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สรุปผลสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการ 
สํานักงานคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

ประจาํปงบประมาณ 2563 
 

จากการสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการสํานักงานคลัง โดยเก็บขอมูลจากผูรับบริการ 

จํานวน 222 คน โดยใชเกณฑการใหคะแนนของลิเคอรท (Likert Scale) ดังนี ้

เกณฑท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  ระดับคะแนนเทากับ 5 

มีความพึงพอใจมาก  ระดับคะแนนเทากับ 4 

มีความพึงพอใจปานกลาง  ระดับคะแนนเทากับ 3 

มีความพึงพอใจนอย  ระดับคะแนนเทากับ 2 

มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด  ระดับคะแนนเทากับ 1 

การหาคาเฉลี่ย : โดยมีคาระดับน้ําหนักคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม  

แบงเปน 5 ระดับดังนี้  

คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 กําหนดใหอยูในเกณฑ มากท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ มาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ นอย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ นอยท่ีสุด 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ 

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 
อาจารย 18 8.10 
นักศึกษา 15 6.75 
บุคคลากรภายใน 77 34.70 
บุคคลภายนอก/บริษัท หาง ราน 112 50.45 

รวม 222 100.00 
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ตารางท่ี 2 หนวยงาน/คณะท่ีสังกัด  

สังกัด จํานวน (คน) 
สํานักงานอธิการบดี 24 
คณะ/สถาบัน/สํานัก/หนวยงานในกํากับ 74 
ไมระบุ 12 

รวม 110 
 
ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ผลสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการสํานักงานคลังประจําปงบประมาณ 2563 จากผูใชบริการแตละ
สถานภาพ ผลการวิเคราะหความพึงพอใจ พบวาความพึงพอใจภาพรวมของผูรับบริการมีคาเฉลี่ย 4.01 คิดเปน
รอยละ 80.20 อยูในระดับ “มาก” ตามตารางท่ี 4 ความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยมีหัวขอความพึงพอใจหลัก
ดังนี้ 
 ความพึงพอใจภาพรวมของงานบริการสํานักงานคลังมีคาเฉลี่ย 3.86 อยูในระดับ “มาก” ซ่ึงบริการท่ีมี

คาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือบริการโอนเงิน คาเฉลี่ย 4.17 และบริการท่ีมีคาเฉลี่ยนอยสุดคือบริการรับเขา-

สงออกเอกสาร คาเฉลี่ย 3.68 โดยมีขอเสนอแนะ/ความคาดหวังของแตละงานบริการจากผูตอบแบบสํารวจ ตาม

ตารางท่ี 5 ขอเสนอแนะ/ความคาดหวังของงานบริการ โดยสรุปประเด็นหลักดังนี้ 

- ระยะเวลาการเบิกจายท่ีรวดเร็วข้ึน เปนไปตามท่ีกําหนด 

- การแจงผลการโอนเงินท่ีรวดเร็ว 

- มาตรฐานของการตรวจสอบเอกสารการเบิกจาย 

- Service Mind 

- ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส เชน ระบบ Tracking เอกสาร, หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจาย เปน

ตน 

 ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการภาพรวมมีคาเฉลี่ย 4.03 อยูในระดับ “มาก” ซ่ึงความพึงพอใจท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือดานการใหบริการของเจาหนาท่ี คาเฉลี่ย 4.19 โดยหัวขอท่ีไดรับคาเฉลี่ยสูงสุดในดานการ
ใหบริการของเจาหนาท่ีคือ “ความซ่ือสัตยสุจริตและเปนธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี” คาเฉลี่ย 4.32 และความพึง
พอใจในคุณภาพการใหบริการท่ีมีคาเฉลี่ยนอยสุดคือดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ คาเฉลี่ย 4.02 โดย
หัวขอท่ีไดรับคาเฉลี่ยนอยสุดในดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการคือ “ระยะเวลาในการรับบริการมีความ
รวดเร็ว เหมาะสม” คาเฉลี่ย 3.96 
 
ตารางท่ี 3 แสดงผลความพึงพอใจของผูรับบริการเปรียบเทียบแผนและผลปงบประมาณ 2562-2563 

ปงบประมาณ 
ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจผูรับริการสํานักงานคลัง (รอยละ) 

แผน ผล 

2562 80.00 75.00 
2563 80.00 80.20 

 



3 
 

 

