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รายงานผลการปฏิบัติงานของกองคลัง 

1. ภารกิจหลัก 

กองคลัง ส านักงานมหาวิทยาลัยมีหนา้ที่รับผดิชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงนิการคลังและ

การพัสดุของมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมทั้งงบประมาณแผ่นดนิงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และ

งบประมาณกรณีพิเศษที่ได้รับมอบหมายใหป้ฏิบัติพรอ้มทั้งกลั่นกรองตรวจสอบ เสนอข้อคดิเห็น

เสนอแนะและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานด้านการเงนิ การคลังและการพัสดุ 

ให้กับทุกส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจน ให้ข้อมูลแก่ผู้บริหาร เพื่อน าไปใช้ใหเ้กิด

ประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เป้าหมายและแนวทางปฏิบัติงาน 

1. เป็นศูนย์กลางการบริหารงานคลัง ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. ให้บริการด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยผู้รับบริการทุกระดับได้รับความพึง

พอใจ 

3. พัฒนาและตดิตามผลการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ 

4. ให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหา และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารงานคลัง

ให้ทุกหนว่ยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 

5. พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างตอ่เนื่อง เพื่อให้เกิดทักษะความช านาญงานเพื่อสร้างความ

สามัคคีและความรว่มมอืในการปฏิบัติงาน 

2. โครงสร้างของกองคลัง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่เรื่อง การแบ่งหนว่ยงานในกอง ศูนย์ ส านักงานในสังกัด

ส านักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้แบ่งหน่วยงานในกองคลัง

ออกเป็น  6  งาน  ดังนี้ 

1.  งานเงินเดือนและสวัสดิการ 

2.  งานบัญชี 

3.  งานการเงนิ 

4.  งานพัสดุ 

5.  งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง 

6.  งานธุรการ 
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กองคลังมีบุคลากรรับผดิชอบในการปฏิบัติงานในด้าน ๆ รวม65 คน    จ าแนกเป็นข้าราชการ 

9  คน ลูกจ้างประจ า 2 คน   พนักงานมหาวิทยาลัยประจ า 44  คน  พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว  

10  คน 

3.ภาระงานตามโครงสร้างของกองคลัง 

3.1 ภาระงานของงานเงนิเดือนและสวัสดิการ  

งานเงินเดือนและสวัสดิการ เป็นหน่วยงานสังกัดกองคลัง ส านักงานมหาวิทยาลัย ขึน้ตรง

ต่อรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงนิและทรัพย์สินมหีนา้ที่และรับผดิชอบเกี่ยวกับการเบิก

จา่ยเงนิงบประมาณแผ่นดนิ ในส่วนของเงนิเดือนขา้ราชการ ค่าจา้งลูกจ้างประจ าและลูกจา้งช่ัวคราว 

เงินเดอืนและค่าจา้งพนักงานมหาวิทยาลัย เงินประจ าต าแหน่งผูบ้ริหาร เงนิประจ าต าแหน่งทาง

วิชาการ เงินตอบแทนรายเดือน  เงนิตอบแทนพิเศษ เงิน พตส.  เงิน พชค.  เงินคา่ท าศพ เงนิบ าเหน็จ 

เงินบ านาญ เงินสวัสดิการตา่ง ๆ รวมทั้งเบิกจ่ายเงนิและน าส่งเงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ

(กบข.) เบิกจ่ายเงนิและน าส่งเงินประกันสังคม เบิกจ่ายและน าฝากเงนิ สะสม เงนิสมทบ พนักงาน

มหาวิทยาลัย เบิกจ่ายและน าส่งเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพลูกจ้าง (กสจ.)   กระบวนการปฏิบัติงานอยู่

ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ ประกาศนโยบาย และค าสั่งของมหาวิทยาลัย ใหบ้ริการแก่

ผูบ้ริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผูร้ับบ านาญ ผู้รับบ าเหน็จ และประชาชนทั่วไป ใชร้ะบบวิธี

งบประมาณ การเงิน และระบบบัญชกีองทุนเกณฑพ์ึงรับ - พึงจ่าย ลักษณะ 3 มติิ เป็นหลักในการถือ

ปฏิบัติ มีระบบตรวจสอบจากผูต้รวจสอบภาย ผู้ตรวจสอบภายนอก และส านักงานตรวจเงนิแผ่นดนิ

