลูกหนี้เงินยืมของระบบเงินทดรองจายในอนาคต โดยเก็บขอมูลเชิงปริมาณจากระบบ KKUFMIS (Khon Kaen
University Fiscal Management
ment Information System ชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2557 พบวาเงินที่
ใชในการบริหารเงินยืมทดรองจายยอนหลัง 4 ปงบประมาณมีคาเฉลี่ยประมาณ 50 ลานบาทตอเดือนซึ่งชวยให
กําหนดวงเงินพึงสํารองใชในระบบเงินทดรองจาย และจากขอมูลเชิงปริมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
2557 หนี้คงคางเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนหลังจากประกาศฉบับดังกลาวมีผลบังคับใชโดยหนี้ทั้งหมดลดลง
อยางชัดเจน กรณีศึกษาเป นแนวทางของการจั ดการระบบลูกหนี้เงิน ยืม ใชในการวางแผนและคาดการณ
สําหรับกําหนดสภาพคลองของระบบเงินยืมของมหาวิทยาลัยได ทั้งหมดนี้เปนผลจากนโยบายที
ผลจากนโยบาย ่ชัดเจน และ
การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติที่มีแบบแผนอยางเปนรูปธรรม ทําใหพัฒนาตอยอดเปนสวนหนึ่งของการคลังยุค
ใหมในอนาคตได
คําสําคัญ: เงินยืมทดรองจาย อายุลูกหนี้ มัธยฐาน
Key words: Advance payment, Accounts Receivable Aging, Median

1

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบตั กิ าร งานบริหารการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน
นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน
3
รองอธิการบดีฝายการคลังและทรัพยสิน และรองศาสตราจารย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร
วกรรมศาส
มหาวิทยาลัยขอนแกน
2
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บทนํา

กองคลัง สํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานกลางในการบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน มีพันธกิจในการดําเนินการสนับสนุนการจัดการดานการเงิน การคลังและพัสดุผานระบบงบประมาณ
พัสดุการเงิน บัญชีกองทุนโดยเกณฑพึงรับ  พึงจายในลักษณะสามมิติและระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม
(KKUFMIS) ซึ่ ง เป น ระบบที่ เ น น ประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห ารจั ด การด า นการเงิ น การบั ญ ชี แ ละพั ส ดุ
ชวยขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกนใหบรรลุพันธกิจและยุทธศาสตรตาง ๆ ที่วางแผนไว
อยางมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล สว นหนึ่ง เป นผลจากการกํ าหนดแนวทางการปฏิ บัติ งานด านเงิ นยื ม
ทดรองราชการขึ้นเพื่อชวยอํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรที่มีภารกิจที่เกี่ยวของกับการเดินทางไปราชการ
การจัดกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ที่ยังไมมีเงินสดสําหรับใชจายในกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น จึงจําเปนตองยืมเงิน
ทดรองจายไปใชกอนเพื่อใหกิจกรรมหรือโครงการนั้นแลวเสร็จบรรลุวัตถุประสงคแมงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
หรือจัดสรรแลวจะยังไมสามารถเบิกออกมาใชไดก็ตาม
เงินยืมทดรองราชการ มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนระบบที่มีการกําหนดหลักเกณฑในการเบิกจาย
เพื่อใหขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการตาง ๆ ใหสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว เนนความ
คลองตัวในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ระบบดังกลาวอางอิงตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
ซึ่งมีฉบับที่เกี่ยวของหลายฉบับ ทั้งนี้ สอดคลองกับหลักเกณฑวาดวยระเบียบเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547
ของกระทรวงการคลังและเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยวินัยทางงบประมาณและ
การคลัง พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยขอนแกนบริหารเงินยืมทดรองราชการตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2540 โดยการออกประกาศ เชน ประกาศมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ฉบับที่ 1325/2552 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการยืมเงิน
ทดรองจายเงินรายได ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนฉบับที่ 312/2553 เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการ
ยืมเงินทดรองจายเงินรายได (เพิ่มเติม) ซึ่งทั้ง 2 ฉบับดังกลาวไดรับการปรับปรุงหลักเกณฑใหเปนปจจุบันตาม
มติกรรมการเงินรายไดในคราวประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556 จึงออกประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 1269/2556 เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจายจาก
เงินรายไดวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ผลจากการปรั บ ปรุ ง ประกาศฯ ดั ง กล า วทํ าให ฝ ายปฏิ บั ติ ที่ มี ห น าที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงในงานที่
เกี่ยวของกับการยืมเงินทดรองราชการจากเงินรายได มหาวิทยาลัยขอนแกนตองศึกษาหลักเกณฑใหมและ
พบวามีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานในการยืมเงินทดรองจาย เงินรายไดของมหาวิทยาลัยจากการปรับปรุง
ประกาศเรื่องหลักเกณฑเงินยืมทดรองจายตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนฉบับที่ 1269/2556 ซึ่งที่สําคัญ
คือมีการระบุวัตถุประสงคและหลักเกณฑดานกระบวนการปฏิบัติงาน รวมถึงการติดตามหนี้คงคางและกําหนด
มาตรการที่ชัดเจน นอกจากนี้ กองคลังซึ่งเปนฝายปฏิบัติไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเพิ่มชองทางการ
สื่อสารอีกทางเพื่อใหผูรับบริการทราบถึงสถานการณยืมเงินทดรองจายไดสะดวกมากขึ้น และชวยติดตามการ
สงชําระคืนเงินยืมใหอยูในระยะเวลาที่กําหนดมากขึ้น
การศึกษาและวิเคราะหระบบเงินยืมทดรองจายกอนและหลังการประกาศใชประกาศเงินยืมทดรอง
จาย เงินรายได มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 1269/2556 นี้ จัดทําเพื่อเปนกรณีศึกษาในการปฏิบัติงานของ
สายสนั บ สนุน ที่ มีห น า ที่ใ ห บริ การด านเงิ น ยืมทดรองจาย การทบทวนผลการปฏิบั ติ งานนี้ จะช วยให เข าใจ
กระบวนทัศนการทํางานและนํามาสูการพัฒนางานซึ่งเปนสวนหนึ่งที่จะมีสวนชวยใหการบริหารจัดการเงินการ
คลังของมหาวิทยาลัยขอนแกนสูความเปนเลิศ
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วิธีการศึกษา
ขอมูลเงินยืมทดรองจายจากเงินรายได มหาวิทยาลัยขอนแกนใชการแจกแจงขอมูลรายเดือนแยก
ตามปงบประมาณตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ถึง ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 วิเคราะหเหตุการณท่ีเกิดขึ้น
เพื่อหาสาเหตุของขอมูลรายเดือนที่แตกตางกัน ลักษณะของขอมูลแบงเปน
 จํานวนเงินยืมของแตละปงบประมาณและขอมูลรายเดือนนํามาวิเคราะหการบริหารสภาพคลอง
ของระบบเงิ น ยื มทดรองจ า ย และประมาณการโอกาสในการนํ า เงิ น ยื ม ไปลงทุ น เพื่ อ สร า ง
ผลประโยชน
 อายุลูกหนี้ (Accounts Receivable Aging) เปนรายงานที่แสดงหนี้คงคาง ซึ่งอายุลูกหนี้จะ
แสดงการแบงชวงเวลาการคางชําระหนี้ ซึ่งใชเปนเกณฑในการจัดการหนี้คงคางของระบบเงิน
ยืมทดรองจาย และเปนตัวชี้วัดหนึ่งของประสิทธิภาพในการบริหารติดตามหนี้ อีกทั้งยังสะทอน
ภาวะหนี้รายบุคคลเพื่อการพิจารณาศักยภาพการสรางหนี้ใหม ตัวแปรที่ใชในการรายงานอายุ
ลู ก หนี้ คื อ จํ า นวนเงิ น คงค า งและจํ า นวนสั ญ ญาคงค า ง ซึ่ ง ดํ า เนิ น การเก็ บ ข อ มู ล ของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2557
ขอมูลเชิงปริมาณจากระบบ KKUFMIS ทั้งหมดที่ใชอยูในรูป Text file นํามาวิเคราะหดวยโปรแกรม
Microsoft Excel โดยจัดการขอมูลดวยฟงกชัน PivotTable กรองขอมูลที่จําเปนในการนํามาวิเคราะห กอนที่
จะนํามาจัดทําแผนภูมิแทงเนื่องจากเปนขอมูลที่ไมตอเนื่องกัน เพื่อแสดงภาพรวมและแนวโนม
การแบงชวงของอายุหนี้คิดตามเกณฑที่กําหนดขึ้นจากมัธยฐานอายุหนี้ที่พบบอยจากระยะเวลา
ของอายุลูกหนี้ที่ปรากฎในรายงาน เชน ชวงอายุหนี้คงคาง 2  7 วัน 5  8 วัน 16  20 วัน หรือ มากกวา 30
วัน จากนั้นความถี่ที่พบมาหาคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Weighted Average) ซึ่งคิดคาเฉลี่ยจากขอมูลที่แตกตาง
กันแตอยูในชวงใกลเคียงกันและใหความสําคัญของขอมูลแตละชวงไมเทากัน น้ําหนักที่ใชถวงในที่นี้คือจํานวน
เงินตนของมัธยฐานอายุหนี้แตละคา ดังสูตรตอไปนี้
Wi คือคาความสําคัญหรือน้ําหนักที่ใชถวงเมื่อ I=1,2,3,..…n
Xi คือคาจากการสังเกต เมื่อ I =1,2,3,……n
ในการวิเคราะหอายุหนี้จะทําการแบงชวงเพื่อกําหนดระดับโดยใชคามัธยฐาน ตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 คามัธยฐานอายุหนี้ตามการแบงชวงของอายุหนี้ที่ใชในการถวงน้ําหนักขอมูลเงินตน
ระดับ
มัธยฐานอายุหนี*้ (วัน)
ชวงของอายุหนี้ (วัน)
1
1
1
2
4.5
27
3
11.5
58
4
18.0
1620
5
30.0
มากกวา 30
**หมายเหตุ คามัธยฐานอายุหนี้ใชเปนตัวแทนของชวงของอายุหนี้ในการคํานวณคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(Weighted average)

13

กองคลัง สํานักงานอธ�การบดี
มหาว�ทยาลัยขอนแกน

ชวงของอายุหนี้ที่สูงกวา 30 วันจัดใหเปนมัธยฐานอายุหนี้ 30 วันเพื่อใหสอดคลองกับอายุหนี้ที่ควร
จะเปนตามวินัยทางการเงิน จากมัธยฐานอายุหนี้และจํานวนเงินตนนํามาคิดคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก เพื่อวิเคราะห
โอกาสที่พึงมีพึงไดในการนําเงินสวนนี้ไปลงทุนหาผลตอบแทน
การคัดกรองขอมูลเปนชวงของอายุหนี้ จํานวนสัญญาคงคาง จํานวนเงินตนและอื่น ๆ นํามาทําการ
วิเคราะหและกําหนดวงเงินที่พึงสํารองใชในระบบเงินยืมทดรองจายที่เหมาะสม
ผลการศึกษา
ตารางที่ 2 จํานวนเงินยืมจากปงบประมาณ พ.ศ. 2554  2557: หนวย (ลานบาท)
เดือน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
รวม

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน

ปงบประมาณ*
2554
32.04
74.31
35.63
57.03
40.52
46.78
56.79
43.79
112.61
49.92
51.72
26.80
627.95

2555
36.54
93.94
59.78
56.41
46.87
45.34
34.02
47.30
33.38
37.57
39.85
62.05
593.05

2556
54.67
80.12
23.01
51.35
47.24
51.79
26.67
34.88
25.68
47.60
44.73
36.19
523.93

2557
85.07
42.60
35.17
76.13
39.55
50.16
32.66
43.87
35.91
30.74
40.65
103.22
615.73

หมายเหตุ : ปงบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคมของปหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายนของปถัดไป และ
ใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเปนชื่อสําหรับปงบประมาณนั้น ยกตัวอยางเชน เดือนตุลาคม 2553 อยูในปงบประมาณ 2554
เดือนพฤศจิกายน 2553 อยูในปงบประมาณ 2554 เดือนธันวาคม 2553 อยูในปงบประมาณ 2554 เดือนมกราคม 2554
อยูในปงบประมาณ 2554 เดือนกันยายน 2554 อยูในปงบประมาณ 2554 เดือนตุลาคม 2554 อยูในปงบประมาณ 2555
เดือนพฤศจิกายน 2554 อยูในปงบประมาณ 2555 เดือนธันวาคม 2554 อยูในปงบประมาณ 2555 เดือนมกราคม 2555
อยูในปงบประมาณ 2555 เดือนกันยายน 2555 อยูในปงบประมาณ 2555 เปนตน
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ภาพที่ 1 จํานวนเงินยืมทั้งหมดจากเงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกนปงบประมาณ พ.ศ. 2554 2557 (หน
( วย ลานบาท)
การวิเคราะหเพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุ นเพื่อหาผลตอบแทนใหแกมหาวิทยาลั ยนั้น ผูศึกษาไดเก็ บ
ขอมูลจํานวนเงินยืมทดรองจายของแตละปงบประมาณเพื่อทราบถึงจํ
งจํานวนเงินที่ใชในการบริหารเงินยืมแต
เดือนของปงบประมาณนั้น ซึ่งมีจุดที่วิเคราะหไดแก เดือน มิถุนายน พ.ศ.
พ 2554 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.
พ 2555
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เดือน มกราคม พ.ศ.
พ 2557 และ เดือน กันยายน พ.ศ.. 2557 ซึ่งเมื่อนําเสนอ
ข อ มู ล ในรู ป แบบแผนภู มิ แ ท ง จะเห็ น ได ว า จํ า นวนเงิ น ยื ม ของเดื อ นที่ ก ล า วมานั้ น สู ง เกิ น กว า ทุ ก เดื อ นใน
ปงบประมาณเดียวกัน แสดงดังตารางที่ 2
เพื่อหาแนวโนมที่จะใชในการวางแผนกําหนดวงเงินยืมที่เหมาะสมในแตละเดือนจึงนําขอมูลจาก
ตารางที่ 2 มาเขียนกราฟแทงเปรียบเทียบจํานวนเงินยืมจําแนกรายเดือน พบความแตกต
พบความแตกตางที่ผิดปกติของ
จํานวนเงินยืม ดังนี้ ครั้งแรกเปนเหตุการณในเดือนมิถุนายน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 พบวา จํานวนเงินยืมที่
สูงกวาทุกเดือนในปงบประมาณเดียวกัน เกิดจากการลงนามความรวมมือระหวาง 9 มหาวิทยาลัยเพื่อเขารวม
โครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพั
ษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ภายใต "ราง" พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทําใหมีเหตุผิดปกติที่ตองจัดสรรจํานวนเงินยืมเฉพาะกิจ
ในเดือนนี้สูงถึง 112 ลานบาท ครั้งที่สองและครั้งที่สามเปนเหตุผลเดียวกันแตเกิดในเดือนพฤศจิกายน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 พบวามีการปรับปรุงสัญญาเงินยืมหมุนเวียนคณะ
หรือหนวยงาน ซึ่งโดยธรรมชาติของการปรับปรุงสัญญาเงินยืมทดรองจายเปนเงินยืมหมุนเวียนของคณะหรือ
หนวยงานซึ่งควรจะเกิดขึ้นกอนปงบประมาณถัดไป แตพบความลาชาในการสงเอกสารเพื่อใหอนุมัติปรับปรุง
สัญญาเดิม ทําใหเกิดการเคลื่อนของเวลาที่ยืมทดรองจายปตอไป เดือนพฤศจิกายน ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
เกิดการปรับปรุงสัญญาเงินยืมหมุนเวียนคณะหนวยงานรวมทั้งสิ้น 66 ลานบาท และ ปงบประมาณ พ.ศ.
2556 รวมทั้งสิ้น 51 ลานบาท ครั้งที่สี่เปนเหตุการณในเดือนกั
นกันยายน ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบวา
จํานวนเงินยืมทดรองจายที่ใชในการบริหารเงินยืมสูงกวาทุกเดือนในปงบประมาณเดียวกัน เนื่องจากมีมติจาก
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ใหยืมเงินทดรองจายเงินรายได มหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อจายเงินเดือนใหพนักงาน
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มหาวิทยาลัยที่ปรับสูงขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น 79 ลานบาท ครั้งที่หาเปนโครงการเฉพาะกิจ
ดังแสดงในตารางที่ 3