หัวขอความพึงพอใจ อาจารย นักศึกษา บุคลากรภายใน 
บุคคลภายนอก/
บริษัท หาง ราน 

ผลรวม 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในงานบริการ คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ 
1.บริการโอนเงิน (โอนเงินใหคูคา, โอนเงินตามเรื่องเบิกจายใหนักศึกษาและบุคลากร, เงิน
ยืมมหาวิทยาลัย, เงินสวัสดิการบุคลากร, เงินเดือนบุคลากร) 

3.72 มาก 3.93 มาก 3.88 มาก 4.47 มาก 4.17 มาก 

2.บริการรับชําระเงินผานชองทางการชําระเงินตาง ๆ (คาลงทะเบียนเรียน, คาบริการตาง 
ๆ) 

3.11 ปานกลาง 4.13 มาก 3.39 ปานกลาง 3.98 มาก 3.72 มาก 

3.บริการขอเอกสาร (เชน ใบเสร็จรับเงิน, หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจาย, หนังสือ
รับรองอื่น ฯ) 

3.72 มาก 3.87 มาก 3.42 ปานกลาง 4.20 มาก 3.86 มาก 

4.บริการรับเขา-สงออกเอกสาร (เชน เรื่องเบิกจาย, สัญญายืมเงิน, หนังสือท่ัวไป ฯ) 3.28 ปานกลาง 3.40 ปานกลาง 3.58 มาก 3.86 มาก 3.68 มาก 
รวม 3.46 ปานกลาง 3.83 มาก 3.57 มาก 4.13 มาก 3.86 มาก 

ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ           
ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ           
1.ระยะเวลาในการรับบริการมีความรวดเร็ว เหมาะสม 3.44 ปานกลาง 3.53 มาก 3.78 มาก 4.22 มาก 3.96 มาก 
2.ขัน้ตอนการใหบริการมีความสะดวก ชัดเจน เปนระบบ โปรงใสและตรวจสอบได 3.89 มาก 3.53 มาก 3.83 มาก 4.40 มาก 4.10 มาก 
3.ความเหมาะสมของเอกสาร/หลักฐานท่ีใชในงานบริการตาง ๆ 3.44 ปานกลาง 3.60 มาก 3.62 มาก 4.37 มาก 3.98 มาก 

รวม 3.59 มาก 3.56 มาก 3.74 มาก 4.33 มาก 4.02 มาก 
ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี           
1.ความสุภาพ ความพรอมและความเต็มใจในการใหบริการ 3.89 มาก 3.53 มาก 3.90 มาก 4.43 มาก 4.14 มาก 
2.ความรู ความเชียวชาญในการชี้แจง ใหคําปรึกษา แนะนําการใหบริการ 3.83 มาก 3.60 มาก 3.94 มาก 4.33 มาก 4.10 มาก 
3.ความซ่ือสัตยสุจริตและเปนธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี 4.22 มาก 3.93 มาก 4.19 มาก 4.47 มาก 4.32 มาก 

รวม 3.98 มาก 3.69 มาก 4.01 มาก 4.41 มาก 4.19 มาก 
ดานส่ิงอํานวยความสะดวก           
1.ความเหมาะสมของสถานท่ีใหบริการ 4.00 มาก 3.80 มาก 3.84 มาก 4.33 มาก 4.10 มาก 
2.การใชระบบสารสนเทศในการดําเนินงานและการใหบริการ 3.50 มาก 3.73 มาก 3.66 มาก 4.30 มาก 3.98 มาก 
3.ความชัดเจนและความนาสนใจของขอมูลขาวสารในชองทางตาง ๆ (Website, e-mail, 
Facebook) 

3.50 มาก 3.47 ปานกลาง 3.75 มาก 4.34 มาก 4.01 มาก 

รวม 3.67 มาก 3.67 มาก 3.75 มาก 4.32 มาก 4.03 มาก 
ภาพรวม 3.66 มาก 3.70 มาก 3.75 มาก 4.29 มาก 4.01 มาก 

ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
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ตารางท่ี 5 ขอเสนอแนะ/ความคาดหวังของงานบริการ 

1.บริการโอนเงิน  
(โอนเงินใหคูคา, โอนเงินตามเร่ืองเบิกจายใหนักศึกษาและบุคลากร, เงินยืมมหาวิทยาลัย, เงินสวัสดิการบุคลากร, เงินเดือนบุคลากร) 
ผูรับบริการ ขอเสนอแนะ/ความคาดหวัง 
อาจารย  ควรใชเวลาในการโอนเงินคาใชจายตาง ๆ ใหรวดเร็วกวาน้ี 

