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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2561

รอบครึ่งปงบประมาณ
ระยะเวลาตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561

สวนการเงินและบัญชี

ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของ
หนวยงาน

รอยละ >80 70.63    88.28

 - ภารกิจหลักของหนวยงาน รอยละ 95     81.25  85.52

- ภารกิจยุทธศาสตรหรือนโยบายเรงดวน รอยละ      100      60     60

• รอยละผลสําเร็จการใชระบบ 
WU e-Office (ณ กพ.61)

รอยละ 95 (22) 86.36 (19) 90.90

• รอยละการบันทึกงานประจําวันของพนักงาน รอยละ 100 (21) 100 (21) 100

• รอยละหรือคะแนนประเมิน5ส
(ผลตรวจประเมินพื้นทีค่รั้งที่ 1/61)

รอยละ 5 5 100
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ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• รอยละผลสําเร็จการดําเนินงานและการใช
จายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป

รอยละ  12.53        
6.26/ครึ่งป

    5.17
    5.17

    41.27
    82.58

• รอยละของการประหยัดพลงังาน รอยละ      -    -      -

 - คาไฟฟา

-  คาน้ํามัน

ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน

การประชุมคณะกรรมการเงินและทรัพยสิน  แผน   6 ครั้ง  ผล 6  ครั้ง 

1.ขอบังคับ ฯ หนวยวิสาหกิจ  

2.อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาคพิเศษ

3.การบริหารเงินลงทุน โดยปรับการลงทุนในตราสารทุน เพ่ิมขึ้น จาก รอยละ 15 เปนรอยละ 20

4.เห็นชอบการจัดสรรเงินคาถมดินพื้นที่วางศูนยการแพทย 

5.โครงการรวมทุนกับเอกชนภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ    2 โครงการ คือ 

**โครงการรวมทุนกอสรางหอพักดานหนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

**โครงการรวมทุนกอสรางโซลาฟารมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

6.เห็นชอบอัตราคาบริการรถโดยสารขนสงสารธารณะภายใน  ปละ 1,200 บาท /คน

400 (3 ภาค)และ 600 บาท(2 ภาค) ตอคน     
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ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน
พัฒนาระบบงานหรือกลไกการใหบริการที่เพิ่มขึ้น

1.ระบบโอนขอมูลประกันสังคมผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

2.จัดทําคูมือการบันทึกบัญชี การจัดทํารายงานทางการเงิน ของศูนยบริหารทรัพยสิน คลีนิคเทคนิคการแพทย 
คลีนิคกายภาพ โดยมีแนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีดานการรับ การเบิกจาย การปรับปรุง ปรุงรายการ การ
บันทึกคาเสื่อมราคา และรูปแบบงบการเงิน   การรับ-จายเงิน งานการเงินนักศึกษา (4เรื่อง)

3.การออกประกาศ    

   **คาธรรมเนียมการศึกษา คาธรรมเนียมพิเศษ และคาธรรมเนียมอื่นๆ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรการเรียน
การสอนแบบทวิภาษา  สําหรับหลักสูตรนานาชาติ พ.ศ.2561 

   ** ออกประกาศ : อัตราการนําสงรายไดใหมหาวิทยาลัยและวงเงินยืมจากมหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ 
พ.ศ. 2561 

   **ออกประกาศ : คาธรรมเนียมการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษนอกเหนือคาธรรมเนียมการศึกษาลักษณะ
เหมาจายสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

  

ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน
การติดตามหนี้  

   ไดกําหนดมาตรการ เกี่ยวกับหนี้   หารือรวมกันกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการติดตามหนี้   และการ
ปองกันเพ่ือไมใหใหเกิดหนี้เพ่ิมขึ้น   สวนที่ทีหนี้เดิมใหมีการลดลง  ติดตาม/ประสาน   และหารือรวมกัน 
เชน  ลูกหนี้เงินยืมทดรอง  ลูกหนี้นักศึกษา  ลูกหนี้โครงการวิจัย

1.ณ 31 มีนาคม 2561 ลูกหนี้เงินยืมทดรอง คางเกิน 30 วัน 

**ลูกหนี้เงินยืม ป 58-60   5  รายการ  511,296.82  หักเงินเดือน 3  ดําเนินคดี  2

**ลูกหนี้เงินยืมป 2561   5  รายการ 211,309.02  บาท หักเงินเดือน 5 ราย

**ลูกหนี้ระหวางตรวจสอบ 26 รายการ 2,958,413.97 บาทดําเนินการแกไข  
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 ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน

 การพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไรเงินสด

1.การจายเงินอิเลคทรอนิกส  e-payment   

**การจายเงินผาน ธ.กรุงไทย และธ.ไทยพาณิชย เพ่ือจายเจาหนี้ ลูกหนี้ ทุนการศึกษา

** การจายเงินสวัสดิการ(คารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร)     

**ขออนุมัติการจายเงินโดยมอบอํานาจเพ่ิมขึ้น อยูระหวางการดําเนินการของ สวน ทมอ

**กําหนดกลุมผูมีอํานาจ กลุมที่ 1 ผูบริหาร 3  และกลุมที่ 2  สวนการเงินฯ 3

2.การรับเงินอิเลคทรอนิกส 

**การรับเงินผานเครื่อง EDC  ธ.กรุงไทย  ติดตั้งแลว 1  ที่ศูนยหนังสือ ฯ

**หารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ หนวยวิสาหกิจ  และ ธ.กรุงไทย  

**ระบุจุดติดตั้ง เครื่อง EDC  QR CODE และtablet

**มหาวิทยาลัย และธ.กรุงไทย ทําบันทึกความรวมมือ  วันที่ 29 มีนาคม 2561

ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน

 การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

1.อบรมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทํารายงานการเงินรวมภาครัฐดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส รุนที่ 5 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2561 ณ กรมบัญชีกลาง 

2.ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม Krungthai Innovation Lab รวมกับคณะผูบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ ณ สํานักงานใหญ ธนาคารกรุงไทย ในวันจันทรที่ 26 กุมภาพันธ 2561 

3.พนักงานเขารวมอบรมหัวหนางาน  และอบรมการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน รอยละ 60  ของพนักงาน 
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ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน
การบริหารเงิน

1.การบริหารเงินฝาก มีอัตราเพิ่มขึ้นเกินกวารอยละ 0.20 จากอัตราถัวเฉลี่ยเงินฝากธนาคาร คือรอยละ 
0.69 

ประเภท 3 เดือน รอยละ 1.234 /เฉลี่ย 5 ธนาคาร 0.920 

ประเภท 6 เดือน รอยละ 1.481 /เฉลี่ย 5 ธนาคาร 1.050 

ประเภท 12 เดือน รอยละ 1.645 /เฉลี่ย 5 ธนาคาร 1.200 

ประเภท 24 เดือน ไมมีเงินฝาก /เฉลี่ย 5 ธนาคาร 1.250 

ประเภทมากกวา 24 เดือน รอยละ 2.873 /เฉลี่ย 5 ธนาคาร 1.320 

 

ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน

การบริหารเงิน ตอ

•2.การบริหารเงิน โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน  3 บริษัท  วงเงินรวม 1,050 ลานบาท

•อัตราผลตอบแทน ต.ค. 60 - ก.พ. 61 เฉลี่ย 3 บลจ. รอยละ  6.525 

•บลจ.เอ็มเอฟซี จํากัด รอยละ 6.432 

•บลจ.กสิกรไทย จํากัด รอยละ 5.486 

•บลจ.ไทยพาณิชย จํากัด รอยละ 7.657 

•ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นเกินกวารอยละ 0.45 จากอัตราดอกเบ้ียปกติถัวเฉลี่ย   

•และตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 อนุมัติตอสัญญา 
2 บลจ. คือ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน กสิกรไทย จํากัด โดยใหตอสัญญาไปอีกบริษัทละ 1 ป ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการตอสัญญา
เรียบรอยแลว และมีวันสิ้นสุดสัญญาเปนวันเดียวกัน
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สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ที่หนวยงานรับผิดชอบ

สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ที่หนวยงานรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    
ตัวที่วัดที่ 1 
รายงานทางการเงนิ 12/6 6 50/100

รายงานประจําป ประจําเดือน รายงานกรมบัญชีกลาง

 ตัวชี้วัดที่ 2  
. พัฒนาระบบงานหรือกลไกการ
ให้บริการที�เพิ�มขึ �น  (เรื�อง/
หนว่ยงาน)