ภาพที่ 2 จํานวนเงินตนที่ยืมทดรองจายเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2554  2557 หลังจากตัดเงินยืมจาก
เหตุการณที่ไมปกติออกแลว (หนวย: ลานบาท)
ดังนั้น เหตุการณและป
ะปจจัยตาง ๆ ที่เปนสถานการณเฉพาะกรณีที่จําเปนตองใชการยืมเงินรายได
ซึ่งไมไดเกิดขึ้นเปนประจํา จึงไมควรนํามาใชกําหนดวงเงินทดรองจายที่พึงสํารองไวใช เมื่อตัดรายการที่เกิดจาก
เหตุการณที่ไมเปนปกติออกไป จึงทําใหไดผลการศึกษาตามภาพที่ 2 และตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จํานวนเงินตนที่ยืมทดรองจายเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2554  2557 หลังจากตัดเงินยืมจาก
เหตุการณที่ไมปกติออกแลว (หนวย: ลานบาท)
เดือน
1 ตุลาคม
2 พฤศจิกายน
3 ธันวาคม
4 มกราคม
5 กุมภาพันธ
6 มีนาคม
7 เมษายน
8 พฤษภาคม
9 มิถุนายน
10 กรกฎาคม
11 สิงหาคม
12 กันยายน
รวม (กอน)

2554
32.04
74.31
35.63
57.03
40.52
46.78
56.79
43.79
112.61
49.92
51.72
26.80
627.95

ปงบประมาณ
2555
2556
36.54
54.67
93.94
80.12
59.78
23.01
56.41
51.35
46.87
47.24
45.34
51.79
34.02
26.67
47.30
34.88
33.38
25.68
37.57
47.60
39.85
44.73
62.05
36.19
593.05
523.93
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2557
85.07
4
42.60
35.17
76.13
39.55
50.16
32.66
43.87
35.
35.91
30.74
40.65
103.22
615.73
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เดือน

2554
(41.14)
(72.47)

ปงบประมาณ
2555
2556
(66.86)
(51.85)

2557
(71.11)

(หัก) เหตุการณที่ 1
(หัก) เหตุการณที่ 2
(หัก) เหตุการณที่ 3
(79.15)
(หัก) เหตุการณที่ 4
(15.89)
(หัก) เหตุการณที่ 5
(5.22)
รวมทั้งสิ้น
514.34
526.19
472.08
454.80
หมายเหตุ 1) เหตุการณที่ 1 เงินยืมหมุนเวียนคณะ/หนวยงาน 2. เงินยืมวิจัย เดือน มิ.ย. 2554 3. เงินยืมเพื่อจายเงิน
เดือน ส.ค  ก.ย. 2557 4. โครงการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 41 เดือน ม.ค. 2557 5. โครงการขอนแกนมาราธอน
ครั้งที่ 11 เดือน ม.ค. 2557
2) ปงบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคมของปหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายนของปถัดไป และใหใชป
พ.ศ. ที่ ถั ด ไปนั้ น เป น ชื่ อ สํ า หรั บ ป ง บประมาณนั้ น ยกตั ว อย า งเช น เดื อ นตุ ล าคม 2553 อยู ใ นป ง บประมาณ 2554
เดือนพฤศจิกายน 2553 อยูในปงบประมาณ 2554 เดือนธันวาคม 2553 อยูในปงบประมาณ 2554 เดือนมกราคม 2554
อยูในปงบประมาณ 2554 เดือนกันยายน 2554 อยูในปงบประมาณ 2554 เดือนตุลาคม 2554 อยูในปงบประมาณ 2555
เดือนพฤศจิกายน 2554 อยูในปงบประมาณ 2555 เดือนธันวาคม 2554 อยูในปงบประมาณ 2555 เดือนมกราคม 2555
อยูในปงบประมาณ 2555 เดือนกันยายน 2555 อยูในปงบประมาณ 2555 เปนตน

เมื่อตัดเหตุการณและปจจัยที่ไมเปนปกติออก จากตารางที่ 3 พบวา จํานวนเงินยืมทดรองจาย
เงินยืมรายได มหาวิทยาลัยขอนแกน มีขอมูลจํานวนเงินยืมคาเฉลี่ยที่ 50 ลานบาทตอเดือน แสดงใหเห็นวา
ผูบริหารสามารถทราบถึงจํานวนเงินที่ใชบริหารเงินยืมทดรองจายในแตละเดือน ควรจะสํารองเงินไวหมุนเวียน
ใหเพียงพอ ตอความตองการและสามารถวางแผนและกําหนดนโยบายการลงทุนไดชัดเจนมากขึ้น โดยไม
กระทบตอสภาพคลองในการบริหารเงินยืมทดรองจาย ดังแสดงในภาพที่ 2
การวิ เ คราะห ห นี้ ค งค า งซึ่ ง จากการวิ เ คราะห ขอ มู ล อายุ ลู ก หนี้ ไ ด จ ากรายงานอายุ ลู ก หนี้ ร ะบบ
KKUFMIS จากปงบประมาณ พ.ศ. 2550  2557 ซึ่งการเก็บขอมูล มี 2 สวน คือ อายุลูกหนี้คงคางกรณี
จํานวนเงินคงคาง และจํานวนสัญญาคงคาง เพื่อเปรียบเทียบวาจํานวนเงินกับจํานวนสัญญาเงินยืมมีความ
สอดคลองที่เปนไปในแนวโนมเดียวกันหรือไม
ตารางที่ 4 หนี้แสดงเปนจํานวนเงินตน (หนวย: ลานบาท) แบงตามชวงของอายุหนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน
ของแตละป พ.ศ. ใชสรุปหนี้ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  2557 คามัธยฐานรวมของอายุหนี้
ชวงอายุหนี*้ (วัน)
คามัธยฐานรวมของอายุหนี*้ *
1
27
815 1620
> 30
(วัน)
หนี้ของปงบประมาณ
2550
2.7
6.7
7.4
10.0
333.9
28.6
2551
0.0
7.7
3.4
6.7
254.3
28.7
2552
0.0
4.4
4.6
4.0
248.3
29.1
2553
0.0
4.8
1.8
4.0
223.3
29.1
2554
0.1
2.6
3.4
8.7
287.4
29.2
2555
0.3
1.0
3.2
2.4
174.0
29.3
2556
1.3
3.4
6.0
3.8
159.9
28.4
2557

7.8
0.7
3.7
153.7
28.5
หมายเหตุ: Wi – คามัธยฐานของชวงอายุหนี;้ Xi – จํานวนเงินตน (หนี้ หนวย: ลานบาท); *ใชคิด Wi ; **คํานวณจากคาเฉลี่ยถวง
น้ําหนักจากผลรวมของผลลัพธระหวาง Wi กับ Xi
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กอนการประกาศฯฉบับใหม หนี้เงินยืมเพื่อทดรองจายในงานของมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนหนี้ที่ไม
มีดอกเบี้ยและไมมีการปรับกรณีลาชาใด ๆ ตลอดชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2555 การผูกพันหนี้
เงินยืมทดรองจายทําดวยสัญญาการเงินยืม กําหนดระยะเวลาของสัญญาเงินยืม 30 วัน และ 15 วัน (กรณี
เดินทางไปราชการในประเทศและตางประเทศ)
งประเทศ หนี้เงินยืมทดรองจายคงคางสวนใหญเปนหนี้เอกสารการเงินที่
ใชในโครงการหรือกิจกรรมตามที
มตามที่ระบุในสัญญาการยืมเงิน หากตองมีการคืนเงินบางสวนหรือทั้งหมดก็ตอง
ดํ าเนิ น การในระยะเวลาที่ กํา หนดตามที่ ร ะบุ ใ ห ใ นหลั กการขออนุ มัติ ยื มเงิ น ทดรองจ าย ดั ง นั้ น อายุ ห นี้ จึ ง
เกี่ยวของกับทั้งเอกสารและตัวเงินดวย จากตารางที่ 4 จะเห็นไดวาจํานวนเงินตนที่เปนหนี้สวนใหญมีอายุหนี้
มากกวาหรือเทากับ 30 วัน

ภาพที่ 3 คามัธยฐานรวมของอายุหนี้ (วัน) ที่คํานวณถวงน้ําหนักเพื่อหาผลรวมของผลลัพธจากผลคูณระหวาง
จํานวนเงินตนแตละชวงอายุหนี้กับมัธยฐานชวงอายุหนี้นั้น ๆ หารดวยผลรวมของจํานวนเงินตน
เปรียบเทียบปงบประมาณตาง ๆ
เนื่องจากยังไมเ คยมี การระบุ คากลางของอายุหนี้ มาก อน อีกทั้ งปริมาณโครงการที่ เปน หนี้มีมาก
การศึกษาจึงหาวิธีในการกําหนดแนวทางในการคิดคามัธยฐานของอายุหนี้รวมจากขอมูลทั้งหมด การคิดโดย
ถวงน้ําหนักใหไดผลรวมของผลลัพธจากผลคูณระหวางจํานวนเงินตนแตละชวงอายุหนี้กักับมัธยฐานชวงอายุหนี้
นั้น ๆ หารด วยผลรวมของจํานวนเงินตน คาที่ ไดอาจไมสะทอนความเปนจริงของอายุหนี้รวม แตเพื่อการ
วิเคราะหที่มีจุดมุงหมายสําหรับใชในการศึกษาเปรียบเทียบผลของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการเงินยืมเพื่อทดรองจายมีผลในการลดอายุ
ลในการลดอายุหนี้ และแสดงผลในตารางที่ 4 กับภาพที่ 3
ภาพที่ 3 แสดงใหเห็นคามัธยฐานรวมของอายุหนี้ (อายุหนี้มัธยฐาน) เปรียบเทียบระหวางปงบประมาณ พ.ศ.
2550 – 2557 ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ซึ่งเปนชวงที่ใชประกาศฉบับกอนป พ.ศศ. 2556 จะเห็นวาอายุ
หนี้มัธยฐานเพิ่มเรื่อย ๆ ในชวง 6 ปนับตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เพิ่มขึ้นเกือบ 1 วัน ผลจากการ
ปรับปรุงประกาศในปงบประมาณ 2556 ทําใหอายุหนี้มัธยฐานลดลงมากกวา 1 วัน และต่ํากวาคาเริ่มตนในป
2550 ทั้ง นี้ เปน ผลจากมาตรการคงวั นครบกํา หนดชําระคืนเงิน ยืมและการคิดค าปรับหากไม
หา ส งคื นเงิ นยื ม
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ผลการลดอายุหนี้มัธยฐานในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ยังแสดงใหเห็นอยางชัดเจน
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งเปนผลจากความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรการที่วางไว
งไว อีกทั้ง
มาตรการที่วางไวมีความเหมาะสมและเปนที่ยอมรับขององคกรโดยรวม
รโดยรว
ตารางที่ 5 จํานวนสั ญญาคงค างและการคํานวณเพื่อใช วิเ คราะหป ระมาณค ามั ธยฐานรวมของอายุ ห นี้
จากขอมูลปงบประมาณ พ.ศ. 2550  2557 ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกป
ชวงอายุหนี*้ (วัน)
หนี้ของปงบประมาณ

1

27

815

1620

> 30

คามัธยฐานรวมของอายุหนี*้ * (วัน)

2550

3
5

95

119

151

5,525

28.7

2551

3

102

65

93

5,124

29.1

2552

2

80

46

85

4,612

29.2

2553

7

68

30

49

4,404

29.3

2554

2

35

44

75

4,866

29.5

2555

7

27

33

30

3,641

29.5

2556

1
7

35

40

50

3,371

29.2

2557

0

40

18

30

3,183

29.5

หมายเหตุ: Wi – คามัธยฐานของชวงอายุหนี;้ Xi – จํานวนเงินตน (หนี้ หนวย: ลานบาท); *ใชคิด Wi ; **คํคํานวณจากคาเฉลี่ยถวง
น้ําหนักจากผลรวมของผลลัพธระหวาง Wi กับ Xi

จากภาพที่ 4 เมื่อพิจารณาจํานวนสัญญายืมเงินทดรองจายคงคาง (เรี
เรียกยอวา สัญญาคงคาง)ง แยก
ปงบประมาณตาง ๆ ก็เห็นแนวโนมของการลดจํานวนสัญญาคงคาง เริ่มตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2553 แตไม
ชัดเจนเทากับปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งแตกตางจากปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เกือบ 1,000 ฉบับ ดังแสดง
ในภาพที่ 3 ขอมูลนี้สอดคลองกับการลดลงของอายุหนี้ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 อยางไรก็ตาม หาก
ตองการหาคาอายุหนี้รวมจริงอาจตองคิดจากหนี้แตละรายซึ่งมีขอมูลจํานวนมากและมีรายละเอียดมาก การคิด
ช ว งอายุ ห นี้ ต ามการศึ ก ษานี้ ช ว ยให ไ ด ค า ประมาณเพื่ อ การเปรี ย บเที ย บข อ มู ล จากป ง บประมาณต า ง ๆ
โดยเฉพาะกอนและหลังจากการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน

ภาพที่ 4 จํานวนสัญญายืมเงินทดรองจายคงคาง (หนวย: ฉบับ) ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550  2557
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สรุปผลการศึกษา
การบริห ารจัดการเงินยื มทดรองจายที่มีมาตรการชัดเจนทําให การนํานโยบายมาสูการปฏิบัติใ น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สามารถลดอายุหนี้และลดจํานวนสัญญาเงินคงคางได การปฏิบัติตามมาตรการที่
ไดรับมอบจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและการคลังชวยใหปริมาณเงินยืมทดรองจายโดยมีแนวโนมลดลง
เนื่ อ งมาจากประกาศได ร ะบุ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการให ยื ม อย า งชั ด เจน หากรายการใดไม ใ ช ร ายการตาม
วัตถุประสงค จะดําเนินการดวยวิธีเบิกจายโดยตรงแทนการยืมเงินทดรองจาย ซึ่งผลการวิเคราะหจํานวนเงิน
ยืมตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2554  2557 นอกจากจะเห็นแนวโนมการควบคุมและบริหารเงินยืมที่มีการ
จัดการอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแลว ยังเปนการเพิ่มโอกาสของการลงทุนจากสภาพคลองที่
พึงใชไดในระบบสํารองเงินแทนที่จะใชเปนเงินยืม ขอสรุปจากการศึกษาแสดงวาควรกําหนดจํานวนเงินยืมที่
ชวยคงสภาพคลองเฉลี่ยประมาณ 50 ลานบาทตอเดือน
ในสวนของอายุหนี้ เนื่องจากใชคามัธยฐานและมีการถวงน้ําหนักแสดงคาประมาณ 30 วัน คานี้
ลดลงนับแตเริ่มใชมาตรการดังกลาว แตไมอาจใชคานี้เปนการกําหนดอายุหนี้ได แตอยางไรก็ตามการลดอายุ
หนี้สอดคลองในทิศทางเดียวกันกับจํานวนสัญญาคงคาง จึงสรุปวาการบริหารจัดการหนี้เงินยืมทดรองจายมี
ประสิทธิภาพ
กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาการพัฒนาสภาพคลองของระบบการบริหารจัดการเงินยืมทด
รองจาย มหาวิทยาลัยขอนแกน ผูเขียนใครขอขอบพระคุณ นางสาววิลาวัณย พิธรัตน ผูอํานวยการกองคลัง
นางสาวจันทรเพ็ญ ทิพยตําแย ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน ผูใหขอคิดเห็นการนําเสนอผลงานใน
การสัมมนาเครือขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชีและพัสดุมหาวิทยาลัยขอนแกน
หัวหนางานพัสดุ หัวหนางานบริหารงบประมาณ หัวหนางานบริหารการเงิน หัวหนางานเบิกจายเงินเดือน
และคาจ าง หัว หนา งานบัญ ชี หั วหนางานบริห ารทั่ วไป และ รศ.ดร.อรุ ณศรี ปรีเปรม ที่ป รึกษาการจั ดทํ า
บทความ ที่ ให คํา แนะนํ าในการศึกษาและให ความอนุ เ คราะห ผู เขี ย นในทุ กด าน และขอขอบคุ ณบุคลากร
กองคลัง รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของที่รวมขับเคลื่อนใหผลงานชิ้นนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี
เอกสารอางอิง
มหาวิทยาลัยขอนแกน. (2556). หลักเกณฑการปฏิบัติงานดานเงินยืมทดรองจายเงินรายได
มหาวิทยาลัยขอนแกน. กองคลังมหาวิทยาลัยขอนแกน.
บริษัท โอเพนดูเรียน จํากัด. (2558). คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean). (ออนไลน). แหลงที่มา :
https://www.opendurian.com/learn/arithmetic_mean/.14 เมษายน 2558.
มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี. (2558). ขาวประชาสัมพันธ สกอ. (ออนไลน). แหลงที่มา :
http://nru.kmutt.ac.th/nrunews.php.14 เมษายน 2558.
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กรณีศึกษา: การพัฒนาระบบงานดานการคลังและพัสดุสูความเปนเลิศ
Development of Smart Financial System: Case studies