 ควรลดระยะเวลาดําเนินการใหสั้นลง 
 ควรโอนใหตรงวัน พรอมใบเสรจ็ 
 คาดหวังวามีการอธิบายใหเขาใจ ปญหาความลาชา 
 อยากใหสํานักงานคลังดาํเนินการดวย service mind คดิเสมอวาตองชวยสงเสริม สนับสนุนงานตาง ๆ ใหดําเนินไปดวย

ความสะดวก ไมเพ่ิมหนาท่ี ท่ีไมจําเปนหรือความยากใหแกผูปฏิบัติงานสอน หรือวิจัย ไมทําตัวเปนผูตรวจสอบการใชจาย
เกินความเหมาะสม จนกลายเปนอุปสรรคในการทํางาน ชวยเหลือดานเอกสารใหไดมากท่ีสดุ อาทิ การรางบันทึกขอความ
ตาง ๆ ไมควรเปนหนาท่ีของอาจารย นักวิจัยเทาน้ัน ควรชวยดําเนินการดวย ปจจุบันการเงินดเูหมือนเปนคน "รับ ตรวจ 
สง" เอกสาร ซึ่งไมไดแสดงใหเห็น service mind ใด ๆ 

นักศึกษา  ขอเสนอใหออกวันท่ีท่ีชัดเจนวาเงินจะเขาเชนทุนเพชรพระจอมเกลาท่ีนักศึกษาสํารองจายไป(กูยืมมาจาย)นักศึกษาไม
ทราบกําหนดการวาเงินท่ีเบิกจะเขาวันไหนทําใหบริหารจัดการคอนขางยาก 

บุคลากรภายใน  กระชับ รวดเร็ว ถูกตอง ใหบริการไดดีอยูแลวคะ 
 เเจงเงินโอนคาสวัสดิการผาน sms หรือ email คะ (ปจจุบันตองเขามาเช็คใน my profile เอง) 
 กรณีการโอนเงินใหกับคูคาควรจัดทําเปนแนวปฏิบัติหรือหลักเกณฑหากไมสามารถติดตอคูคาได หรือกรณีคูคาปดกิจการ

จะดําเนินการอยางไรตอไป 
 การเบิกจายไมไดชา เพียงแตมาตรฐานการตรวจ/ตองการเอกสาร/form เอกสารไมมี ยกตัวอยางเดือนน้ี ใหแกเอกสาร 

อีกเดือนใหแกอีกแบบ เมื่อถามเหตุผลและยกตัวอยาง ใหเหตผุลไมสมเหตุสมผล เชน น้ันปงบท่ีแลว, เพ่ิงมาทํา กอนน้ีอีก
คนทํา ซึ่งหามาตรฐานไมได เปนตน 

 ขอใหมีการใสรายละเอียดการโอนเพ่ิมเตมิ เชน รายการท่ีโอน หนวยงาน เน่ืองจากการโอนบางรายการเปนเงินสํารองจาย
ซึ่งมีระยะเวลาในการดําเนินงาน 

 คอนขางชา หลังจากสงเรื่องยืมเงินไปสํานักงานคลัง ใชระยะเวลาดาํเนินการมากกวา 2 อาทิตยถึงจะไดรับเงิน ซึ่งทําให
การดําเนินโครงการไมคอยสะดวก 

 นาจะมีการดําเนินการท่ีเร็วข้ึน การทํางานซ้ําซอน กฎระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงตลอด โดยท่ีไมมีการแจงใหทราบ 
 ไมอยากใหจํากัดวันในการโอนไปยงัธนาคารพาณิชยตาง ๆ ควรดําเนินการโอนใหบริษัทคูคาในทุก ๆ วันทําการ 
 ระยะเวลาในการทําเรื่องยืมเงินไมนานมากถือวาดีแลว แตการทําเรือ่งเบิกจายหลังจากทํากิจกรรมตาง ๆ เสร็จแลวใช

เวลานานเกินไปมาก บางครั้งนานกวา 2 เดือนกวาการเบิกจายจะเรยีบรอย 
 รับทราบผลการโอนเงินท้ังตนทางและปลายทาง 
 หลังจากท่ีสงเรื่องเบิก หรือ เงินยืม มาท่ีสํานักงานคลังแลว นาจะมรีะบบให เจาของเรื่องสามารถตรวจสอบสถานะของ