17 10 58.82
 1.ระบบโอนข้อมูลประกันสงัคมผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2.-4. 
จดัระบบการบนัทกึบญัชี การจดัทํารายงานทางการเงนิ ของศูนย์
บริหารทรัพย์สิน คลีนิคเทคนิคการแพทย์ คลีนิคกายภาพ โดยมี
แนวปฏิบติัการบนัทกึบญัชีด้านการรับ การเบิกจา่ย การปรับปรุง 
ปรุงรายการ การบนัทกึค่าเสื�อมราคา และรูปแบบงบการเงิน 5.ขอ
อนมุัติปรับวงเงินการสั�งจา่ยและกําหนดผู้มีอํานาจการสั�งจา่ยเงิน 
โดยแยกการมอบอํานาจการสั�งจา่ยเงนิอิเล็กทรอนิกส์ตา่งหาก

 
      

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    
ตัวที่วัดที่  3
ร้อยละการติดตามลกูหนี �เป็นไป
ตามกําหนดเวลา

100 100 100
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง ลูกหนี้นักศึกษา ลูกหนี้อ่ืนๆ

 ตัวชี้วัดที่ 4 
 ร้อยละการควบคมุการตดัจา่ย
งบประมาณเป็นไปตาม
วัตถปุระสงค์และเป้าหมายของ
มหาวิทยาลยั

100 100 100
  

 
      

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    
ตัวที่วัดที่  5
 ร้อยละมูลค่าของความผิดพลาด
ของการบนัทกึบญัชีเมื�อ
เปรียบเทียบกับทรัพย์สินรวม

0.01 0.0002 0.0002

 ตัวชี้วัดที่ 6 -8
 ร้อยละของระดบัความพงึพอใจ
ขอผู้ รับบริการภายใน
มหาวิทยาลยั

>85 n/a
  
ดําเนินการในไตรมาสที่3

ตัวชี้วัดที่ 3

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    
ตัวที่วัดที่  9
 ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมาย
ผลผลิตของหนว่ยงาน

>80 70.63 88.28
 

 ตัวชี้วัดที่ 10  
 การรับ-สง่เอกสารภายใน
หนว่ยงานให้แล้วเสร็จภายใน 1 
วัน

95 97 102
  เดือนตุลาคม-ธันวาคม  3,000 ชดุ  มกราคม 1,894 ชดุ เฉลี�ย 
82 ชดุ/วัน เดือนกุมภาพันธ์ 1,846 ชดุ เฉลี�ย 92 ชดุต่อวัน เดือน
มีนาคม 2,045 ชดุ เฉลี�ย 92 ชดุ/วัน    
 รวม    8785 ชดุ

 
      

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    
ตัวที่วัดที่  11
 
 การรับ - สง่เอกสารภายนอก
หนว่ยงานภายในวันถัดไป

95 97 102 จํานวน 534 ชดุ

 ตัวชี้วัดที่ 12 
 
ร้อยละของงานที�เสร็จในเวลาที�
กําหนด

95 90 94.73

  

 
      

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    
ตัวที่วัดที่  13
 
 ความสามารถในการพร้อมจา่ย
ภายใน 7 วันหลงัจากได้รับ
เอกสาร

95 68.07 71.65
**จํานวนเอกสารการเบิกจาย ชวง ต.ค.60-15 มี.ค.61  6.708 ฉบับ  

 1 วัน 1.70      2 วัน 8.113 

 3 วัน 10.07    4   วัน 13.35

 5 วัน  20.41   6   วัน  6.45

 7 วัน  7.98   เกิน 7 วัน  31.93  

 ตัวชี้วัดที่ 14 
 ความสามารถในการเบิกเงิน
สํารองจา่ย 7 วัน หลงัจากได้รับ
เอกสารที�ผา่นการตรวจสอบ

95 71.33 75.10
  ***จํานวนเอกสารการเบิกจาย ชวง ต.ค.60-15 มี.ค.61  987 ฉบับ  

  เบิกจาย  1 วัน         รอยละ   1.48              เบิกจาย  2  วัน         รอยละ   14.17

  เบิกจาย 3 วัน          รอยละ   20.92            เบิกจาย  4  วัน         รอยละ  17.79