การจัดการระบบการคลังโครงการเฉพาะกิจ : กรณีศกึ ษาโครงการจัดการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 41 (มอดินแดงเกมส)
Finance system management of special project: Case study Thailand
University Game 41st(Mor din dang game)
สุภาภรณ ศรีอั่ง (Supaporn Sriang)1
วัชรารัตน โสจันทร (Wachararat Sochan)2
พรรณี ศักดิ์ทัศนา (Pannee Sakthassana)3
สมหมาย ปรีเปรม (Somma iPriprem)4

บทคัดยอ
การจั ด การระบบการคลั ง ในโครงการเฉพาะกิ จ : กรณี ศึ ก ษา โครงการจั ด การแข ง ขั น กี ฬ า
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 41 (มอดินแดงเกมส) ซึ่งปรับขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ วิธีการ
ซื้อและวิธีการจางโดยวิธีตกลงราคาเปนวิธี “มอดินแดงเกมส” เก็บขอมูลระยะเวลาปฏิบัติงานจริงและระยะ
เวลารอคอย ประมาณการคาใชจายในการจางผูปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุสมมุติจากคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานรายเดือน 21,000 บาทตอเดือน เวลาในการปฏิบัติงาน 22 วันตอเดือน และชั่วโมงทํางาน 7 ชั่วโมง
ตอวัน พบวาขั้นตอนการปฏิบัติงานในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางจนสิ้นสุดที่ผูขายไดรับเงินจากมหาวิทยาลัย
ขอนแกนโดยวิธีมอดินแดงเกมสลดขั้นตอนจากวิธีปกติได 5 ขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานจริงโดยวิธี
มอดินแดงเกมสปรับลดไดจากวิธีปกติได 44 นาที 39 วินาที และระยะเวลาการปฏิบัติงานจริงรวมระยะเวลา
รอคอยตอ 1 เรื่องปรับลดไดประมาณ 4 วัน คาจางผูปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุในโครงการโดยวิธี
มอดินแดงเกมส 1 เรื่อง ลดจากวิธีปกติได 102.24 บาท แสดงใหเห็นไดวาการปรับวิธีการดานการคลังของ
โครงการเฉพาะกิจขนาดใหญมีแนววิธีการปฏิบัติใหคลองตัวและยังคงเปนไปตามระเบียบของทางราชการ
ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ลดเวลาและลดคาใชจายดานบุคลากรไดดวย ดังนั้น กรณีศึกษาจึงเปนแนวทางใน
การปรับการจัดซื้อจัดจางของโครงการเฉพาะกิจตอไป
คําสําคัญ: การจัดการระบบการคลัง โครงการเฉพาะกิจ การลดระยะเวลา ความคุมคา
Keywords:Management finance system, Special project, ReducesTime, Value

1

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบตั ิการ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน
นักบัญชี ปฏิบัติการ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน
3
นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการพิเศษ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน
4
รองอธิการบดีฝายการคลังและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยขอนแกน และรองศาสตราจารย อาจารยประจําภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
2
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บทนํา

มหาวิทยาลัยขอนแกนมีพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหเปนที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุงการพัฒนาชุมชนและสังคมใหเขมแข็งมี
วัฒนธรรมองคกรที่มีความตื่นตัว กระตือรือรนตอการเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันก็มีกฎระเบียบและใชระบบ
ธรรมาภิบาลที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวม ประนีประนอม ยอมรับความคิดเห็นมีความคิดสรางสรรคในการ
ทํ า งาน มี ศ รั ท ธา มี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต อ องค ก ร ซึ่ ง การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนอยางรอบดานตองมีการพัฒนาระบบและกลไกที่พรอมขับเคลื่อนพันธกิจ รวมถึงการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยขอนแกนใหมีความพรอมและทันกับ
ยุคสมัย
กองคลั ง สํ า นั กงานอธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ย ขอนแก น ในฐานะเป น หน ว ยงานสนั บ สนุ น กลางมี
บทบาทหน า ที่ ใ นการให บ ริ ก ารและบริ ห ารจั ด การด า นงบประมาณ การเงิ น การบั ญ ชี แ ละการพั ส ดุ
ทั้งงบประมาณเงินแผนดินและงบประมาณเงินรายได ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบและมติตาง ๆ
ของทางราชการ และสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกนใหดําเนินไปสูเปาหมาย
ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริหารโครงการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศ
ไทยเห็ น ชอบให มหาวิ ทยาลั ยขอนแก น เป น เจ า ภาพจั ดการแข งขั น กีฬามหาวิ ทยาลัย ครั้ ง ที่ 41 ภายใต ชื่ อ
“มอดินแดงเกมส” ระหวางวันที่ 14  22 มกราคม พ.ศ. 2557 การจัดกิจกรรมมีรูปแบบหลากหลาย มีหลาย
หนวยงานเปนผูรวมจัด ลักษณะของกิจกรรมก็ตองอาศัยความยืดหยุนและคลองตัวใหทันกับการปรับเปลี่ยน
หรือสิ่งที่ไมคาดคิด การบริหารจัดการงบประมาณก็มาจากหลายแหลงที่ใหการสนับสนุน ไดแก งบประมาณ
เงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกนงบเงินอุดหนุน และจากหนวยงานภายนอก ซึ่งการนําระเบียบของทางราชการ
มาใชในการบริหารจัดการดานงบประมาณและพัสดุของโครงการ อาจจะไมสอดคลองกับกิจกรรมและไมทันตอ
เหตุการณ ต าง ๆ ในการดํ าเนิ นโครงการเพื่ อให การบริห ารจั ดการงบประมาณและพั ส ดุของมหาวิ ทยาลั ย
ขอนแกน กรณีเฉพาะกิจ “มอดินแดงเกมส” มีประสิทธิภาพ เกิดความคลองตัว รองรับและทันตอกรณีเรงดวน
และเหตุที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาได
การศึกษามีวัตถุประสงคในการรวบรวมแนวทางและวิเคราะหผลจากการบริหารจัดการดานการคลัง
และพัสดุของมหาวิทยาลัยขอนแกนในโครงการเฉพาะกิจขนาดใหญที่มีผูรวมจัดหลายฝายและเปนโครงการที่
ตองการความยืดหยุนและคลองตัวเปนพิเศษ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาใชสําหรับโครงการเฉพาะกิจที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต โดยการวัดระยะเวลา ความคุมคา และประโยชนตอองคกร
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluative research) โดยทบทวนแนวปฏิบัติจาก
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม วาดวยวิธีการซื้อและวิธีการจาง
โดยวิธีตกลงราคา แลวนํามาใชในการประเมินประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 2872/2558 เรื่องการ
บริ ห ารการเงิ น การจั ด การแข ง ขั น กี ฬามหาวิ ท ยาลั ย แห ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 41 (มอดิ น แดงเกมส ) และ
เปรียบเทียบขั้นตอนโดยแสดงเปนลําดับแผนภาพ
การเปรียบเทียบระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานโดยใชวิธีปกติกับวิธีมอดินแดงเกมส เก็บขอมูลโดย
การสัมภาษณผูเกี่ยวของในดานการจัดซื้อ/จัดจาง และผูเบิกจายเงิน ซึ่งสุมจากเจาหนาที่พัสดุและเจาหนาที่
การเงินและสามารถแบงออกเปน 2 กลุม คือ
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กลุมหนวยงานสวนกลาง ภายในกองคลัง ที่ทําหนาที่ในการจััดซื้อ/จัดจาง โดยวิธีตกลงราคา และ
ทํ า หน า ที่ ใ นการเบิ ก จ า ยเงิ น ซึ่ ง ประกอบไปด ว ยผู ป ฏิ บั ติ ง านด า นพั ส ดุ จํ า นวน 2 คน และ
ผูปฏิบัติงานดานการเบิก จายเงิน จํานวน 2 คน คัดเลือกจากเจาหนาที่ ๆ ปฏิบัติงานโดยตรง
 กลุมเจาหนาที่พัสดุและเจาหนาที่การเงินสังกัดคณะ/หนวยงานที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหเปนเจาหนาที่
พัสดุและเจาหนาที่การเงินในการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 41
(มอดินแดงเกมส) โดยการคัดเลือกผูที่อยูในฝายที่มียอดงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและดําเนินการ
จัดซื้อ/จัดจางสูงในลําดับมากที่สุดและรองลงมาอีก 1 อันดับไดแก ฝายเทคนิคกีฬา ประเภทมวย
สากลสมัครเลน จํานวน 2 คน ฝายพิธีเปด – พิธีปด จํานวน 2 คน
การสัมภาษณใชเวลา 2 ชั่วโมงโดยผูสัมภาษณใชการกําหนดขอคําถามและจับประเด็นคําตอบเพื่อ
การระบุขั้นตอน/วิธีการในการปฏิบัติงาน เก็บขอมูลดานระยะเวลาการปฏิบัติงานโดยการสมมุติขั้นตอนในการ
ดํ าเนิ น การและจั บ เวลาในการปฏิ บั ติ ง าน โดยดํ า เนิ น การหลั ง จากเสร็ จ สิ้ น โครงการ “มอดิ น แดงเกมส ”
ซึ่งขอคําถามที่สัมภาษณประกอบดวย
 ขั้นตอนในการปฏิบัติงานดานการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง โดยวิธีตกลงราคา
 วิธีการดําเนินการในแตละขั้นตอน
 ระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานจริงที่มีระยะเวลารอคอย
ขอมูลจากการสัมภาษณจะนํามาวิเคราะหแยกประเภทประเมินสภาพแวดลอมของการปฏิบัติงาน
เพื่อหาระยะเวลาในการปฏิบัติงานในแตละขั้นตอนจําแนกเปน 2 ประเภทคือระยะเวลาการปฏิบัติงานจริง
หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานจริง โดยไมรวมระยะเวลาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน
จริ งที่ มีระยะเวลารอคอย หมายถึ ง ระยะเวลาในการปฏิ บัติ ง านจริงในการดํ าเนิ นการ 1 ชิ้ นงานและรวม
ระยะเวลาในการรอคอยปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาการปฏิบัติงานเปนขอมูลที่นํามาคํานวณเพื่อวิเคราะหคาใชจาย
พรอมสรุปผลการเปรียบเทียบระหวางวิธีการทั้งสองวิธี
ผลการศึกษา
การเบิ กจ ายเงิ นตามประมาณการรายจายของฝายต าง ๆ ที่ ปฏิ บัติ งานในโครงการ “มอดิน แดง
เกมส” สวนมากเปนการเบิกจายคาวัสดุและการจางเหมาตาง ๆ ที่มีวงเงินไมเกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสน
บาทถวน) ซึ่งเทียบไดกับการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง โดยวิธีตกลงราคาของการดําเนินการตามระเบียบสํานัก
นายกรั ฐ มนตรีว า ด วยการพั สดุ พ.ศ.2535 และที่ แก ไขเพิ่ ม เติ ม จึ ง นํา มาเปรี ยบเทีย บกระบวนการและ
ระยะเวลาในการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางโดยวิธีตกลงราคา ตลอดจนถึงเปรียบเทียบกระบวนการเบิกจายเงิน
พบวานับตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งเจาหนี้ไดรับเงินจากมหาวิทยาลัยขอนแกนนับเปนการสิ้นสุดกระบวนการมี
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานแบบวิธีปกติ 16 ขั้นตอนสวนกระบวนการแบบวิธีมอดินแดงเกมสมี 11 ขั้นตอน
ดังแสดงในภาพที่ 1 ซึ่งขั้นตอนที่เหมือนกันคือขั้นตอนที่ดําเนินการตามระเบียบของทางราชการ สวนขั้นตอนที่
แตกตางกันคือขั้นตอนของการจัดทําเอกสารและการบันทึกขอมูลในระบบการบริหารจัดการดานการคลังและ
พัสดุของมหาวิทยาลัยขอนแกน
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การเปรียบเทียบกระบวนการจัดซื้อ/จัดจาง โดยวิธีปกติ และกระบวนการจัดซื้อ/จัดจางโดยวิธีมอดิน
แดงเกมส จะเห็ น ได ว า ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การทั้ ง 2 วิ ธี มี ลั ก ษณะที่ ค ล า ยกั น และมี บ างขั้ น ตอนที่ วิ ธี
มอดินแดงเกมสสามารถรวมดําเนินการไดในขั้นตอนเดียวจึงทําใหมีขั้นตอนสั้นลง สามารถลดขั้นตอนในการ
ดําเนินการไดถึง 5 ขั้นตอน คือขั้นตอนที่ 2 3 4 6 และ 7 ซึ่งเกี่ยวของกับการตรวจสอบคุมยอดงบประมาณซึ่ง
เปนขั้นตอนที่ไมจําเปนเนื่องจากมีการกันงบประมาณไวใชในโครงการเฉพาะกิจนี้แลว การตรวจสอบและการ
อนุมัติเปนอํานาจของประธานของแตละฝาย และการบันทึกขอมูลผานระบบ KKUFMIS ซึ่งบางขั้นตอนก็ไม
จําเปนสําหรับโครงการเฉพาะกิจเนื่องจากมีการออกแบบฟอรมเฉพาะที่ใชเปนหลักฐานในการดําเนินการซึ่ง
ขั้นตอนเหลานี้มีความจําเปนในการดําเนินการแบบวิธีปกติ เนื่องจากเปนนโยบายการบริหารจัดการดานการ
คลั ง และพัส ดุ ของมหาวิทยาลัย ขอนแกน ที่ จะต องปฏิ บัติ ง านผ านระบบงบประมาณ พั สดุ การเงิ น กองทุ น
โดยเกณฑพึงรับพึงจายลักษณะสามมิติและระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือระบบ
KKUFMIS (KhonKaen University Fiscal Management Information System) ดังนั้น การลดขั้นตอน
ดังกลาวจึงเปนเพียงการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการปฏิบัติงาน ลดเอกสารที่ใชในการดําเนินการ เปลี่ยนแปลง
วิธีการในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อความคลองตัวของการดําเนินการและทันตอเหตุการณ ไมมีการ
เปลี่ยนแปลงระเบียบของทางราชการ และสามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอน โดยจากการศึกษาแสดงใหเห็นได
วาการที่มหาวิทยาลัยขอนแกนนําเอาระเบียบของทางราชการมาเปนเกณฑในการออกประกาศมหาวิทยาลัย
เพื่อนํ ามาใชใ นการบริ หารจัดการด านการคลังในโครงการเฉพาะกิจ ขนาดใหญของมหาวิทยาลั ยขอนแก น
มี ศักยภาพในการบริ ห ารจั ด การ การดํ า เนิ น การเกิ ด ความคล อ งตั ว เป น ไปตามระเบี ย บของทางราชการ
ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและนําไปสูการลดคาใชจายในการจางผูปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุ หรือ
พนั กงานเกิด ความคุมคาในการปฏิบั ติ งาน สามารถปฏิ บั ติง านไดห ลายอย างในช ว งระยะเวลาหนึ่ง ซึ่ งการ
เปรียบเทียบขั้นตอนแบบวิธีปกติกับแบบวิธีมอดินแดงเกมส แสดงในภาพที่ 1 ดังนี้
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ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบกระบวนการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีปกติและกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
โดยวิธีมอดินแดงเกมส
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ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบกระบวนการจัดซื้อ/จัดจาง โดยวิธีปกติ และกระบวนการจัดซื้อ/จัดจาง
โดยวิธีมอดินแดงเกมส (ตอ)
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ผลการศึกษาระยะเวลาการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อ/จัดจางโดยวิธีปกติ พบวาระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานรวมเวลารอคอย และระยะเวลาปฏิบัติงานจริง ซึ่งวัดหนวยเปนชั่วโมง นาที วินาที ตอ 1 เรื่อง
โดยแตละเรื่องอาจมีการจัดซื้อมากกวา 1 รายการได ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การจัดซื้อ/จัดจาง โดยวิธีปกติในการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ของงาน
พัสดุ กองคลัง ชวงเดือนมกราคม พ.ศ. 2558
ลําดับที่