ภูมภิาคเขต 5ซึ่งสามารถตรวจสอบและอ้างองิได้ทุกกรณี งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

 1. ประชุมหารอื วางแผนการเบิกจ่ายเงนิเดือน ค่าจา้ง เงินตอบแทน ทั้งภายในงาน และ

ร่วมกับส่วนงานต่าง ๆ เพื่อใหต้ั้งอยู่บนหลักเกณฑ ์ของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และนโยบาย ของ

มหาวิทยาลัย 

 2. ให้ค าปรึกษาและตอบข้อสงสัยแก่บุคลากร และผูท้ี่สนใจเรื่องขั้นตอนการเบิกจ่าย 

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับของมหาวิทยาลัยที่ใชถ้ือปฏิบัติ 

 3. วิเคราะหก์ฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับเกี่ยวกับการเบิกจ่าย หารอืข้อกฎหมายไปยัง

หนว่ยงานที่ออกกฎหมายหากมีขอ้สงสัยในการปฏิบัติ หรอืมีขอ้กฎหมายที่ให้ถอืปฏิบัติไม่สอดคล้อง

กัน เมื่อได้รับค าตอบที่ชัดเจนแล้วจึงจะแจ้งให้ทุกส่วนงานทราบและถือปฏิบัติ 

 4. จัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหารกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติงานและแนวทางในการ

แก้ปัญหาเพื่อขอค าอนุมัติและสั่งการ 
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 5. วิเคราะหป์ัญหาการปฏิบัติงานทั้งที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน 

กฎระเบียบข้อบังคับ เพื่อหาทางแก้ไข ให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 งานเงินเดือนและสวัสดิการ มีบุคลากรรับผดิขอบในการปฏิบัติงานรวม  7 คน จ าแนกเป็น

ข้าราชการ 3 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 3 คน ลูกจา้งช่ัวคราวเงนิรายได้ 1 คน  (รับผิดขอบเกี่ยวกับ

การเบิกจ่ายเงนิเดือนขา้ราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 2 คน การเบิกจ่ายค่าจา้ง 1 คน การ

เบิกจ่ายเงนิเดือนพนักงานส่วนงาน 1 คน การเบิกจ่ายเงนิประจ าต าแหน่งและการขออนุมัตเิบิก

จา่ยเงนิบ าเหน็จ บ านาญ  2 คน และการเบิกจ่ายเงนิสวัสดิการ 1 คน)  

1. การเบิกจ่ายเงนิเดือนและคา่จา้ง  

    - เบิกจ่ายเงนิเดือนขา้ราชการ 

 - เบิกจ่ายเงนิเดือนพนักงาน 

   - เบิกจ่ายเงนิค่าจา้งพนักงาน 

  - เบิกจ่ายเงนิค่าจา้งลูกจ้างประจ า 

  - เบิกจ่ายเงนิค่าจา้งลูกจ้างช่ัวคราว 

  - เบิกจ่ายเงนิประจ าต าแหน่ง 

 - เบิกจ่ายและน าส่งเงิน กบข. 

  - เบิกจ่ายและน าส่งเงิน ประกันสังคม 

  - เบิกจ่ายและน าฝากเงนิ สะสม เงนิสมทบ พนักงาน 

 - เบิกจ่ายและน าส่งเงิน กสจ. 

 - เบิกจ่ายเงนิตอบแทนพิเศษ 

  - เบิกจ่ายเงนิตอบแทนรายเดือน 

  - เบิกจ่ายเงนิช่วยค่าท าศพ 

 - เบิกจ่ายเงนิ พตส. 

 - เบิกจ่ายเงนิ พชค. 