เรื่องไดเอง ไมตองทราบถามท่ีหนวยงานตนเรื่องแลว 
 โอนเขาบัญชีธนาคารพาณิชยโดยไมเสียคาธรรมเนียม 
 การเบิกคารักษาพยาบาลมีการรองขอหนังสือจัดตั้งสถานพยาบาล ซึง่คลินิกท่ีเปดมานานและไมไดอยูหนา ม. เขาไมเขาใจ

ในกระบวนการหรือไม ทําใหรูสึกวาไมอยากใหเบิก ท้ังท่ีคุณสามารถโทรไปตรวจสอบได หรือตอใหไดใบจัดตั้งมา ข้ันตอน
ตอไปการตรวจสอบคืออะไร 

บุคคลภายนอก/
บริษัท หาง ราน 

 ดีมาอยูแลวคะ 
 สะดวก รวดเร็ว ตรงเวลา 
 เปนการใหบริการท่ีสะดวกและรวดเร็วดคีะ 
 E-mail ท่ีแจงโอนเงิน ควรมีขอแจงกําหนดวันสงใบหักภาษี ณ ท่ีจาย 1% ใหทราบดวย 
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 โอนเงินเขาแลวรอรับ Email แจงโอน 3 วัน หากติดเสาร-อาทิตยถึงจะได  
 โอนแลวกรณุาแจงทาง email ดวยคะ 
 อยากใหมีเอกการเอกสารระเบียบวางบิล-การโอนเงิน  แนบ กับ ใบสั่งซื้อ มาใหsupplier เพ่ือจะปฏิบัติไดถูกตอง 
 ไดรับการโอนชําระคาบริการนานมากและหลายข้ันตอน และเกินดวิชําระ 30 วันตามท่ีตกลงกันไว 

 

2.บริการรับชําระเงินผานชองทางการชําระเงินตาง ๆ (คาลงทะเบียนเรียน, คาบริการตาง ๆ) 
ผูรับบริการ ขอเสนอแนะ/ความคาดหวัง 
อาจารย  - 
นักศึกษา  - 
บุคลากรภายใน  สะดวก 

 กระชับ รวดเร็ว ถูกตอง ใหบริการไดดีอยูแลวคะ 
 การรับชําระเงินมีชองทางหลากหลายสรางความสะดวกใหแกผูโอนเงิน แตติดปญหาดานการเช็คยอดเงินเขา ซึ่งใน

บางครั้งหนวยงานจําเปนท่ีจะตองเช็คยอดเงินโอนเขากอนท่ีจะออกใบเสรจ็ แตไมสามารถเช็คไดแบบ Real Time ตองใช
ระยะเวลาในการรอคอย 

บุคคลภายนอก/
บริษัท หาง ราน 

 รวดเร็วและถูกตองดีมากครบั 
 ดีแลว 
 ดีอยูแลวครับ 

 

3.บริการขอเอกสาร (เชน ใบเสร็จรับเงิน, หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจาย, หนังสือรับรองอ่ืน ฯ) 
ผูรับบริการ ขอเสนอแนะ/ความคาดหวัง 
อาจารย  ถูกตอง รวดเร็ว เขาถึงไดงาย 
นักศึกษา  - 
บุคลากรภายใน  กระชับ รวดเร็ว ถูกตอง ใหบริการไดดีอยูแลวคะ 

 การจัดสงภาษีหัก ณ ท่ีจายเร็วกวาท่ีเปนอยู 
 การสืบคนขอมลูเพ่ือดําเนินการ นาจะมีการปรับปรุงใหสามารถใชคําสําคัญชวยสืบคนได เพราะ ไมมคีวามเช่ียวชาญใน

ข้ันตอนการดําเนินการ 
 เบ้ืองตนเมื่อคลังออกใบหักภาษี ณ ท่ีจายแลว ควรสงสําเนาไปยังอีเมลของบริษัทคูคาเลย 

บุคคลภายนอก/
บริษัท หาง ราน 

 OK เลยครับ 
 ดี 
 ทํางานมืออาชีพมากคะ 
 สงเปนรายเดือนท่ีมีซื้อขายอัตโนมตัิ 
 บางครั้งไมไดรับเอกสารการแจงชําระทางอีเมล และหัก ณ ทีจายทางไปรษณยี 
 ใบหักภาษี ณ ท่ีจายอยากใหมีการจัดสงแบบอิเล็กทรอนิกสมาทางอีเมลเลยหลังจากการแจงโอนเพ่ือปองกันการตกหลน