ขั้นตอน/กระบวนการ

ระยะเวลา(ชั่วโมง:นาที:วินาที/เรื่อง)
ปฏิบัติงานทั้งหมด*
ปฏิบัติงานจริง
0:00:05
0:00:05

1

รับเรื่องแจงจัดหา

2

ตรวจสอบงบประมาณที่จะใชจาย/คุมยอดงบประมาณ

3

0:04:00

บันทึกขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโดยวิธีตกลงราคา/แตงตั้ง
0:06:20
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในระบบ KKUFMIS
4
เสนอขออนุมัติ
0:06:00
5
สืบราคาจากผูม ีอาชีพขาย/เปรียบเทียบราคา (2 วัน x 24
48:00:00
ชม.)
6
บันทึกขอมูลผูขายในระบบ KKUFMIS
0:01:00
7
ตกลงการซื้อขาย/จัดทําขอตกลง (ถามี)
0:09:45
8
ผูขายสงมอบพัสดุ (5 วัน x 24 ชม.)
120:00:00
9
ตรวจรับ
0:04:10
10
จัดชุดเอกสารเบิกจายสงใหหนวยงานที่รับผิดชอบในการ
0:05:00
โอนเงินคาพัสดุ
11
รับเรื่องเบิกจาย
0:37:00
12
ตรวจสอบเอกสารเบิกจาย
0:04:35
13
เสนอขออนุมัติ
57:27:45
14
บันทึกขอมูลการเบิกเงิน
24:39:15
15
บันทึกขอมูลการจายเงิน
24:30:00
16
บันทึกขอมูลการโอนเงินใหเจาหนี้
48:25:00
รวม
324:19:55
**หมายเหตุ(*)ระยะเวลาทั้งหมด = ระยะเวลาปฏิบตั ิงานจริง + ระยะเวลารอคอย

0:04:00
0:06:00
0:01:00
0:02:00
0:01:00
0:09:45
0:30:00
0:04:10
0:05:00
0:01:50
0:04:35
0:06:44
0:08:40
0:02:30
0:01:55
1:29:14

ตารางที่ 1 แสดงผลของการวัดระยะเวลาในการปฏิบัติงานการจัดซื้อ/จัดจางโดยวิธีปกติ ซึ่งวัดทั้ง
ระยะเวลาการปฏิบัติงานจริงรวมระยะเวลารอคอย เปรียบเทียบกับระยะเวลาปฏิบัติงานจริง พบวาระยะเวลา
ในการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง 1 เรื่อง จนสิ้นสุดที่ผูขายไดรับเงินจากมหาวิทยาลัยขอนแกนวัดระยะเวลาการ
ปฏิบัติง านจริ งรวมระยะเวลารอคอยใชเวลาทั้งสิ้น 324 ชั่วโมง 19 นาที 55 วิน าที หรือประมาณ 14 วั น
ในการดําเนินการ และระยะเวลาการปฏิบัติงานจริงใชเวลาในการดําเนินการทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 29 นาที 14
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วินาทีหรือประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งในการดําเนินการ สวนใหญจึงเปนระยะเ
ระยะเวลารอคอย จะเห็นไดวาระยะเวลา
รอคอยที่นานที่สุดในการจัดซื้อจัดจางคือการรอผูขายสงมอบพัสดุประมาณไมเกิน 5 วันทําการ การบันทึก
ขอมูลการโอนเงินใหเจาหนี้ประมาณ 2 วัน การสืบราคาใชเวลาประมาณ 2 วัน การบันทึกขอมูลเบิกเงินและ
การบันทึกขอมูลการจายเงินใชเวลาอยางละประมาณ 1 วัน ซึ่งทั้งหมดนี้ดําเนินการในลักษณะปกติตาม
กระบวนการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานจริงโดยไมมีความเรงดวนและปจจัยใด ๆ แทรกระหวางดําเนินการ
ในดานของการศึกษาระยะเวลาการปฏิบัติงานการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง และการเบิกจายเงินโดย
วิธีมอดินแดงเกมส ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 2872/2556 เรื่อง การบริหารการเงินการ
จัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 41 (มอดินแดงเกมส) ระยะเวลาในการดําเนินการ
จัดซื้อ/จัดจาง โดยวิธีมอดินแดงเกมส 1 เรื่อง จนสิ้นสุดที่ผูขายไดรับเงินจากมหาวิทยาลัยขอนแกนวัดระยะ
เวลาการปฏิบัติงานจริงรวมระยะเวลารอคอยใชเวลาทั้งสิ้น 218 ชั่วโมง 25 นาที 50 วินาที หรือประมาณ 9
วัน ในการดําเนินการ และระยะเวลาการปฏิบัติงานจริงใชเวลาในการดําเนินการทั้งสิ้น 44 นาที 35 วินาที
ในการดําเนินการ
จากขอมูลของแตละขั้นตอนในตารางที่ 2 จะเห็นไดวานอกเหนือจากการไมไดดําเนินการในขั้นตอน
ที่ 2 3 6 7 และ 13 ตามตารางที่ 1 แลวขั้นตอนที่ 4– 5 ตามตารางที่ 2 ยังลดระยะเวลาในการดําเนินการได
ครึ่งหนึ่งของการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางโดยวิธีปกติ ซึ่งเปนเหตุผลมาจากวัสดุที่ใชในการจัดการแขงขันกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 41 (มอดินแดงเกมส) ผูใชงานวัสดุนั้น ๆ เปนผูดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางเอง มีความรู
และความเชี่ยวชาญในวัสดุเปนอยางดี จึงใชเวลาในการสงมอบและตรวจรับพัสดุเร็วขึ้น
ตารางที่ 2 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การจัดซื้อ/จัดจาง โดยวิธีมอดินแดงเกมสระหวางเดือนมกราคม
พ.ศ. 2558
ลําดับที่
1
2

ขั้นตอน/กระบวนการ

ระยะเวลา (ชั่วโมง:นาที:วินาที/เรื่อง)
ปฏิบัติงานทั้งหมด*
ปฏิบัติงานจริง
0:00:05
0:00:05
24:00:00
0:01:00

4

รับเรื่องแจงจัดหา
เสนอขออนุมัติจดั ซื้อวัสดุโดยวิธตี กลงราคา/แตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สืบราคาจากผูม ีอาชีพขาย/เปรียบเทียบราคา
(1วัน x 24 ชม.)
ผูขายสงมอบพัสดุ (2วัน x 24 ชม.)

5

ตรวจรับ

24:00:00

0:02:00

6

จัดชุดเอกสารเบิกจาย

0:05:00

0:05:00

7
8
9
10
11

รับเรื่องเบิกจาย
ตรวจสอบเอกสารเบิกจาย
บันทึกขอมูลการเบิกเงิน
บันทึกขอมูลการจายเงิน
บันทึกขอมูลการโอนเงินใหเจาหนี้
รวม

0:37:00
0:04:35
24:39:15
24:30:00
48:25:00
218:20:55

0:01:50
0:04:35
0:08:40
0:02:30
0:01:55
0:44:35

3
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24:00:00

0:02:00

48:00:00

0:15:00
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การเปรียบเทียบระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหวางแบบวิธีปกติกับแบบวิธีมอดินแดงเกมส 1 เรื่อง
สามารถเปรียบเทียบระยะเวลาที่ประหยัดไดดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหวางแบบวิธีปกติกับแบบวิธีมอดินแดงเกมส 1 เรื่อง จนสิ้นสุดที่
เจาหนี้ไดรับเงิน
ระยะเวลา (ชั่วโมง/เรื่อง)
ปฏิบัติงานจริง
ปฏิบัติงานทั้งหมด*
วิธีปกติ
1.49
324.3
วิธีมอดินแดงเกมส
0.74
218.3
ระยะเวลาที่ประหยัดได
0.5
106
**หมายเหตุ ระยะเวลาปฏิบัติงานทั้งหมด = ระยะเวลาปฏิบัติงานจริง + ระยะเวลารอคอย
วิธีการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหวางแบบวิธีปกติกับแบบวิธีมอดินแดงเกมส
1 เรื่อง จนสิ้นสุดที่เจาหนี้ไดรับเงินจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งพบวาระยะเวลาที่ประหยัดไดจากการนําเอา
ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ฉบั บ ที่ 2872/2556 เรื่ อ ง การบริ ห ารการเงิ น การจั ด การแข ง ขั น กี ฬ า
มหาวิ ท ยาลั ย แห ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 41 (มอดิ น แดงเกมส ) จนสิ้ น สุ ด ที่ เ จ า หนี้ ไ ด รั บ เงิ น จาก
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยคิดตอ 1 เรื่อง หากคิดตามระยะเวลาการปฏิบัติงานจริงสามารถประหยัดได 0.5
ชั่วโมง หรือประมาณ 35 นาที และระยะเวลาปฏิบัติงานจริงรวมระยะเวลารอคอยสามารถประหยัดได 106
ชั่วโมง หรือประมาณ 5 วัน ขั้นตอนที่ลดเวลาสวนใหญเปนขั้นตอนของการตรวจสอบคุมยอดงบประมาณ ซึ่งไม
จําเปนเนื่องจากมีการกันงบประมาณไวใชในโครงการเฉพาะกิจไวกอนแลว การตรวจสอบและการอนุมัติเปน
อํา นาจของประธานของแต ล ะฝ าย และการใช ร ะบบ KKUFMIS ซึ่ ง ก็ไม จํ า เป น สํ า หรั บโครงการเฉพาะกิ จ
เนื่องจากมีการออกแบบฟอรมเฉพาะที่ใชเปนหลักฐานในการดําเนินการซึ่งเปนการลดภาระงานของเจาหนาที่
ไดอีกทางหนึ่งดวย
การวิเคราะหคาใชจายในการจางผูปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุ เพื่อใหดําเนินการจนสิ้นสุดที่
เจาหนี้ไดรับเงินจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งคิดคาใชจายจากชั่วโมงการทํางานจริงของพนักงานแสดงผลใน
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคาใชจายในการจางผูปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุในการดําเนินการแบบวิธี
ปกติกับแบบวิธีมอดินแดงเกมส1 เรื่อง จนสิ้นสุดที่เจาหนี้ไดรับเงินจากมหาวิทยาลัยขอนแกน
ชั่วโมงทํางาน/เรื่อง
(ชั่วโมง)
วิธีปกติ
1.49
วิธีมอดินแดงเกมส
0.74
สวนตางของวิธีมอดินแดงเกมสกบั วิธีปกติ (คิดเปนประหยัดได)
0.5
**หมายเหตุ คาใชจายในการจางผูปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุ= 21,000/22/7 = 136.36 บาท/ชั่วโมง
วิธีการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง
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คาจาง/เรื่อง
(บาท)
203.18
100.91
102.27
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคาใชจายในการจางผูปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุในการดําเนินการ
แบบวิธีปกติกับแบบวิธีมอดินแดงเกมส 1 เรื่อง จนสิ้นสุดที่เจาหนี้ไดรับเงินจากมหาวิทยาลัยขอนแกนซึ่งจะเห็น
ไดวาคาใชจายในการจางผูปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุที่ประหยัดได แปรผันตามชั่วโมงทํางานที่ประหยัด
ไดโดย ชั่วโมงทํางานเมื่อเปรียบเทียบระหวางการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางโดยวิธีปกติและการดําเนินการ
จัดซื้อ/จัดจางโดยวิธีมอดินแดงเกมส พบวาการดําเนินการโดยวิธีมอดินแดงเกมสสามารถประหยัดเวลาในการ
ดําเนินการ 1 เรื่องได 0.5 ชั่วโมงหรือ 35 นาที และสามารถประหยัดคาใชจายในการจางผูปฏิบัติงานดาน
การเงินและพัสดุได 102.27 บาท ตอการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง 1 เรื่อง
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
การจัดการระบบการคลังโครงการเฉพาะกิจ : กรณีศึกษาโครงการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 41 (มอดินแดงเกมส) ที่มีผูจัดรวมหลายรายและกิจกรรมหลากหลาย การจัดซื้อจัดจาง
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่มีการดําเนินการดานการจัดซื้อจัดจางรายยอยพรอม ๆ กันและตองการวัสดุในชวง
ระยะเวลาหนึ่งเทานั้น หากดําเนินการในรูปแบบเฉพาะดังกรณีศึกษาที่ใชจากโครงการจัดการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 41 (มอดินแดงเกมส) ดวยระบบการบริหารจัดการดานการคลังและพัสดุ
ที่มหาวิทยาลัยขอนแกนนํามาประกาศใชสงผลใหขั้นตอนในการปฏิบัติงานลดลง 5 ขั้นตอนระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานลดลง 5 วัน ระยะเวลาปฏิบัติจริงลดลง 0.5 ชั่วโมง หรือ 35 นาที และระยะเวลาปฏิบัติงานจริงรวม
ระยะเวลารอคอยได 106 ชั่วโมง หรือ 5 วัน และการลดขั้นตอนและประหยัดเวลา ทําใหสามารถประหยัด
งบประมาณในการจางผูปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุ จํานวน 102.27 บาท ตอ 1 เรื่องดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และคาใชจายในการจางผูปฏิบัติงานดาน
การเงินและพัสดุ
นอกจากในแงของความโปรงใส การตรวจสอบไดของการจัดซื้อจัดจางในชวงเวลาสั้น ๆ ก็ไมพบ
ประเด็นปญหา เนื่องจากสามารถดําเนินการไดบรรลุตามวัตถุประสงคตามเปาหมายของโครงการ และการ
ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง สวนมากจะนํามาใชเพื่อดําเนินกิจกรรมโดยตรง
นอกจากประสิทธิภาพในการบริ หารจัด การการจัดซื้ อจัดจ างทําใหเอื้อตอการจัดกิจ กรรมตาง ๆ
ไดอยางสะดวกและคลองตัว ผลการสัมภาษณสรุปไดวาการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางโครงการจัดการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 41 (มอดินแดงเกมส) ดวยระบบการบริหารจัดการการเงินและพัสดุที่
30
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เตรี ย มขึ้ น มี ความคล องตั ว สู ง ก อให เ กิ ด ประโยชน ต อการดํ
รดํ าเนิ น กิ จ กรรมในครั้ ง นี้ ดั ง นั้น สามารถนํ า เอา
แนวทางของโครงการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 41 (มอดินแดงเกมส) ไปเปน
ตนแบบในการดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกนได เชน การดําเนินการงานขอนแกนมาราธอน
นานาชาติ การดําเนินการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานประเพณีสงกรานต งานเทศการลอยกระทง
การดํ า เนิ น การสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น และงานเฉพาะกิ จ อื่ น ๆ
ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเปนประจําทุกป งานเฉพาะกิจที่มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับมอบหมาย เปนตน
กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาการจั ด การระบบการคลั ง โครงการเฉพาะกิ จ : กรณี ศึกษา
โครงการจั ด การแข ง ขั น กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 41 (มอดิ น แดงเกมส ) ผู เ ขี ย นใคร
ขอขอบพระคุณ นางสาววิลาวัณย พิธรัตน ผูอํานวยการกองคลัง นางสาวจันทรเพ็ญ ทิพยตําแย ผูอํานวยการ
สํานักงานตรวจสอบภายใน ผูใหขอคิดเห็นการนําเสนอผลงานในการสัมมนาเครือขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติง านดา นการเงิน บัญ ชีแ ละพัส ดุม หาวิท ยาลัย ขอนแกน หัวหนางานพัสดุ หัวหนางานบริหาร
งบประมาณ หัวหนางานบริหารการเงิน หัวหนางานเบิกจายเงินเดือนและคาจาง หัวหนางานบัญชี หัวหนา
งานบริหารทั่วไป และ รศ.ดร.อรุณศรี ปรีเปรม ที่ปรึกษาการจัดทําบทความ ที่ใหคําแนะนําในการศึกษาและให
ความอนุเคราะหผูเขียนในทุกดาน และขอขอบคุณบุคลากรกองคลัง รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของที่รวมขับเคลื่อน
ใหผลงานชิ้นนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี
เอกสารอางอิง
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การเงินการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่41 (มอดินแดงเกมส).
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การศึกษาผลการพัฒนาระบบการเบิกจายเงินเดือนและคาตอบแทน ผานระบบ KKUFMIS
A case study on development of payroll management system through
KKUFMIS
พิชญา ทองรักษ (Pitchaya Thongrak)1
สุรสิทธิ์ ชาลีมาตย (Surasit Chaleemart)2
อุกฤษฎ เขื่อนแกว (Ukrit Khuenkaew)3
อุไร ซายหนองขาม (Uari Sainongkham)4
สมหมาย ปรีเปรม (Sommai Priprem)5