  เบิกจาย  5-6 วัน      รอยละ   6.10              เบิกจาย  7  วัน          รอยละ  10.71

  เบิกจาย เกิน7 วัน     รอยละ   28.83

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    
ตัวที่วัดที่  15 
 
 ความสามารถในการเบิกเงิน
สวัสดิการภายใน 2 วัน หลงัจาก
ได้รับเอกสารที�ผา่นการตรวจสอบ

95 84.10 88.52
จํานวนเอกสารเบิกจา่ยเงินสวัสดิการชว่ง (ตั �งแต่ มค - 15 มี.ค. 
61) 780 ชดุ - ความสามารถในการเบิกจา่ย ภายใน 1 วัน 566 ชดุ 
คิดเป็นร้อยละ 72.56 - ความสามารถในการเบิกจา่ย ภายใน 2 
วัน 90 ชดุ คิดเป็นร้อยละ 11.5 - ความสามารถในการเบิกจา่ย 
ภายใน 3 วัน 112 ชดุ คิดเป็นร้อยละ 14.4 - ความสามารถในการ
เบิกจา่ย ภายใน 4 วัน 12 ชดุ คิดเป็นร้อยละ 1.54

ตัวที่วัดที่  16 ความสามารถ
ในการตรวจเอกสารคืนเงินยืม
ทดรอง เสนอหวัหน้าฯ อนมุัติ
ภายใน 7 วันหลงัจากได้รับ
เอกสาร

95 69.49 73.15

  
จํานวนเอกสารทั �งสิ �น 668 ชดุ - ความสามารถในการตรวจ
เอกสารภายใน 7 วัน  คิดเป็นร้อยละ 69.49 - ความสามารถใน
การตรวจเอกสารภายเกิน 7 วัน  คิดเป็นร้อยละ 30.51

 
      

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    
ตัวที่วัดที่  17

 ความสามารถในการเบิกชดเชย
เงินสดยอ่ยของหนว่ยงานภายใน 
7 วัน หลงัจากได้รับเอกสาร

95 25 26 จํานวนเอกสาร  96 ชดุ  4 วัน ร้อยละ 16.67 
  5 วัน  ร้อยละ 4.167    7 วัน ร้อยละ 4.167

 ตัวชี้วัดที่ 18 
 ความสามารถในการเสนองบ
การเงินของหนว่ยงาน ภายในวันที� 
15 ของเดือนถัดไป

95 100 105
  

 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

ตัวชี้วัดที่ 19
 ความสามารถในการเสนองบ
การเงิน ผา่นระบบบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐและ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
ภายในวันที� 15 ของเดือนถัดไป

95 100 105

 ตัวชี้วัดที่ 20 
 ความสามารถในการปิดระบบ 

AP (เจ้าหนี �การค้า) ภายในวันที� 
7 ของเดือนถัดไป

95 100 105
  

 
      

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    
ตัวที่วัดที่  21
  ความสามารถในการปิดระบบ 

AR (ลกูหนี �การค้า) ภายใน 3 วัน
ทําการหลงัจากสิ �นเดือนถัดไป

95 100 105

 ตัวชี้วัดที่ 22 
 ความสามารถในการปิดระบบ 

GL (บญัชีแยกประเภท) ภายใน
วันที� 10 ของเดือนถัดไป

95 100 105
  

 
      

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    
ตัวที่วัดที่  23
  ความสามารถในการเบิกจา่ย
เงินเดือน 3 วันสดุท้ายก่อนสิ �น
เดือน

95 100 105

  
  

  

 
      

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    
ตัวที่วัดที่  27
  ร้อยละของการใช้จา่ย
งบประมาณที�เป็นไปตามแผนการ
ใช้จา่ยเงิน

>95 82.59 86.93

 ตัวชี้วัดที่ 28 
 ร้อยละของการใช้เงนินอกแผน
และการโอนเปลี�ยนแปลง
งบประมาณ

5 0 0
  

ตัวชี้วัดที่ 3

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจาก
เน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    
ตัวที่วัดที่  24
ผลตอบแทนที�ได้รับจากดอกเบี �ยและ
ผลประโยชน์จากการเงนิลงทนุไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 0.45 ค่าเฉลี�ยจาก 4 ธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่