ของเอกสารได 
 E-mail ท่ีแจงโอนเงิน ควรมีขอแจงกําหนดวันสงใบหักภาษี ณ ท่ีจาย 1% ใหทราบดวย 
 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจาย  นาจะเปน แบบ E-Tax 
 หากสงมาเปนไฟลอิเล็กทรอนิกสจะสะดวก 
 ใหทางบริษัทฯสามารถเขาไป download จากหนาเว็บของมหาวิทยาลัยไดเลย ไมตองสงเปนทางจดหมายคะ 
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4.บริการรับเขา-สงออกเอกสาร (เชน เร่ืองเบิกจาย, สัญญายืมเงิน, หนังสือท่ัวไป ฯ) 
ผูรับบริการ ขอเสนอแนะ/ความคาดหวัง 
อาจารย  การเงินมีหนาท่ี รับเอกสาร ตรวจเอกสาร และสงออกเอกสาร เพียงเทาน้ี ไมไดแสดงใหเห็น service mind ใด ๆ 

 เพ่ิมความรวดเร็วในการใหบริการ 
นักศึกษา - 
บุคลากรภายใน  กระชับ รวดเร็ว ถูกตอง ใหบริการไดดีอยูแลวคะ 

 การ Tracking เอกสารเมื่อรับเขาสํานักงานคลังทําไดแบบรวดเร็วดคีะ 
 ชวงปลายงบประมาณ เอกสารเบิกจายตรวจสอบคอนขางลาชา ทําใหเงินออกลาชาตามไปดวย 
 เน่ืองจากไมเช่ียวชาญในการดําเนินการ นาจะมีการสนับสนุนชวยการสืบคนขอมลู และการคนหาขอมูล 
 ในอนาคตหากจะตองนําระบบ informa เขามาชวยใชงานในระบบการสงเบิกจาย เกิดความยากกับระบบการทํางาน

มากมาย  ขอใหชวยพิจารณาการนํามาใชใหมดวย 
 อยากใหระบบตอบรับเลขรับคลังสามารถตรวจสอบสถานะของเอกสารไดเลย 
 เอกสารตกคางบอย 

บุคคลภายนอก/
บริษัท หาง ราน 

 OK อยูแลวครับ 
 ดี 
 เปนระบบดีมากคะ 
 แบบปจจุบันเรยีบรอยดีคะ 
 ตองการใหสงหนังสือหักภาษี ใหกับบริษัท ทันทีท่ีโอนเงินให 
 ติดตอสื่อสารและทําเรื่องยาก และการดําเนินการคอนขางชามาก ตองตามตลอดไมมีระบบท่ีขัดเจน 
 ควรใหสามารถสงเอกสารแบบอิเลก็ทรอนิกสได การตองสงไปรษณียทุกครั้งท่ีเก็บเงินทําใหไมสะดวกและมีคาใชจาย

เพ่ิมเตมิโดยไมจําเปน 

 

ตอนท่ี 4 ส่ิงท่ีควรแกไข ปรับปรุง พัฒนาในการใหบริการ 

ตารางท่ี 6 สิ่งท่ีควรแกไข ปรับปรุง พัฒนาในการใหบริการ 

ผูรับบริการ สิ่งท่ีควรแกไข ปรับปรุง พัฒนาในการใหบริการ 
อาจารย  ระเบียบท่ีควรหยืนหยุนตอการเบิกจาย เพ่ืองานท่ีเปนพันธกิจขององคกรเชิงสรางสรรค (ท่ีไมเคยอยูในระเบียบมากอน) 

 ลดข้ันตอน และความยุงยากลง นาจะชวยสงเสริมใหพนักงานตองการทํางานในกระบวนการท่ีดีข้ึนหรอืนวัตกรรมใหมได
มากยิ่งข้ึน  ท่ีนาจะดีกวาการตัดกําลังใจในการทํางานใหมๆ จากความยุงยากของกระบวนการทางการเงินการคลัง ไมได
จะตัดกําลังใจพนง.การคลังนะครบั/นะคะ แตแคชวนคิดครบั/คะ  Love-Love 

 การทํางานและสรางกฎ ระเบียบ ตาง ๆ ข้ึนมามากมาย ควรประเมนิวาผูกระทําความผดิเปนคนกลุมใหญหรือไม 
เน่ืองจากการกําหนดกฎเกณฑตาง ๆ สงผลกระทบตอคนทํางานเปนจํานวนมาก รวมท้ังควรใหเหตผุลของการกําหนด
กฎเกณฑตาง ๆ  