บทคัดยอ
การศึ กษาผลการพั ฒ นาระบบการเบิ ก จ า ยเงิ น เดื อนและค าตอบแทนของบุ ค ลากรในสั ง กั ดโดย
ดํ า เนิ น การผ า นระบบ KKUFMIS ที่ พั ฒ นาขึ้ น ประเมิ น ขั้ น ตอนในการจ า ยเงิ น เดื อ นและค า ตอบแทน
เปรี ยบเทีย บก อนและหลั งการใช ร ะบบ KKUFMIS พบว า เดิ มมีการใช ร ะบบการเบิกจ ายเงิ นเดื อนและ
คาตอบแทน Fox plus และพัฒนาตอมาเปนระบบ KKUFMIS ซึ่งสามารถทํางานออนไลนได บุคลากรสามารถ
เขาถึงขอมูลของตนเองเพื่อตรวจสอบได ชวยลดขั้นตอนทําใหประหยัดเวลาในกระบวนการปฏิบัติงาน ใน
ขั้นตอนการประมวลผล คิดเปนรอยละ 96 สามารถตัดขั้นตอนตาง ๆ ไดแก การจัดพิมพรายงานประจําเดือน
ขั้นตอนการแยกและการจัดสงเอกสารไปยังคณะ/หนวยงาน และขั้นตอนการแยกใบแจงยอดเงินเดือนของ
คณะ/หนวยงาน เพื่อจัดสงรายบุคคล ทําใหประหยัดทรัพยากรที่ใชในการปฏิบัติงาน สามารถลดการใชผาหมึก
เครื่องพิมพและกระดาษ 133,952 บาทตอป คิดเปนรอยละ 100 และลดการทํางานโดยเทียบเปนคาจาง
บุคลากรในการปฏิบัติงานเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 6,136.20 บาทตอเดือน หรือ 73,634.40 บาทตอป
คําสําคัญ: กระบวนการในการปฏิบัติงาน ระบบเดิม หรือ ระบบเงินเดือน Payroll (Fox plus) ระบบใหม
หรือระบบสารสนเทศทางการเงิน KKUFMIS (Oracle)
Keywords: Procedure of payroll payment, Payroll (Fox plus) System, KKUFMIS (Oracle)
System

1

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบตั กิ าร งานเบิกจายเงินเดือนและคาจาง กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน
นักสารสนเทศ ปฏิบัติการ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน
3
นักวิชาการคอมพิวเตอร ชํานาญการพิเศษ ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน
4
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน
5
รองอธิการบดีฝายการคลังและทรัพยสิน และรองศาสตราจารย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
2
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บทนํา
การจ า ยเงิ น เดื อ นและค า ตอบแทนเป น งานที่ มี ค วามละเอี ย ดอ อน เกี่ ย วข องกั บ บุ ค คลและต อ ง
ตอบสนองความต อ งการต อ การเปลี่ ย นแปลงได ต ลอดเวลา ความผิ ด พลาดของการจ า ยเงิ น เดื อ นหรื อ
คาตอบแทนแกบุคลากรเพียงเล็กนอยจะทําใหเกิดความเสื่อมศรัทธาในองคกรและปญหาที่ไมคาดคิดไดมาก
ในปจจุบันการเขาถึงขอมูลตนเองและการนําขอมูลที่เชื่อถือไดไปใชงานเปนสิ่งที่มีคุณคาตอองคกร โปรแกรม
และระบบคอมพิวเตอรที่ใชในการจายเงินเดือนและคาตอบแทนจึงควรสรางความเชื่อมั่น ตรวจสอบได มีความ
แมนยํา และปลอดภัยในการใชงาน การจัดสงเอกสารแจงขอมูลทุกครั้งที่มีการจายเงินเดือนหรือคาตอบแทน
จึงเปนสวนสําคัญ และตองบริหารจัดการเพื่อการยืนยันตรวจสอบรายบุคคล ในป พ.ศ. 2540 มีการนําระบบ
เงินเดือน Payroll (Fox plus) มาชวยในการจายเงินเดือนและคาตอบแทน ซึ่งใชงานไดดีมีความเชื่อมั่น
แมนยําและละเอียด แตบุคลากรไมสามารถเขาถึงขอมูลเงินเดือนและคาตอบแทนของตนเองได เนื่องจากมี
ระบบป องกัน ที่แข็ งแรง ไมต อบสนองการทํา งานดว ยโปรแกรมอื่ น การที่ บุคลากรไมส ามารถเข าถึ งข อมู ล
เงินเดือนและคาตอบแทนของตนเองทําใหตองจัดให มีการบริการขอมูลโดยการจัดพิมพเอกสารแจงขอมู ล
รายบุคคลเปนประจํา
ในยุคที่ขอมูลขาวสารมีความสําคัญ การสื่อสารที่เขาถึงรายละเอียดรายตัวของบุคลากรตองไดรับการ
พัฒนาใหเหมาะกับจํานวนบุคลากร จํานวนขอมูล และการเขาถึง อีกทั้งสามารถเปดใหแตละบุคคลใชขอมูล
เฉพาะสวนของตน ระบบสารสนเทศทางการเงิน KKUFMIS (Oracle) จึงนํามาพัฒนาใชเปนระบบของการจาย
เงินเดือนและคาตอบแทนระบบเดิม โครงการนี้เปนการศึกษาผลของการพัฒนาโดยเปรียบเทียบขั้นตอนและ
ทรัพยากรที่ใช
วิธีการศึกษา
เพื่อเปรียบเทียบขั้นตอนในการดําเนินงานโดยระบบจายเงินเดือนและคาตอบแทนของบุคลากรกอน
และหลังการพัฒนา และเพื่อประเมินการลดขั้นตอนและทรัพยากรที่ใชในระบบจายเงินเดือนและคาตอบแทน
ของบุคลากรหลังการพัฒนา
ผลการศึกษา
การพัฒนาระบบการเบิกจายเงินเดือนและคาตอบแทน ผานระบบ KKUFMIS ทําใหสามารถลด
ระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานจากระบบเดิมคือระบบเงินเดือน Payroll (Fox plus) ซึ่งใชเวลาในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น 24 วัน ระบบใหมคือระบบสารสนเทศทางการเงิน KKUFMIS (Oracle) ใชเวลาในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น 19 วัน 4 ชั่วโมง ทําใหสามารถลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน คิดเปนจํานวน 4 วัน
20 ชั่วโมง ดังภาพที่ 1 แสดงกระบวนการในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่ทําหนาที่ในงานเบิกจายเงินเดือน
และคาจาง กองคลัง โดยเปรียบเทียบ 2 ระบบ ดังนี้
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กระบวนการเบิกจายเงินเดือนและคาจาง
ระบบ Payroll (Fox plus) เดิม

ระบบ KKUFMIS (Oracle) ใหม
เริ่มตน

เริ่มตน

1.บันทึกขอมูลพื้นฐานของบุคลากร

2 วัน

1.บันทึกขอมูลพื้นฐานของบุคลากร

2 วัน

2.บันทึกขอมูลเงินเดือนและคาจาง

7 วัน

2.บันทึกขอมูลเงินเดือน เงินประจํา
ตําแหนงและคาจางประจํา

7 วัน

3.บันทึกขอมูลเงินสะสมกบข . เงิน
ออมเพิ่มกบข . เงินสะสมกสจ . เงิน
สะสมประกันสังคม และเงินสะสม
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

4 วัน

3.บันทึกขอมูลสมาชิกกองทุนฯ

4 วัน

4.บันทึกขอมูลรายจาย (รายการหนี้)

2 วัน

4.บันทึกขอมูลรายจาย (รายการหนี้)

2 วัน

5.ประมวลผลรายรับรายจาย

2 วัน

5.ประมวลผลรายรับรายจาย

2 ชั่วโมง

6.จัดทําขอมูลรายการหักหนี้เพื่อนําสงธนาคาร

2 วัน

6.จัดทําขอมูลรายการหักหนี้เพื่อนําสงธนาคาร

2 วัน

7.จัดพิมพขอมูลรายงานการหักหนี้นําสงงาน
บริหารการเงิน เพื่อจัดทําเช็คสั่งจายประจําเดือน

1 วัน

7.จัดพิมพขอมูลรายงานการหักหนี้นําสงงาน
บริหารการเงิน เพื่อจัดทําเช็คสั่งจายประจําเดือน

1 วัน

8.ทําบันทึกเสนอผูบริหารฯลงนามในหนังสือนําสง
ธนาคารประจําเดือน

1 วัน

8.ทําบันทึกเสนอผูบริหารฯลงนามในหนังสือนําสง
ธนาคารประจําเดือน

9.จัดพิมพรายงานบัญชีเบิกจายเงินเดือนฯ

1 วัน

10.จัดพิมพใบแจงยอดเงินเดือนรายตัว

1 วัน

11.การแยกและการจัดสงรายงานฯประจําเดือนใหคณะฯ

โอนเงินสุทธิ

สิ้นสุด

9.ปดงวดประจําเดือน

1 วัน

2 ชั่วโมง
**ระบบใหม คณะ/หนวยงาน
หรือเจาตัว เปนผูพิมพเอกสารเอง

1 วัน

รวมทั้งสิ้น = 24 วัน

สิ้นสุด

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบขั้นตอนการเบิกจายเงินเดือนและคาจาง
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รายการที่ประหยัดไดจากการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศทางการเงิน KKUFMIS (Oracle) ดังนี้
1. การประหยัดที่ไดจากกระบวนการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้
1.1 การประหยัดที่เกิดขึ้นที่งานเบิกจายเงินเดือนและคาจาง กองคลัง สํานักงานอธิการบดี
ซึ่งสามารถเปรียบเทียบเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานในแตละขั้นตอน ดังนี้
1.1.1 ขั้ น ตอนการประมวลผล จากตารางที่ 1 เปรี ย บเที ย บเวลาที่ ใ ช ใ นขั้ น ตอนการ
ประมวลผลของระบบเงินเดือน Payroll (Fox plus) ซึ่งใชมากอนปงบประมาณ พ.ศ. 2557 กับระบบ
สารสนเทศทางการเงิน KKUFMIS (Oracle) ซึ่งพัฒนาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และเริ่มใชงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เห็นไดวาขั้นตอนการประมวลผลในระบบเงินเดือน Payroll (Fox plus) ใชเวลา
2 วัน สวนการประมวลผลในระบบใหมใชเวลานอยลง เนื่องจากมีการตั้งคาการประมวลผลขอมูลเงินเดือนและ
คาจาง รวมทั้งขอมูลรายการหักทางเงินเดือนที่ระบบสารสนเทศทางการเงิน KKUFMIS (Oracle) ครั้งเดียว
ทั้งระบบ ทําใหประหยัดเวลาในการประมวลผลขอมูลรายรับและรายจายไดมาก โดยใชเวลาในการประมวลผล
เพียง 2 ชั่วโมงเทานั้น
1.1.2 ขั้นตอนการการจัดพิมพรายงานประจําเดือน ประกอบดวย
1.1.2.1 รายงานบัญชีเบิกจายเงินเดือน จากเดิมใชเวลาในการพิมพรายงาน 1 วัน เปน
ไมมีระยะเวลาในการจัดพิมพรายงานที่กองคลัง ดังนั้น เวลาที่ประหยัดไดคิดเปนจํานวน 1 วัน หรือคิดเปน
รอยละ 100 ดังแสดงในตารางที่ 1
1.1.2.2 ใบแจงยอดเงินเดือน (Slip) จากเดิมใชเวลาในการพิมพใบแจงยอดเงินเดือน
1 วัน เปนไมมีระยะเวลาในการพิมพใบแจงยอดเงินเดือนที่กองคลัง ดังนั้น เวลาที่ประหยัดไดคิดเปนจํานวน
1 วัน หรือคิดเปนรอยละ 100 ดังแสดงในตารางที่ 1
1.1.3 ขั้นตอนการแยกและการจัดสงเอกสารไปยังคณะ/หนวยงาน จากเดิมใชเวลาในการ
จัดสงเอกสารไปยังคณะ/หนวยงาน เปนเวลา 1 วัน เปนไมมีระยะเวลาในการแยกและการจัดสงเอกสารไปยัง
คณะ/หนวยงาน ดังนั้น เวลาที่ประหยัดไดคิดเปนจํานวน 1 วัน หรือคิดเปนรอยละ 100 ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปการประหยัดที่เกิดขึ้นที่งานเบิกจายเงินเดือน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี
รายการ

Payroll

KKUFMIS

ประหยัดได

2 วัน

2 ชั่วโมง

1 วัน 22 ชั่วโมง

1 วัน
1 วัน

ไมมี
ไมมี

1 วัน
1 วัน

100
100

1 วัน

ไมมี

1 วัน

100

1.กระบวนการปฏิบัติงาน
1.1 ขั้นตอนการประมวลผล
1.2 ขั้นตอนการพิมพและสงรายงาน
 รายงานบัญชีเบิกจายเงินเดือน
 ใบแจงยอดเงินเดือน(Slip)
 การแยกและการจัดสงเอกสารจากกองคลังไปยัง
คณะ/หนวยงาน
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1.2 การประหยัดที่เกิดขึ้นที่คณะ/หนวยงาน มีขั้นตอนการพิมพรายงานและการจัดสงเอกสาร
เงินเดือนประจําเดือนของคณะ/หนวยงาน ดังนี้
ระบบ Payroll (Fox plus) เดิม