95 100 105 รอยละ 6.52

 ตัวชี้วัดที่ 25 
จากกอัตราผลตอบแทนการลงทนุที�บริหาร
โดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุเทียบกับ
ดัชนีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับตัว
แปรอ้างอิง (Benchmark) บริษัทใน
ตลาดเงินและตลาดทนุ 

95 100 105
  

ตัวที่วัดที่  26
  ร้อยละ 0.20 ที�เพิ�มจากอัตราดอกเบี �ยปกติ
ถัวเฉลี�ย

95 100 105      เพิ่มขึ้นรอยละ 0.69

ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรที่ 7 
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สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วดัตามนโยบายเรงดวน
ที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี

• ตัวชี้วัด 1.คูมือการเบิกจายที่สามารถเบิกจายไดถูกตองรวดเร็วยิ่งขึ้น

   คูมือการเบิกจาย อยูระหวางการดําเนินการ ซึ่งงานการเงินไดกําหนดเรื่องที่สามารถทําใหการเบิกจายรวดเร็ว และถูกตอง เชน 
เอกสารประกอบการเบิกจายเงินยืมทดรอง การคืนเงินทดรอง การปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ใบเสร็จรับเงิน การเบิกสวัสดิการ เงินสด
ยอย  การรับ จายเงินคืนนักศึกษา(5 เรื่อง)

   คูมือการดานบัญชี  การบันทึกบัญชี การจัดทํารายงานทางการเงิน ของศูนยบริหารทรัพยสิน คลีนิคเทคนิคการแพทย คลีนิค
กายภาพ โดยมีแนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีดานการรับ การเบิกจาย การปรับปรุง ปรุงรายการ การบันทึกคาเสื่อมราคา และ
รูปแบบงบการเงิน   (3 เรื่อง)

 (รอยละความสําเร็จ 60 )

• ตัวชี้วัด 1.คูมือการเบิกจายที่สามารถเบิกจายไดถูกตองรวดเร็วยิ่งขึ้น

   คูมือการเบิกจาย อยูระหวางการดําเนินการ ซึ่งงานการเงินไดกําหนดเรื่องที่สามารถทําใหการเบิกจายรวดเร็ว และถูกตอง เชน 
เอกสารประกอบการเบิกจายเงินยืมทดรอง การคืนเงินทดรอง การปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ใบเสร็จรับเงิน การเบิกสวัสดิการ เงินสด
ยอย  การรับ จายเงินคืนนักศึกษา(5 เรื่อง)

   คูมือการดานบัญชี  การบันทึกบัญชี การจัดทํารายงานทางการเงิน ของศูนยบริหารทรัพยสิน คลีนิคเทคนิคการแพทย คลีนิค
กายภาพ โดยมีแนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีดานการรับ การเบิกจาย การปรับปรุง ปรุงรายการ การบันทึกคาเสื่อมราคา และ
รูปแบบงบการเงิน   (3 เรื่อง)

 (รอยละความสําเร็จ 60 )

การพัฒนาองค์กรและบริหารทนุมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง
ยุทธศาสตรที่ 2 
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อุปสรรคในการปฏิบัติงาน/แนวทางแกไข

1.กรณีไมดําเนินการตามระเบียบ ประกาศ (การยืมเงินทดรอง) 

    แนวทางแกไข การหารือใหเขาใจตรงกัน  

2.หนวยงานที่มีอํานาจดําเนินการเอง ไมไดปฏิบัติตามที่กําหนด

    แนวทางแกไข หนวยงานที่เกี่ยวของควรหารือทําความเขาใจรวมกัน  

3.การชดใชเงินของพนักงานใหแกมหาวิทยาลัย โดยใหพนักงานชําระเงินเอง ที่ผานมาพนักงานไมจายชําระเงินตาม
กําหนดเวลา ทําใหมีขั้นตอนการแจงขอมูลในการติดตาม 

    แนวทางแกไข ควรกําหนดใหมีการชดใชเงินตางๆ ชําระผานบัญชีเงินเดือนเปนอันดับแรก  กรณีที่พนักงานตองจาย
ใหแกมหาวิทยาลัย     

 

 ขอเสนอแนะ /ขอบคุณคะ