 จะชวยใหผูปฏิบัติงานเขาใจเหตุความจําเปนของการสรางระเบียบ ตาง ๆ และปฏิบัติตามดวยความเขาใจ การบริหาร
การเงินแบบไมมีความไววางใจกัน กอใหเกิดการตรวจสอบ การตองลงนามโดยอาจารยผูใหญในทุกเรือ่ง การตองยื่น
เอกสารมากมายเกินความเหมาะสม ไมยดืหยุน และสงผลกระทบตอการทํางานหลัก เชน งานสอน งานวิจัย งานบริการ
วิชาการ เปนตน ควรเรงดําเนินการแกไขโดยดวน โดยหากระบบตองดําเนินการเขมขนเชนท่ีผานมาจริง ๆ ฝายการเงิน
ของหนวยงานหรือสํานักงานคลังตองเขามาชวยอํานวยความสะดวก ไมควรปลอยใหตกเปนภาระของอาจารย นักวิจัยฝาย
เดียว โดยท่ีผานมา ฝายการเงินทําหนาท่ี รับ ตรวจ สง เทาน้ัน ตัวอยางเชน การขอเบิกคาตรวจภาษา manuscript ยัง
ตองทําบันทึกขอความขออนุญาตตออาจารยผูใหญ ผอ.หนวยงาน ฯลฯ ท้ังท่ีงบท่ีขอเบิก ผูปฏิบัติงานก็เปนหัวหนา
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โครงการ และการตีพิมพผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยก็สงเสรมิ แตถาหากตองดําเนินการจริง ๆ ฝายการเงิน การคลังควรเขา
มาชวย ไมใชให อ.ทําทุกอยาง ทุกครั้ง 

 ควรมีมาตรฐานในการตรวจหลักฐานและแบบฟอรมการเบิกจาย หลายครั้งท่ีสงไปแลวตองกลับมาแกไข ซึ่งประเด็นท่ีตอง
แกไขข้ึนอยูกับเจาหนาท่ีท่ีทําการตรวจสอบเอกสาร (ท้ังท่ีทําไปแบบคราวท่ีแลวท่ีไมมีปญหาอะไร) และควรปรับปรุง
แบบฟอรมใหเขากับสถานการณเชน การประชุม/สัมมนา online ท่ีมีคาลงทะเบียน ควรมีแบบฟอรมใหม หรือเพ่ิม
รายการในแบบฟอรมเดมิใหครอบคลุม 

 จําเปนตองเพ่ิม Service mind ในการทํางาน, มาตรฐาน/หลักเกณฑการดําเนินงานตองท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน, การ
ลดข้ันตอนและจํานวนเอกสารท่ีใชในการเบิกจายหรือเรื่องอ่ืน ๆ, กําหนด Flow และ SLA ในแตละสวนอยางชัดเจน, 
การนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาปรับใชเพ่ือรองรับ Digital transformation อยางเต็มรูปแบบ รวมท้ังรองรับ
สภาวะการณฉุกเฉินเชน สถานการณโควิด (ไมใชระบบ informa) 

นักศึกษา  ถามีการประชาสัมพันธชัดเจนวาสาํนักงานคลังอยูตึกไหนข้ึนอยางไรอีกจะดีมากครับ แลวก็เกาอ้ีท่ีน่ังรอไมคอยดีแลว
เปลี่ยนก็ดีนะครบั 

 อยากใหแกไขเรื่องการเบิกจายคะ ไมเคยตรงเวลาตามท่ีบอกในอีเมลเลย 
บุคลากรภายใน  เจาหนาท่ีใหคําแนะนําดีมาก และรวดเร็ว 

 หลักเกณฑการเบิกจาย มีการช้ีแจงเอกสารประกอบ ผูอนุมตัิ ท่ีชัดเจนและถูกตอง เปนหลักเกณฑเดียวกันและตองเขาใจ
ตรงกันทุกหนวยงาน/ทุกคน เน่ืองจาก บางครั้งโครงการประเภทเดียวกัน แตโครงการ1 เบิกจายได แตโครงการ2เบิกจาย
ไมได ซึ่งทําเอกสารเหมือนกัน แตโดนตีกลับมาใหทําเอกสารอ่ืนเพ่ิมเติม หรือ ใหผูบริหารระดับสูงข้ึนเพ่ืออนุมัติเพ่ิมเตมิ 
ตองแกไขและดําเนินการเพ่ิมเติม ทําใหการเบิกจายลาชา และตองตดิตอ ทําใหเกิดขอขัดแยงกัน 