ระบบ KKUFMIS (Oracle) ใหม

เจาหนาที่การเงินคณะ/หนวยงาน

ทันที

เจาหนาที่การเงินคณะ/หนวยงาน

3 วัน

เก็บไวที่งานคลังคณะ
รายงานบัญชีเบิกจาย
เงินเดือน

เจาตัว(บุคลากร)

พิมพรายงานผาน
เว็บไซตกองคลัง

เจาตัว
ใบแจงยอดเงินเดือน
(Slip)

https://finance.kku.ac.th/

วันที่จายเงินเดือน
ประจําเดือน

รวมทั้งสิ้น = 3 วัน

รวมทั้งสิ้น = ไมตองใชเวลาดําเนินการที่กองคลัง

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการพิมพรายงานและการจัดสงเอกสารเงินเดือนประจําเดือนของ คณะ/หนวยงาน
ตารางที่ 2 สรุปการประหยัดที่เกิดขึ้นที่ คณะ/หนวยงาน
รายการ

Payroll KKUFMIS

1.กระบวนการปฏิบัติงาน
 คณะ/หนวยงาน แยกใบแจงยอดเงินเดือนเพื่อจัดสงเจาตัว

3 วัน

ไมมี

ประหยัดได

รอยละ

3 วัน

100

สรุปรายการที่ประหยัดไดจากการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศทางการเงิน KKUFMIS (Oracle)
ในสวนที่เกิดขึ้นที่ คณะ/หนวยงาน ดังภาพที่ 2 และตารางที่ 2 คือ ขั้นตอนการแยกใบแจงยอดเงินเดือน (Slip)
เพื่อจัดสงเจาตัว ซึ่งในสวนนี้เวลาที่ประหยัดไดจะเกิดขึ้นที่คณะ/หนวยงานเทานั้น จากเดิมใชเวลาในการแยก
ใบแจงยอดเงินเดือน 3 วัน เปนไมมีระยะเวลาในการแยกใบแจงยอดเงินเดือน (Slip) ดังนั้น เวลาที่ประหยัดได
คิดเปนจํานวน 3 วัน หรือคิดเปนรอยละ 100 (ตารางที่ 2) การประหยัดที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานในขั้นตอนนี้
เนื่ อ งจากให เ จ า ตั ว เป น ผู พิ ม พ ใ บแจ ง ยอดเงิ น เดื อ น (Slip)
ผ า นทางเว็ บ ไซต ก องคลั ง (https://
finance.kku.ac.th/) ดวยตนเอง
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2. การประหยัดทรัพยากรที่ใชในการปฏิบัติงาน เมื่อมีการปฏิ
ปฏิบัติงานที่ระบบสารสนเทศทางการเงิน
KKUFMIS (Oracle) ทําใหสามารถประหยัดทรัพยากรที่ใชในการปฏิบัติงาน คือ ผาหมึกเครื่องพิมพ กระดาษ
ต อ เนื่ อ งไม มี เ ส น และกระดาษคาร บ อน (ที่ ใ ช พิ ม พ ใ บแจ ง ยอดเงิ น เดื อ นข า ราชการ/ลู ก จ า ง/พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย แบบเดิม) โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 รายละเอียดทรัพยากรที่สามารถประหยัดได
ประเภททรัพยากร
ผาหมึกเครื่องพิมพ Epson LQ 2190
กระดาษตอเนื่อง 1 ชั้น ไมมีเสน ขนาด 15”x11”
กระดาษตอเนื่อง 3 ชั้น ไมมีเสน ขนาด 15”x11”
กระดาษคารบอนตอเนื่อง 2 ชั้น ขนาด 9.5”x5.5” (Slip)
รวมเปนจํานวนเงินทีส่ ามารถประหยัดไดทั้งสิ้น

ปริมาณ
(กลอง)
10
4
10
60

จํานวนเงิน
(บาท/ป)
5,300.
2,352.
6,300.
120,000
133,952.

การตัดขั้นตอนการทําเอกสารออกไปจากระบบสารสนเทศทางการเงิน KKUFMIS (Oracle) ไดก็
เนื่องจากบุคลากรแตละคนสามารถเขาถึงระบบสารสนเทศทางการเงิน KKUFMIS (Oracle) และเว็บไซต
กองคลัง การใหบริการดานการเงินพัสดุ (https://finance.kku.ac.th/) ของมหาวิทยาลัยขอนแกนไดและ
กองคลังไดทําการประชาสัมพันธลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป กอนที่จะเริ่มใชระบบ KKUFMIS (Oracle)
ดังนั้น จึงไมมีความจําเปนที่จะตองใชเวลาในการพิมพใบแจงเงินเดือนแจกจายในรูปแบบปกปดและตองใช
เวลาของเจาหนาที่ของแตละหนวยงานในการแจกจายอีกดวย เมื่อตัดขั้นตอนนี้ออกไปแตมีระบบทดแทนที่
เข า ถึ ง ได แ ละตอบสนองบุ ค ลากรทุ ก คนได ต ามความต อ งการทํ า ให ร ะบบนี้ เ ป น ที่ ย อมรั บ ของประชากร
มหาวิทยาลัย และลดขั้นตอนที่ไมจําเปนออกไป อยางไรก็ตามการคํานวณเวลาที่ใชในการจัดพิมพและแจกจาย
ใบแจงเงินเดือนยังไมไดรวมเวลาที่แตละหนวยงานใชในการแจกจายใบแจงเงินเดือน และยังไมไดรวมการออก
หนังสือรับรองเงินเดือนของบุคลากรซึ่งหนวยงานเปนผูออกใหตามคํารองขอ ซึ่งไมสามารถหาขอมูลได
3. การประหยัดเนื่องจากการจางบุคลากรในการปฏิบัติงาน เมื่อมีการปฏิบัติงานที่ระบบสารสนเทศ
ทางการเงิน KKUFMIS (Oracle) ทําใหสามารถลดคาใชจายในการจางบุคลากรในการปฏิบัติงาน สามารถสรุป
ไดดังตารางที่ 4 จากเดิมมีอัตราคาใชจายในการจางบุคลากร คิดเปนจํานวนเงิน 69,679.96 บาทตอเดือน และ
เมื่อมีการปฏิบัติงานที่ระบบสารสนเทศทางการเงิน KKUFMIS (Oracle) มีอัตราคาใชจายบุคลากรคิดเปน
จํานวนเงิน 63,543.76 บาทตอเดือน ซึ่งสามารถประหยัดคาใชจายในการจางบุคลากร คิดเปนจํานวนเงิน
6,136.20 บาทตอเดือน หรือ 73,634.40 บาทตอป
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบการประหยัดเนื่องจากการจางบุคลากรในการปฏิบัติงาน
รายการ
Payroll(บาท/เดือน) KKUFMIS(บาท/เดือน) ประหยัดได(บาท/เดือน) ประหยัดได(บาท/ป)
อัตราคาใชจายของบุคลากร
69,679.96
63,543.76
6,136.20
73,634.40
**หมายเหตุ อัตราเงินเดือนและคาตอบแทนตอคน 21,000 บาท/เดือน โดยมีจํานวนวันปฏิบัติงาน 22 วัน/เดือน จํานวน
ชั่วโมงปฏิบัติงาน 7 ชั่วโมง/วัน จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงาน 154 ชั่วโมง/เดือน คาใชจายในการปฏิบัติงาน
136.36 บาท/ชั่วโมง และอัตราเงินเดือนที่ใชประกอบการคํานวณ คืออัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ตามคุณวุฒิของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ตํ าแหน งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/ตํ าแหน ง
ประเภททั่วไป เทากับ 21,000 บาท (ประกาศ ก.บ.ม มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1/2556) เรื่อง การ
กําหนดบัญชีเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2556)

สรุปผล
การศึ ก ษาผลการพั ฒ นาระบบการเบิ ก จ า ยเงิ น เดื อ นและค า ตอบแทน ผ า นระบบ KKUFMIS
จากระบบเดิม หรือ ระบบเงินเดือน Payroll (Foxplus) เพื่อใหสามารถทํางานในระบบใหม หรือ ระบบ
สารสนเทศทางการเงิน KKUFMIS (Oracle) ในปจจุบันได กอใหเกิดการประหยัดจากกระบวนการปฏิบัติงาน
ในขั้นตอนการประมวลผล คิดเปนรอยละ 96 และขั้นตอนการการจัดพิมพรายงานประจําเดือน คิดเปนรอยละ
100 ขั้นตอนการแยกและการจัดสงเอกสารไปยังคณะ/หนวยงาน คิดเปนรอยละ 100 การประหยัดทรัพยากร
ที่ใชในการปฏิบัติงาน โดยเกิดการประหยัดจากการลดการใชผาหมึกเครื่องพิมพและกระดาษ เปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 133,952 บาทตอป คิดเปนรอยละ 100 และคาจางบุคลากรในการปฏิบัติงาน ประหยัดไดเปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น 6,136.20 บาทตอเดือน หรือ 73,634.40 บาทตอป
กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาการศึ กษาผลการพั ฒ นาระบบการเบิ กจ า ยเงิ น เดื อนและ
คาตอบแทน ผานระบบ KKUFMIS ผูเขียนใครขอขอบพระคุณ นางสาววิลาวัณย พิธรัตน ผูอํานวยการกอง
คลัง นางสาวจันทรเพ็ญ ทิพยตําแย ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน ผูใหขอคิดเห็นการนําเสนอผลงาน
ในการสัม มนาเครือ ขา ยเพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพการปฏิบัติง านดา นการเงิน บัญ ชีแ ละพัส ดุ มหาวิท ยาลัย
ขอนแกน หัวหนางานพัสดุ หัวหนางานบริหารงบประมาณ หัวหนางานบริหารการเงิน หัวหนางานเบิกจาย
เงินเดือนและคาจาง หัวหนางานบัญชี หัวหนางานบริหารทั่วไป และ รศ.ดร.อรุณศรี ปรีเปรม ที่ปรึกษาการ
จัดทําบทความ ที่ใหคําแนะนําในการศึกษาและใหความอนุเคราะหผูเขียนในทุกดาน และขอขอบคุณบุคลากร
กองคลัง รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของที่รวมขับเคลื่อนใหผลงานชิ้นนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี
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ศิริลักษณ หาญสุริย(Siriluk Hansuri)1
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บทคัดยอ
การบริหารเงินของมหาวิทยาลัยขอนแกนตามนโยบายและหลักเกณฑที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
ทําใหตองมีการวิเคราะหการดําเนินการในการลงทุนแตละประเภทของมหาวิทยาลัยขอนแกนสะทอนนโยบาย
ที่สภามหาวิ ทยาลัยกํา หนด และวิเคราะห ผลตอบแทนจากการลงทุนแตละประเภทในปงบประมาณ พ.ศ.
2557 จึงรวบรวมผลจากการวิเคราะหจัดทําเปนกรณีศึกษาเปนแนวทางการลงทุนและการวิเคราะหความเสี่ยง
จากการลงทุนของมหาวิทยาลัยไดตอไปในอนาคต โดยทําการรวบรวมขอมูลจากรายงานสถานภาพสินทรัพย
ประเภทเงินฝากธนาคารและการลงทุน รายงานเงินคงเหลื อประจําวัน และรายงานของบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน แลววิเคราะหตามกรอบสัดสวนการลงทุนแตละประเภทและวิเคราะหผลตอบแทนที่ไดรับจาก
การลงทุนในแตละประเภท ผลจากการศึกษาพบวาการลงทุนสวนใหญเปนไปตามกรอบและสัดสวนที่สภา
มหาวิทยาลัยกําหนด เงินฝากธนาคารเพื่อใชตามวัตถุประสงคเฉพาะเปนเงินเก็บที่มีเงื่อนไขบางประการที่มีการ
คงเงินฝากไวไมเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย สวนผลตอบแทนที่ไดจากการลงทุนในเงินฝากประจํา
หุ น กู พั น ธบั ต รและกองทุ น เป ด ตราสารหนี้ โ ดยรวมเฉลี่ ย ไม น อยกว า 3,4, 5 และ 5% ต อป ต ามลํ าดั บ
ผลตอบแทนที่ไดรับจากกองทุนอสังหาริมทรัพยและกองทุนสวนบุคคลโดยรวมเฉลี่ยไมนอยกวา 9 และ 7%
ตอปตามลําดับ แสดงใหเห็นถึงวิสัยทัศนในการกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และผลลัพธจากการนํา
นโยบายไปสูการปฏิบัติที่ทันสถานการณซึ่งเปนกรณีศึกษาที่ใชวางแนวทางในการดําเนินการตอไปในอนาคต
คําสําคัญ: ผลตอบแทนผลประโยชน มูลคาสินทรัพยสุทธิ (NAV) อัตราผลตอบแทนตอป (YTD)
Keywords: Returns, Benefit Net, Asset value, Year to date return
1

นักบัญชี ปฏิบัติการ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน
นักบัญชี ชํานาญการ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน
3
ผูชวยอธิการบดีฝายการคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกนและอาจารยประจําสาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
4
รองอธิการบดีฝายการคลังและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยขอนแกน และรองศาสตราจารย อาจารยประจําภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
2
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บทนํา
เงินรายไดของมหาวิทยาลัยเปนทุนสะสมที่มหาวิทยาลัยจําเปนตองมีระบบการจัดการที่ดีเพื่อสราง
ผลประโยชนที่จะนํามาใชในงานพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและอื่น ๆ มหาวิทยาลัยที่มีแนวทางการ
จัดการที่เหมาะสมจะชวยใหสรางรายไดจากเงินที่สะสมไวทําใหกิจการของมหาวิทยาลัยมีความยั่งยืน ระบบ
การจัดการเงินสวนนี้ตองไมเกิดความเสี่ยงตอการสูญเสียหรือเอื้อประโยชนสวนบุคคล ตรวจสอบได และให
ผลตอบแทนขั้นต่ําตามแผน การจัดการเงินรายไดใหสรางผลประโยชนโดยการฝากเงินไวในธนาคารเปนวิธีการ
ดั้งเดิมที่อาจยังคงใชไดแตนโยบายภาครัฐในการตรึงหรือลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุนสภาพคลองในประเทศทําให
ผลตอบแทนคอนขางต่ํา
การกระจายการลงทุนในแหลงลงทุนตาง ๆ อาจชวยใหเพิ่มโอกาสของคาตอบแทนที่สูงขึ้นและลด
ความเสี่ยงของการสูญเงินตนทั้งหมด แตความเคลื่อนไหวอยางรวดเร็วของตลาดเงินจากผลกระทบตาง ๆ โดย
ปจจัยทั้งในประเทศและตางประเทศทําใหตองอาศัยวิสัยทัศนและการตัดสินใจของผูนําระดับสูงสุดขององคกร
ประสานกับการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติดวยระบบที่มีการวางแผนเปนอยางดี มีความเชื่อมั่น โปรงใสและ
ตรวจสอบไดตลอดเวลา

ภาพที่ 1 บทบาทของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย กองคลัง หนวยตรวจสอบ ตอการบริหาร
จัดการเงินรายไดที่จัดสรรเพื่อสรางผลประโยชนใหแกมหาวิทยาลัย
บทบาทของสภามหาวิทยาลั ยตอการบริห ารจัดการเงิน รายไดข องมหาวิทยาลัย ในระบบบริ หาร
จัดการดังกลาวไดแกการกําหนดนโยบายบริหารเงินรายไดเพื่อการสรางผลประโยชน และความมั่นคงดาน
การเงินที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยโดยรวมมหาวิทยาลัยโดยฝายการคลังและทรัพยสิน จะทําหนาที่กํากับการ
บริหารจัดการเงินเพื่ อสภาพคลอง และบริหารการลงทุ นในแต ละประเภทตามสัดส วนที่สภามหาวิ ทยาลั ย
กําหนดและพรอมทั้งระบบการตรวจสอบและควบคุมที่เปนปจจุบันกองคลังทําหนาที่ดําเนินการฝาก–ถอนเงิน
จากบัญชีของธนาคาร เพื่อนําไปฝากลงทุนตามที่ไดรับอนุมัติจากผูบริหาร พรอมทั้งรายงานผลการบริหาร
จัดการเงินเปนประจําทุกเดือน ทั้งนี้ โดยการกํากับตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2557 ตลาดการเงินของประเทศไทยอยูในภาวะไมแนนอน ความ
ผันผวนของเศรษฐกิจในตลาดโลก และความไมชัดเจนของการเมืองในประเทศทําใหการเปลี่ยนแปลงของตลาด
เงินทุนเปนไปในทิศทางที่ไมเปนผลบวกตอการลงทุน การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย ทามกลางบรรยากาศการลงทุ นที่เป นไปในทิศทางลบโดยหวั งใหเกิ ดผลตอบแทนในทางบวก
จึงเปนงานที่ทาทายและตองอาศัยปจจัยหลาย ๆ อยางเสริมกัน กรณีศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคในการรวบรวม
แนวทางการบริห ารจัดการที่เ กิดผลตอบแทนจากการลงทุ นด านการเงิ นในขณะที่ กระแสการลงทุน ไม เอื้ อ
เทาที่ควร โดยคาดหวังวาจะเปนการเตรียมระบบบริหารจัดการดานการเงินที่พึ่งพาตนเองไดตอไปในอนาคต
วิธีการศึกษา
การกําหนดกรอบการบริหารเงินลงทุนในแตละประเภท
ในการกํ า หนดกรอบการบริ ห ารเงิ น ลงทุ น ในแต ล ะประเภทของสภามหาวิ ท ยาลั ย นั้ น อยู บ น
พื้นฐานของการบริหารเงินลงทุนใหไดเกิดผลประโยชนสูงสุด ภายใตการบริหารความเสี่ยงที่ยอมรับได ซึ่งใน
การประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ไดกําหนดหลักเกณฑในการบริหารลงทุนหรือ
ฝากเงินในสถาบันการเงินตาง ๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้
สวนที่ 1 จัดสรรเงินฝากธนาคารเพื่อสภาพคลองของการบริหารมหาวิทยาลัย ในวงเงินไมเกิน
400 ลานบาทโดยนําฝากธนาคารพาณิชยเปนประเภทออมทรัพยหรือลงทุนระยะสั้นในหนวยลงทุนที่มีความ
เสี่ยงต่ําและใหสภาพคลองสูงใกลเคียงกับเงินฝากประเภทออมทรัพยและใหผลตอบแทนที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย
สวนที่ 2 จัดสรรเงินเพื่อจัดเปนเงินลงทุนโดยฝากธนาคารพาณิชยหรือลงทุนในตราสารแหงหนี้
หรือในหลักทรัพยที่มีคุณภาพที่ใหผลตอบแทนที่สูง
สวนที่ 2.1 ไมต่ํากวา 40% ลงทุนในเงินฝากประจําธนาคารพาณิชยอัตราดอกเบี้ยสูง
พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินกระทรวงการคลังและหุนกูธนาคารพาณิชย และกองทุนเปดตราสารหนี้
สวนที่ 2.2 ไมต่ํากวา 10% ลงทุนในหลักทรัพยหรือหนวยลงทุนที่ใหผลตอบแทนสูง
เชน ลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย (Property Fund) กองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (Real
Estate Investment Trust: REIT) และกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure fund) ทั้งนี้ การลงทุน
ในกองทุนดังกลาวสามารถลงทุนไดทั้งประเภท กองทุนที่เปนเจาของกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ (Freehold) และ/
หรือ กองทุนแบบสิทธิการใหเชา (Leasehold)
สวนที่ 3 จัดสรรเพื่อลงทุนระยะยาวไมเกิน 40%
ลงทุนในลักษณะกองทุนสวนบุคคล หรือการลงทุนรูปแบบอื่นที่จะใหผลตอบแทนสูง โดยมีความ
เสี่ยงในระดับที่สามารถรับได
สวนที่ 4 อื่น ๆ
สวนที่ 4.1 ลงทุนบริษัทหรือกิจการรวมคาในลักษณะของ Venture Capital ในวงเงิน
ไมเกิน 100 ลานบาท
สวนที่ 4.2 เงินฝากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ตามวัตถุประสงคเฉพาะของคณะ/
หนวยงานที่ไดรับใหสามารถแยกเปนบัญชีเงินฝากของตนเองได
การรวบรวมขอมูล ใชขอมูลที่ปรากฏในรายงานสถานภาพสินทรัพยประเภทเงินฝากธนาคารและ
เงินลงทุน รายงานเงินคงเหลือประจําวัน รายงานมูลคาหนวยลงทุนของกองทุน และรายงานผลการดําเนินงาน
ของกองทุนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สวนระบบแบบแผนความรับผิดชอบในการตัดสินใจในการลงทุน
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และหลักเกณฑการคัดเลือกสถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัรัพยเปนไปตามมติของคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งสรุปในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แบบแผนแนวทางการตัดสินใจในการลงทุนและหลักเกณฑการคัดเลือกสถาบันการเงิน และบริษัท
หลักทรัพยของมหาวิทยาลัยขอนแกนในปงบประมาณ พ.ศ. 2557
หลักเกณฑการคัดเลือกสถาบัน
การเงิน บริษัทหลักทรัพย
1. เงินฝากธนาคารเพื่อสภาพคลอง
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือสูง
ไดรับมอบหมาย
ไมต่ํากวา A+
2. เงินลงทุนเพื่อนําฝากธนาคารพาณิชยหรือลงทุนในตราสารหนี้หรือหลักทรัพยที่มีคณ
ุ ภาพและใหผลตอบแทนสูง
2.1 เงินฝากประจําธนาคารพาณิชย
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่
 พันธบัตร หุนกู
ไดรับมอบหมาย
ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือสูง
 กองทุนเปดตราสารหนี้
ไมต่ํากวา A+
ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือสูง
ไมต่ํากวา B+
2.2 ลงทุนในหนวยลงทุนที่ใหผลตอบแทนสูง คณะกรรมการนโยบายการเงิน ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือสูง
เชน กองทุนอสังหาริมทรัพย
และทรัพยสิน
ไมต่ํากวา A+
3.เงินลงทุนระยะยาวเชน กองทุนสวนบุคคล
คณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพยสินและนําเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัยใหความ
เห็นชอบ
อื่น ๆ เชน บริษัทหรือกิจการรวมคาในลักษณะของ Venture Capital หรือเงินฝากสถาบันการเงินตามวัตถุประสงคเฉพาะของ
คณะ/หนวยงาน ดําเนินการเปนรายกรณีในรูปของคณะกรรมการฯ เสนอขออนุมัตผิ านคณะกรรมการบริหารนโยบายการเงิน
และทรัพยสินเปนราย ๆ ไป
ประเภทการลงทุน

ผูรับผิดชอบ

ที่มา : รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารการเงินและทรัพยสนิ ครั้งที่ 5/2556

คํานิยามศัพท
ตราสารหนี้ (Bond) คือ ตราสารทางการเงินโดยผูออกตราสารหนี้จะมีสถานะผูกูหรือลูกหนี้ใชตรา
สารหนี้เปนเครื่องมือในการระดมเงินทุนโดยการกูมีภาระหนาที่ในการจายดอกเบี้ยและคืนเงินตนใหแกผูใหกู
หรือนักลงทุนซึ่งนักลงทุนจะไดรับดอกเบี้ยอยางสม่ําเสมอตามระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ ถาเปนตราสารหนี้ที่
ออกโดยภาครัฐ เรียกวา “พันธบัตร” ถาออกโดยเอกชน จะเรียกวา “หุนกู”
เงินลงทุนระยะยาว (Long Term Investment) คือ เงินลงทุนที่นักลงทุนตั้งใจถือไวเกิน 1 ป
ประกอบดวยตราสารหนี้จะไดรับผลตอบแทนอยูในรูปของดอกเบี้ยและตราสารทุนจะไดรับผลตอบแทนอยูใน
รูปเงินปนผล
หนวยลงทุน (Unit trust) คือ สินคาทางการเงินของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม (บลจ.)
ที่ไดจากการรวบรวมเงินทุนของนักลงทุน จํานวนมาก เพื่อนําเงินทุนไปลงทุนในหลักทรัพยตาง ๆ เชน ตราสาร
ทุน ตราสารหนี้ ซึ่งหลักทรัพยจะถูกบริหารจัดการโดยมืออาชีพแทนนักลงทุน และ นักลงทุนแตละคนจะถือ
ครองสัดสวนของเงินกองทุน และ ไดรับประโยชนจากมูลคาทรัพยสินของกองทุนที่เพิ่มขึ้น เงินปนผล ดอกเบี้ย
และสิทธิประโยชนตาง ๆ แตก็มีความเสี่ยงตอการสูญเสียในมูลคาของหนวยลงทุน
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กองทุ น เป ด ตราสารหนี้ คื อ กองทุ น ที่ ล งทุ น ในตราสารหนี้ ป ระเภทต า ง ๆ ซึ่ ง ได แ ก พั น ธบั ต ร
รัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตั๋วเงินคลัง หุนกูของภาคเอกชน ตลอดจนเงินฝากประเภทตาง ๆ
ใหผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยที่มีความสม่ําเสมอ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (Property Fund) คือ การลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพยที่มี
คุณภาพและมุงเนนบริหารอสังหาริมทรัพยใหไดผลตอบแทนสม่ําเสมอในรูปคาเชา เพื่อแบงผูถือหนวยลงทุน
ของกองทุนในรูปของเงินปนผลซึ่งบริษัทหลักทรัพยจัดการ กองทุน (บลจ.) จะระดมเงินจากนักลงทุนกลุม
ดังกลาว
กองทุนสวนบุคคล (Private Fund) คือ รูปแบบการลงทุนที่มีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวสําหรับผูลงทุนที่มี
สวนรวมในการกําหนดนโยบายการลงทุน ตามวัตถุประสงค เงื่อนไข และขอจํากัดภายใตความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได ทั้ ง ยั ง มี ความยื ด หยุ น ในการปรั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ ใ นการลงทุ น ให เ หมาะสมกั บ สภาวการณ ต ลาดที่ มี การ
เปลี่ยนแปลงซึ่งบริษัทหลักทรัพยจัดการ กองทุน (บลจ.) จะระดมเงินจากนักลงทุนกลุมดังกลาว
YTD Return คือ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในประเภทตาง ๆ โดยเฉลี่ยตอป
การคํานวณอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอป (YTD Return)
ตารางที่ 2 วิธีการคํานวณอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอป (YTD Return)
ประเภทอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอป
1. YTD เ งิ น ฝ า ก ป ร ะ จํ า พั น ธ บั ต ร เงินตน (ลานบาท)
และหุนกู
ดอกเบี้ยรับ (ลานบาท)
YTD (%ตอป)
2. YTD กองทุนอสังหาริมทรัพย
ผลประโยชน
ผลประโยชนสะสม (%)
YTD (%ตอป)
3. YTD กองทุนสวนบุคคล
ผลประโยชน
ผลประโยชนสะสม (%)
YTD (%ตอป)
4. YTD กองทุนเปดตราสารหนี้
ผลประโยชน
ผลประโยชนสะสม (%)
YTD (%ตอป)
**หมายเหตุ : (*) NAV คือ มูลคาสินทรัพยสุทธิ

สูตรในการคํานวณ
= ถัวเฉลี่ยเงินลงทุนในปงบประมาณ พ.ศ. 2557
= ดอกเบี้ยรับจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2557
= (ดอกเบี้ยรับ/เงินตน) X 100%
= NAV* – ทุนสะสม
= (ผลประโยชน+เงินปนผล)/ทุนสะสม) X 100%
= สะสม(%)/ระยะเวลาลงทุน(ป)
= NAV* – ทุนสะสม
= ตั้งแตเริ่มลงทุน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
(ตามรายงานของ บลจ.)
= สะสม(%)/ระยะเวลาลงทุน(ป)
= NAV* – ทุนสะสม
= (ผลประโยชน+เงินปนผล)/ทุนสะสม) X 100%
= สะสม(%)/ระยะเวลาลงทุน(ป)

ขอจํากัดของการศึกษา
ขอจํากัดของกรณีศึกษาคือจํานวนปที่ใชในการศึกษามีนอยโดยในศึกษาไดใชขอมูลในการวิเคราะห
1 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งในการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกิจการจําเปนตองใช
ตั้งแต 2 ปงบประมาณขึ้นไป
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ผลการศึกษา
วงเงิ น และกรอบเงิ น ที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย มอบนโยบายให ส ามารถนํ า ไปลงทุ น หรื อ ฝากเพื่ อ
ผลประโยชน ในรู ปดอกเบี้ ยหรื อเงิ นปน ผลอื่ น ๆ และอี กสว นหนึ่ งคงเงิน ฝากธนาคารไวเ พื่อสภาพคลองซึ่ ง
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามกรอบที่สภามหาวิทยาลัยวางไวเปนสวนใหญ พบวามีเพียงครั้งเดียวที่มีการ
บริหารเงินฝากธนาคารเพื่อรักษาสภาพคลองเกินกรอบที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดไวคิดเปน 175% ของกรอบ
วงเงินที่กําหนดในเดือนกุมภาพันธ  มีนาคม 2557 ซึ่งสูงกวาเดือนอื่น ๆ ตลอดทั้งป ทั้งนี้ เปนเหตุการณ
เฉพาะกิจเพื่อเตรียมระดมเงินลงทุนเพิ่มหลังจากไดรับความเห็นชอบตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาแบบแผนและระบบการตัดสินใจลงทุนของมหาวิทยาลัยที่ไดวางไวแลวสามารถปรับเปลี่ยนให
เขากับสถานการณได
สัดสวนการลงทุนแบงเปนเงินฝากประจํา พันธบัตร และหุนกูโดยรวมเฉลี่ยเทากับ 55.8% ของเงิน
ลงทุนทั้งหมด เปนไปตามที่นโยบายสภามหาวิทยาลัยกําหนด คือไมต่ํากวา 40% ของเงินลงทุนทั้งหมด ลงทุน
ในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยโดยรวมเฉลี่ยเทากับ 6.3% ของเงินลงทุนทั้งหมด เปนไปตามที่นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยกําหนดคือไมเกิน 10% ของเงินลงทุนทั้งหมดลงทุนในกองทุนสวนบุคคล โดยรวมเฉลี่ยเทากับ
28.9% ของเงินลงทุนทั้งหมดเปนไปตามที่นโยบายสภามหาวิทยาลัยกําหนด คือ ไมเกิน 40% ของเงินลงทุน
ทั้งหมด และเงินฝากเพื่อใชตามวัตถุประสงคเฉพาะโดยรวมเฉลี่ยเทากับ 5.5% ของเงินลงทุนทั้งหมด ไมเปนไป
ตามกรอบที่นโยบายสภามหาวิทยาลัยกําหนดเนื่องจากเปนเงินฝากธนาคารที่มีเงื่อนไขบางประการซึ่งจําเปน
ตองคงเงินฝากไวดังแสดงในภาพที่ 2 อยางไรก็ตามสวนใหญเปนไปตามกรอบที่วางไว อีกทั้งการศึกษานี้ชวย
ใหเกิดระบบติดตามกํากับการดําเนินการใหเปนไปตามกรอบที่วางไวมากขึ้น