 ปรับเปลีย่นกฎเกณฑดานการเงินใหทันสมัยเน่ืองจาก ราคาท่ีกําหนด ปจจุบันแทบไมสามารถหาของ สนิคา บริการตาง ๆ 
ในราคาน้ันได 

 การเปลีย่นแปลงขอกําหนด หรือ เกณฑใด ๆ ควรเพ่ิมสะดวก และซพัพอรตหนวยงานอ่ืน ๆ ดวย  เชน  การไมใหถาย
บัตรประชาชน แตไมมีเครื่องอานบัตรให หรือ หลักการทํางานท่ีชัดเจนใหกับหนวยงาน จึงทําใหหนวยงานตองดําเนินการ
แบบเดิม เพ่ือปองกันการเกิดปญหา 

 ข้ันตอนตาง ๆ ในการทําเรื่องเบิกจาย อยากใหกระชับและเร็วกวาน้ี ใหท้ังกระบวนการตั้งแตสงเอกสารไปจนอนุมตัิและ
โอนเงินคืนจบภายใน 1 เดือน (ณ ปจจุบันใชเวลาอยางต่ํา 2 เดือนกวาจะไดเงินคืน มองวานานเกินไป) 

 ถาเปนไปไดอยากใหลองทําระบบใหเปน paperless จะไดหรือไม เพราะตอนน้ีการจะเบิกแตละครั้งตองสิ้นเปลือง
กระดาษเปนจํานวนมาก 

 การทําเรื่องเบิกจายท่ีทางอาจารย/นักวิจัยไดสงเอกสารภายใน 1 เดอืนหลังเกิดการใชจายแลว แตพอสงเอกสารไปแลวมี
การลาชาในข้ันตอนตาง ๆ ทําใหกวากองคลังจะดําเนินการไดเลย 1 เดือนแลว จุดน้ีมองวาเปนความรบัผิดชอบของ
กระบวนการเบิกจายและกองคลัง ไมใชฝงอาจารย/นักวิจัย ไมควรตองสงเรื่องมาใหทางอาจารย/นักวิจัยทําบันทึก
ขอความขอเบิกจายลาชาอีก 

 การสืบคนขอมลูเพ่ือหาใหสามารถหาขอมูลกอนเขาตดิตอ นาจะมีการขยายใหสามารถสืบคนไดกวางมากข้ึน เพราะ
ปจจุบัน มักปรากฎ ขอความ "ไมพบขอมูล"  2 นาจะมีระบบการตดิตามท้ังกระบวนการไดตั้งแตเริ่มสงเอกสาร 

 ควรมีหลักเกณฑท่ีชัดเจนในการเรยีกเอกสารประกอบการเบิกในแตละเรื่อง ไมใชข้ึนกับเจาหนาท่ีท่ีดําเนินการในแตละ
ครั้ง  เชน การเบิกในประเภทกิจกรรมเดียวกัน แต เจาหนาท่ีบางคนเรีกเก็บเอกสารเพ่ิมจากเดิมเปนตน 

 การสงเรื่องกลับเพ่ือแกไข/ เพ่ิมเอกสาร  เจาหนาทีคลังควรแจงมาใหครบในคราวเดียวกัน มิใชแจงหลายๆครั้ง ซึ่ง
เสียเวลาในการสงเรื่องกลับไป-มา 

 อยากใหมีผังบุคลากรบอกวาทําหนาท่ีอะไรบาง เวลาติดตองานจะไดติดตอถูก ในเว็บไซตมีบอกแคตําแหนงและกองทุน 
 ใน1กองทุน ทําโครงการคลายกันแตคนละชวง เอกสารประกอบเคยแนบแบบน้ีแลวผาน พอทําโครงการแบบเดมิอีกรอบ

กลับขอเอกสารแนบเพ่ิม อยากใหแตละกองทุนแจงมาเลยวาตองการเอกสารประกอบอะไรบางทําเปนคูมือมาก็ได 
 Service mind 
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 การเบิกจายตาง ๆ อยากใหสาํนักงานคลังมีเอกสารช้ีแจงบุคลากรชัดเจน เปนข้ันตอน และเปนมาตรฐานเดียวกันทุก
หนวยงาน เน่ืองจากปจจุบันยังพบวาการเรยีกเก็บเอกสารประกอบการสงเบิกแตละหนวยงานทําไมเหมือนกัน และ
บุคลากรไมทราบแนชัดวา มจธ. ตองการเอกสารใดแนเพ่ือประกอบการเบิกจาย 