ภาพที่ 2 สัดสวนการลงทุน สวนที่ 1 (พื้นขาวใหญ) เปนเงินฝากประจํา พันธบัตรรัฐบาล หุนกู กองทุน
เปดตราสารหนี้ สวนที่ 2 (พื้นดําเสนขาว) เปนกองทุนอสังหาริมทรัพย สวนที่ 3 (พื้นขาวเล็ก)
เปนกองทุนสวนบุคคล และสวนที่ 4 (พื้นเทา) เปนเงินฝากธนาคารเพื่อใชตามวัตถุประสงค
เฉพาะปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ในแงของผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุนหรือเงินฝากธนาคารพบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยดอกเบี้ยรับตอเงินตนจากเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจําที่มีความเสี่ยงต่ํามี
คาเฉลี่ย 3.84% ตอปจัดเปนผลตอบแทนจากการลงทุนที่ต่ําที่สุด คาเฉลี่ยของผลตอบแทนที่ไดจากการลงทุน
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ในตราสารหนี้ ประเภทหุนกูมีคาเฉลี่ย 5.07% ตอป และพันธบัตรมีคาเฉลี่ย 5.34% ตอป การลงทุนใน
ตราสารหนี้ ประเภทหุนกู และพัน ธบั ตรที่ เชื่ อถือได มีแนวโนมความเสี่ ยงต่ํา แต มีโอกาสได รับ ผลตอบแทน
ที่แนนอนและสม่ําเสมอในอัตราที่สูงกวาเงินฝากประจําที่มีอายุเทากันหรือใกลเคียงกันตามระยะเวลาที่เลือก
ลงทุนในชวงเวลาดังกลาว
ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ทั้งในประเทศและตางประเทศ 3
กองทุน โดยกองทุนที่มีการลงทุนในตางประเทศพบวาไดผลตอบแทนมากกวากองทุนที่มีการลงทุนในประเทศ
แตจะมีความเสี่ยงในเรื่องของกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและไดอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยระหวาง
3.79 – 7.31% ตอปคาเฉลี่ย 5.34% ตอป
การลงทุนในกองทุนสวนบุคคลในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2557 มีจํานวนทั้งสิ้น 5 กองทุน
ดังแสดงในภาพที่ 3 ผลการดําเนินงานกองทุนสวนบุคคล โดยมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยระหวาง 1.60 –
9.17% ตอปคาเฉลี่ย 7.20% ตอป จากคาของอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจะพบวา มีผลติดลบเนื่องจากในจํานวน
5 กองทุน นั้น มี 1 กองทุน มีนโยบายการลงทุนในหุนตางประเทศ 100% ซึ่งเริ่มลงทุนในเดือนมีนาคม พ.ศ.
2557 มีผลการดําเนินงานขาดทุน ซึ่งในการพิจารณาจะขายกองทุนดังกลาวหรือไมตองรอดูสถานการณไป
ระยะหนึ่งกอน เพราะกองทุนสวนบุคคลเปนกองทุนรวมชนิดหนึ่งที่ใหผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวโดยจะเห็น
ไดจากในกองทุนที่มหาวิทยาลัยถือระยะยาวโดยเริ่มถือหนวยลงทุนในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จํานวน 2
กองทุน เริ่มแรกมีผลการดําเนินงานขาดทุนแตเมื่อผานไประยะหนึ่งผลการดําเนินดีขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั้งใน
ปจจุบันมีผลการดําเนินงานดีมาก ซึ่งมีผลทําใหมหาวิทยาลัยไดรับผลตอบแทนเฉลี่ยตอปสูง และสามารถถอน
ผลประโยชน (ราคามูลคาสินทรัพยสุทธิหักราคาทุน) มาใชในการกอสรางอาคารไดโดยมหาวิทยาลัยมีเงื่อนไข
ขอจํากัดในการลงทุนในกองทุนสวนบุคคล คือ จํานวนเงินลงทุน ไมเกิน 40% ของเงินลงทุนทั้งหมด
ผลการลงทุนในกองทุนสวนบุคคล

หนวย : ลานบาท

4,000.00

NAV

ภาพที่ 3 ผลการลงทุนในกองทุนสวนบุคคล
การบริหารจัดการความเสี่ยงจากการลงทุนในประเภทกองทุนอสังหาริมทรัพยในชวงปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 – 2557 มีการลงทุนใน 3 กองทุน มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยระหวาง 7.0013.76% มีคาเฉลี่ย
9.20% ตัวอยางของการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพยหนึ่งในชวงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งไดลดทุน
กองทุนดังกลาวลงและไดกําไรจากเงินปนผล 8% ตอปรวมทั้งไดกําไรจากการขาย 5% ตอปรวมอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ย 13% ตอป การลงทุนในกองทุนประเภทนี้มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงขณะเดียวกันก็มี
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ความเสี่ยงสูง แตอาศัยเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหลงทุุนในกองทุนอสังหาริมทรัพยที่ไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือสูงไมต่ํากวา A+ และจํานวนเงินลงทุน ไมเกิน 10% ของเงินลงทุนทั้งหมดทําใหลดความเสี่ยง
%ตอป
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00


อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอป

YTD (%ตอป)

ภาพที่ 4 คาเฉลี่ยผลตอบแทน (%ตอป) ของการลงทุนใน เงินฝากประจํา หุนกู พันธบัตร
กองทุนเปดตราสารหนี้ และกองทุนสวนบุคคล ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
จากภาพที่ 4 แสดงตัวเลขเปรียบเทียบของผลคาเฉลี่ยผลตอบแทนตอป ของการลงทุนในแตละ
ประเภท ซึ่งประเด็นที่สําคัญในการลงทุนแตละประเภทของมหาวิทยาลัยนั้นจะพิจารณา ผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงควบคูกัน โดยกําหนดสัดสวนการลงทุนของแตละประเภทในภาวะความเสี่ยงจากการลงทุนที่ยอมรับ
ได
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
กรณีศึกษาแสดงใหเห็นแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการจัดการเงินลงทุนเพื่อสรางผลประโยชน
ตามกรอบนโยบายและวิ สั ย ทั ศน ของสภามหาวิ ทยาลั ย การนํ า นโยบายไปสู ก ารปฏิ บั ติ อิง ตามเกณฑ และ
ขอกําหนดอยางแนวแน ในการทํางานผูปฏิบัติงานตองอาศัยความรู ความเขาใจ ในเรื่องชนิดของเงินลงทุนใน
แตละประเภท ที่ใหผลตอบแทนและมีความเสี่ยงที่แตกตางกัน โดยการลงทุนในตลาดหลักทรัพยทําใหสราง
ผลประโยชนไดแตขณะเดียวกันหนวยปฏิบัติตองทํางานอยางละเอียดรอบคอบ ไวในการติดตามขอมูลขาวสาร
นํ านโยบายไปสู ก ารปฏิ บั ติ อย า งเคร ง ครั ด ซื่ อตรง ติ ด ตามผล และรายงานผลการดํ าเนิ น งานเป น ประจํ า
ผลจากการดํ าเนิ นงานอยางทุมเทและมุ งมั่น ทําใหไดผลตอบแทนเกิน กว าแบบแผนเดิ มที่ คุนเคยในรูป ของ
ดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคารพาณิชยทั่วไป
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รำยชื่อแนบท้ำยคำสั่งมหำวิทยำลัยขอนแก่น (ที่ 2063/2558) ลงวันที่ 18 มีนำคม พ.ศ. 2558
สัมมนาเครือข่ายเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2558

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ชื่อ - สกุล
รศ. สมหมาย ปรีเปรม
นางสาว ปาริชาต บุตรวงค์
นางสาว จันทร์เพ็ญ ทิพย์ตาแย
นางสาว วิลาวัณย์ พิธรัตน์
รศ. อรุณศรี ปรีเปรม
นาง ชูศรี ดินประภา
นาย เชิดศักดิ์ เจริญศักดิ์ขจร
นาง ประไพพรรณ เปียจาปา
นาง อรุณศรี กางเพ็ง
นาง พิสมัย พวงคา
นางสาว นรพร พระธานี
นาง อรฤดี เธียรสุภาพงษ์
นางสาว อุไร ซ้ายหนองขาม
นางสาว ยุพาพรรณ์ คุณาธิปพงษ์
นางสาว สุนิภา ไสวเงิน
นาง พรรณี ศักดิ์ทัศนา
นาย วีระชาติ สุริยะเสน
นางสาว ผ่องศรี บุญสามารถ
นาง พิชชาพร กาบไกรแก้ว
นางสาว อนงนาฎ ธรรมบูรณวิทย์
นางสาว สุภิญญา อนันตประเสริฐ
นางสาว กุฎากรษ์ ทองจันทร์
นาง อวยพร โพธิศ์ รี
นางสาว เกษร ลาดเพ็ง
นาง สถาพร นาวานุเคราะห์
นางสาว ปิติยาพร ภูงาม
นางสาว วิมลพร แพนสมบัติ
นางสาว ศศิวิมล พลเยี่ยม

สังกัด
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง
ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
สนง.ประสานงานสภาคณาจารย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
Call Center
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองกลาง
กองการเจ้าหน้าที่
กองกิจการนักศึกษา
กองกิจการนักศึกษา
กองบริหารงานวิจัย
กองแผนงาน
กองวิเทศสัมพันธ์
กองสื่อสารองค์กร
กองอาคารและสถานที่
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
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สัมมนาเครือข่ายเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ลำดับที่
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

ชื่อ - สกุล
นางสาว รัชนี ไกยสวน
นาง พรจิต ภักดีศรีพันธ์
นาย อานวย เพียธงษา
นางสาว วาสนา ชาวดง
นางสาว สุมาลา เชียงฉี
นาง เทพินทร์ นาหนองตูม
นาง สุภลักษณ์ ผาบจันดา
นางสาว อัจฉรา มาโสภา
นางสาว วาสนา ฉิมภู
นาง พูนศรี สีหาวัตร
นางสาว ชาริสา พรหมวิอินทร์
นางสาว สุจิตรา ลีชมรัตน์
นาง วิรัตน์ พรมหา
นาง ปรีชญา จันทรประทักษ์
นางสาว สุกัญญา คามูล
นางสาว พรมงคล พรหมโสดา
นาง จันทร์จิรา กิณเรศ
นางสาว เจนจิรา ทีปงุ้
นาง จตุพร เนตรมณี
นางสาว หฤทัย ชัยโทนุย
นางสาว วิชยานันท์ ขันละ
นางสาว จิราพร บุญจวง
นางสาว วรินภ์ธร นันตะเวชกุล
นาง วันเพ็ญ กาญจนสันติสุข
นางสาว สุรัชธาวี พระธานี
นางสาว สมยงค์ แหล่ยัง
นางสาว วาสนา จงจิตกลาง
นาง บุญเม็ง นามวงษา

สังกัด
คณะเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยี
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ออทิสติก)
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาเขตหนองคาย
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์บริการวิชาการ
ศูนย์บริการวิชาการ
สถาบันยุทธศาสตร์
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กองคลัง สํานักงานอธ�การบดี
มหาว�ทยาลัยขอนแกน

รำยชื่อแนบท้ำยคำสั่งมหำวิทยำลัยขอนแก่น (ที่ 2063/2558) ลงวันที่ 18 มีนำคม พ.ศ. 2558
สัมมนาเครือข่ายเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2558

ลำดับที่
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

ชื่อ - สกุล
นาง กนกพร ภวภูตานนท์ฯ
นางสาว วาสนา ชาทองยศ
นางสาว วราภรณ์ ผ่านวงษ์
นางสาว ปรียนิตย์ แสงศรีเรือง
นางสาว ษมพร สนธิเปรม
นางสาว ประภาพร แสนเทพ
นาง สกาวรัตน์ สุขโข
นางสาว นงรัตน์ ศิริคาเพ็ง
นางสาว กนกอร สีแสง
นางสาว กฤษณวรรณ อินทรตั้ง
นางสาว สุดารัตน์ สอนศักดา
นางสาว รัชนี ตันสกุล
นางสาว ปาลิดา ไทยวัชรามาศ
นาย ประเทือง ขันตี
นางสาว หน่อย จินะชิต
นางสาว อรพรรณ โสภา
นาง ตุลยา นานอก
นาง ปิยะธิดา ศานติสิริรัฐ
นาง ประครอง ปัญโย
นาง สุวิมล คาชมภู
นางสาว กชพร ไทยอ่อน
นาย กฤตวิทย์ เกษเงิน
นาง กาญจนา ห่อยไธสง
นาง จารุ ธีระสาร
นาง จิตติมา อินธิราช
นางสาว จินตหรา ชิณะชาติ
นาง ชลธิดา วงษ์ละคร
นางสาว ณัฐณิชา แบขุนทด

สังกัด
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สนง.ทรัพย์สินทางปัญญา
สนง.บริหารจัดการทรัพย์สิน
สนง.บริหารจัดการหอพักนักศึกษา
สนง.ประเมินและประกันคุณภาพ
สนง.ฯ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สานักงานการกีฬา
สานักงานตรวจสอบภายใน
สานักงานตรวจสอบภายใน
สานักงานตรวจสอบภายใน
สานักงานตรวจสอบภายใน
สานักงานตรวจสอบภายใน
สานักงานตรวจสอบภายใน
สานักงานตรวจสอบภายใน
สานักงานรักษาความปลอดภัย
สานักนวัตกรรมการเรียนการสอน
สานักวัฒนธรรม
สานักวิชาศึกษาทัว่ ไป
สานักวิทยบริการ
สานักวิทยบริการ
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
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กรณีศึกษา: การพัฒนาระบบงานดานการคลังและพัสดุสูความเปนเลิศ
Development of Smart Financial System: Case studies

รำยชื่อแนบท้ำยคำสั่งมหำวิทยำลัยขอนแก่น (ที่ 2063/2558) ลงวันที่ 18 มีนำคม พ.ศ. 2558
สัมมนาเครือข่ายเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2558

ลำดับที่
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

ชื่อ - สกุล
นางสาว ดวงฤทัย เทียมหอม
นางสาว ธนวรรณ เนาว์โสภา
นางสาว นภัสสร มงคลกุล
นาย บัณฑิต จาปาแขม
นางสาว บุบผชาติ ปิตตาลาภา
นาย ประมวล เปลี่ยนผึ้ง
นางสาว ปัทมาภรณ์ ปูส่ า
นาง ปิยนุช โลมาอินทร์
นาย พลช ไพรีพินาศ
นาย พาว สามหาดไทย
นางสาว พิชญา ทองรักษ์
นางสาว พีรญา ปิตุไพโรจน์
นางสาว เพ็ญพิศ มูลคาเกตุ
นางสาว ภัทรนิษฐ์ สุรโกมลเศรษฐ์
นางสาว มัลลิกา แก้วเกิด
นาง รพีภรณ์ อินทรปรีชา
นาง รัชนีวรรณ คาภา
นางสาว ลักขณา พากเพียร
นาง วรนุช ทวีทรัพย์ธนาสิน
นางสาว วัชรารัตน์ โสจันทร์
นาง ศรารัตน์ สาระรัตน์
นางสาว ศิริพร พรรณพิกุล
นางสาว ศิริลักษณ์ หาญสุริย์
นาง สมพิศ โคตรนรินทร์
นาง สโรชา ดรประชุม
นางสาว สุนิภา ไสวเงิน
นางสาว สิรินันท์ คามูล
นางสาว สุคนธา โนนศรี

สังกัด
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
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กองคลัง สํานักงานอธ�การบดี
มหาว�ทยาลัยขอนแกน
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ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2558

ลำดับที่
113
114
115
116
117
118

ชื่อ - สกุล
นางสาว สุทัตตา กันทะวาด
นางสาว สุภาภรณ์ ศรีอั่ง
นาย สุรสิทธิ์ ชาลีมาตย์
นางสาว อมร เวียงแสง
นางสาว อลิษา พิมพุฒ
นาง อารยา จินกสิกิจ

สังกัด
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
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