 การปฏิบัติงานในดานการเงินมีข้ันตอน และกระบวนการตรวจสอบท่ีรอบคอบ ตองอาศัยความรูความชํานาญ ระยะเวลา 
เพ่ือความถูกตองและโปรงใส อาจทําใหการดําเนินการลาชาไปบาง หรือมีการสื่อสารท่ีคลาดเคลื่อน เปนสิ่งท่ีตองเรียนรู
รวมกันไปท้ังเจาหนาท่ีผูใหบริการและบุคลากร ซึ่งไดรับการบริการเปนอยางดีเสมอมา เปนกําลังใจใหคะ 

 ควร update เบอรโทรเจาหนาท่ี  ใหเปนปจจุบันทาง website 
 ควรมีขอมูลท่ีจาํเปนและสาํคัญในเว็บไซตใหครบถวนและหางาย 
 ความรวดเร็ว ข้ันตอน เอกสาร มากเกินไป 
 ในชวงสถานการณโควิด หรือเหตฉุุกเฉินตาง ๆ อยากใหช้ีแจงข้ันตอนการสงเบิกเอกสารตาง ๆใหกับบุคลากรโดยท่ัวไป

ทราบดวย 
 เพ่ิมจุดบริการ และหรือเพ่ิมปรับเปลี่ยนแบบฟอรมเปนPlatformใหมๆ ลดข้ันตอนการติดตอสวนบุคคล 
 มีเจาหนาท่ีบริการนอย 
 ระยะเวลาการเบิกจางใบเสร็จ ควรใหมีความรวดเร็วกวาน้ี 
 เรื่องการตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร และการโอนเงินไปยังธนาคารพาณิชยตาง ๆ ควรดําเนินการไดในทุกวันทํา

การ 
 ควรจัดซักซอมความเขาใจอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยนําปญหาท่ีเกิดข้ึนบอย ๆ มาแชรใหบุคลากรท่ีทําเรื่องเบิกจายเงิน

รับทราบ เพ่ือจะไดถือปฏิบัติไปแนวทางเดียวกัน 
 ใหกําลังใจคา ^^ ขอใหพัฒนาการทํางานตอไปนะคะ 
 ใหมีประชาสมัพันธเรื่องราวหรือข้ันตอนการทํางานหรือข้ันตอนการบริการท่ีทุกคนเขาถึงได 
 อยากใหแจงยอดคาไฟฟาไปยังหนอยงานบาง มีแตยอดประมาณการ  เกือบปแลวไมเคยทราบยอดเลย 
 อยากใหทุกกองทุนมีแนวทางการตรวจเรื่องเบิกจายไปในแนวทางเดียวกัน 

บุคคลภายนอก/
บริษัท หาง ราน 

 OK อยูแลวครับ 
 ดีอยูแลวคะ 
 ไมมีขอปรับปรุงคะ แตขอใหคงความสะดวกรวดเร็วในงานบริการตาง ๆ ไวคะ 
 การลงนามในสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/สั่งจาง ควรจะใชลายเซ็นทางอิเล็กทรอนิกสไดคะ 
 ควรมีระเบียบช้ีแนะแนวทางข้ันตอนและระยะเวลาท่ีชัดเจนกวาน้ี การทําเบิกจายท่ีน่ีเปนการทําเรื่องท่ีใชเวลานานมาก

และไมมีวันท่ีชัดเจนในการชําระตองตามเรื่องตลอด ควรปรับปรุง 
 งบประมาณมผีลตอการสั่งซื้อและชําระเงินของหนวยงานตอบริษัท ฯ หางราน 
 แจงเบอรติดตอ ท่ีสามารถติดตอได 
 เมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ ควรสงสรปุรายการเสยีภาษีใหเลย  โดยไมตองรองขอ (ท้ังบุคคลภายนอกและภายใน) 
 สงใบหักภาษี ทาง E-mail ให หรือใหโหลดจากระบบ แทนการโทรสอบถามแลวตองเขาไปรับดวยตนเอง 
 เอกสารหัก ณ ท่ีจายจดัสงใหลาชา 

 