  - เบิกจ่ายเงนิรางวัล ของผูบ้ริหารและบุคลากร 

  - ท าหนังสือรับรองขา้ราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจ า  
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2. การเบิกจ่ายเงนิบ าเหน็จบ านาญ  

    - จัดท าและตรวจสอบเอกสารขอรับ   เงินบ าเหน็จ  บ านาญ   บ าเหน็จด ารงชีพ  บ าเหน็จตกทอด 

    - บันทึกข้อมูลการขอเบิกเงินบ าเหน็จบ านาญ บ าเหน็จด ารงชีพ บ าเหน็จตกทอด 

      ในระบบ E-Pension  ผา่น โปรแกรม  Internet  Explore (IE)   

    - จัดท ารายงานและเอกสารขอเบิก เงนิบ าเหน็จ บ านาญ บ าเหน็จตกทอด ให้คลังเขต 5 

       และกรมบญัชีกลาง 

    - ตรวจสอบ วิเคราะห ์แก้ไขปัญหาที่เกิดจากแบบค าขอไม่ถูกต้อง การคีย์ขอ้มูลในระบบ 

       E-Pension  ผา่น โปรแกรม  Internet  Explore (IE) 

    - เบิกจ่ายเงนิบ านาญ ในระบบ E-Pension ผา่น โปรแกรม  InternetExplore(IE) 

    - เบิกจ่ายเงนิบ าเหน็จ ในระบบ E-Pension ผา่น โปรแกรม  InternetExplore(IE) 

    - เบิกจ่ายเงนิบ าเหน็จด ารงชีพ ในระบบ E-Pension ผา่น โปรแกรม  InternetExplore(IE) 

    - เบิกจ่ายเงนิค่าท าศพผู้รับบ านาญ ผ่านระบบ GFMIS 

    - จัดเก็บหลักฐานหนังสือแสดงเจตนา ระบุตัวผูร้ับบ าเหน็จตกทอด 

    - ท าหนังสือแจง้การหมดสิทธิรับเงิน บ านาญ 

    - ท าหนังสือรับรองการจา่ยเงนิบ านาญ  เงนิช่วยค่าครองชีพผู้รับเบีย้หวัดบ านาญครั้งสุดท้าย 

    - ท ารายละเอียด สรจ.2 -8 ให้กรมบัญชีกลาง 

    - ท าหนังสือรับรองผู้รับบ านาญ 

3. การเบิกจ่ายเงนิสวัสดิการ  

    - เบิกจ่ายเงนิค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการ พนักงาน และผู้รับบ านาญ 

    - เบิกจ่ายเงนิค่าเล่าเรียนของขา้ราชการ พนักงาน และผู้รับบ านาญ 

    - ตรวจสอบ ควบคุม การหักเงนิสวัสดิการตา่งๆ 

   - ควบคุม ดูแล เงินสวัสดิการต่าง ๆ 
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3.2 ภาระงานของงานบัญชี 

1.บันทึกรายการบัญชี 

          2.บันทึกรายการบัญชีตามระบบบัญช ี3 มิติ 

          3.น าส่งข้อมูลตามระบบบัญช ีGFMIS ของกรมบัญชีกลาง 

4.จัดท ารายงานการเงนิของส านักงานมหาวิทยาลัย 

5.จัดท ารายงานการเงนิตามระบบบัญช ีGFMIS ของกรมบัญชีกลาง 

6.จัดเก็บรักษาเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงนิ 

7.งานอื่นๆตามที่ได้รับหมอบหมาย 

3.3 ภาระงานของงานการเงนิ   

                   งานการเงิน  เปน็หน่วยงานภายใต้ กองคลัง ส านักงานมหาวิทยาลัย  มีหน้าที่

รับผิดชอบควบคุมดูแล  และกลั่นกรองการบริหารจัดการ เกี่ยวกับการรับเงินรายได้  การเก็บรักษา 

และการบริหารเงินรายได้  การบริหารงบประมาณ    ตลอดจนพิจารณากลั่นกรอง และเสนอ แนะ

ข้อบังคับ ระเบียบ  ประกาศเกี่ยวกับการเรียก การรับ และการจา่ยเงนิรายได้ของมหาวิทยาลัย   

รวมทั้งการใหค้ าปรึกษา  ตอบข้อหารอืเกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการการเรยีกหรอืรับเงนิ

รายได้  และการเบิกจ่ายเงนิรายได้ของมหาวิทยาลัย  และการให้บริการอื่น ๆ  ดังนี้ 

  1.  การรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยทุกประเภท  อันประกอบด้วย เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาล เงนิค่าธรรมเนียมการศกึษา เงนิรายได้ ผลประโยชน์จากการบริหารจัดการทรัพย์สิน  เงิน

บริจาค  เงนิรับฝาก เงินรายได้อื่น ๆ จากนักศกึษาของมหาวิทยาลัย   ส่วนงานต่าง ๆ  ในสังกัด

มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอก   บริษัท ห้าง  รา้น ขา้ราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคคล

ทั่วไป     พรอ้มทั้งตรวจนับเงนิสด เช็คสั่งจ่าย ตั๋วแลกเงิน  วา่ถูกต้อง ครบถ้วนตรงกับหนังสือน าส่ง

หรอืตามใบแจ้งหนี้   พร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงนิ ใหเ้ป็นหลักฐานของการรับเงนิ และน าเงินรายได้

ฝากสถาบันการเงิน รวมทั้งรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  เสนอใหผู้บ้ริหารทราบทุกวัน   ตลอดจน

การรับเงินในกิจกรรมเฉพาะกิจเป็นครั้งคราว  เช่น  งานตักบาตรเทโวฯ งานกฐินของมหาวิทยาลัย    

งานรับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นต้น 

 2.  การเบิกจ่ายเงนิรายได้ของมหาวิทยาลัย    อันประกอบด้วยการเบิกจ่าย

งบประมาณประจ าปี  การเบิกจ่ายคืนเงินรายได้  การเบิกจ่ายเงนิทุนการศกึษา  เงินรับฝาก  เงนิ

อุดหนุนการวจิัย  เงินกองทุนใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย  โดยการตรวจสอบความถูกต้อง

ในสาระส าคัญของเอกสารการเบิกจา่ย (ใบตั้งหนี้) ถูกต้องตามปีงบประมาณ กองทุนหน่วยงาน 

แผนงาน  และหมวดรายจ่าย  หนังสอือนุมัตกิารเบิกจ่าย หลักฐานใบส าคัญการจา่ยเงนิจ านวนเงิน  
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ว่าถูกต้อง   ตามกฎหมาย ประกาศ  ขอ้บังคับ   และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเสนอขออนุมัติจัดท า

เช็คสั่งจ่ายเงนิให้แก่เจา้หนี้ตอ่ไป 

3.  หนว่ยงบประมาณ  มีหน้าที่ ดูแล  รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการเสนอความเห็นในการขออนุมัตเิบิก

จา่ยเงนิรายได้ของมหาวิทยาลัย ขออนุมัตโิอนเงนิรายได้ ขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ

เงินรายได้  การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศกึษา ให้เป็นไปตามประกาศ / ข้อบังคับ / กฎหมาย / 

ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง   เพื่อน าเสนออธิการบดีอนุมัติหรอืสั่งการ เพื่อน าเสนอผูบ้ริหารเพื่อพิจารณาสั่ง

การตลอดจนด าเนินการตดิตาม หรอืทวงถามเรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ    

                  4.  การยืมเงินทดรองจา่ยของมหาวิทยาลัย  มหีนา้ที่ดูแล รับผิดชอบเกี่ยวกับการขอ

อนุมัตยิืมเงนิทดรองจ่าย การส่งใช้คนืเงินยืมทดรองราชการ  การจัดเก็บสัญญาการยืมเงินทดรองจา่ย 

การตรวจสอบและแจ้งเตือนเงนิยืมคา้งช าระ ของทุกส่วนงานเพื่อให้เป็นไปตาม  ประกาศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่เรื่องเงนิยืมทดรองจา่ยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

                  5.  งานพิเศษและบริการอื่น      

5.1การจัดประชุมคณะท างานเพื่อพิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  

มีหน้าที่รวบรวมข้อราชการ เพื่อน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมพิจารณา  จัดท าหนังสือเชิญประชุม

คณะท างาน ด าเนินการตามมตทิี่ประชุมได้แก่การน าเสนอ อธิการบดีลงนามในประกาศ  เพื่อให้มีผล

บังคับใช้  แจง้มติที่ประชุมเพื่อให้สว่นงาน ในสังกัดด าเนินการ   ตลอดจนการบันทึกรายงานการ

ประชุม 

                       5.2  การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงนิและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

(กบม.)  มีหน้าที่รวบรวมข้อราชการ เพื่อน าเข้าพิจารณาในที่ประชุม  เพื่อพิจารณา  ด าเนนิการตาม

มตทิี่ประชุมได้แก่การน าเสนอ  อธิการบดีลงนามในประกาศ  เพื่อให้มีผลบังคับใช้  แจง้มติที่ประชุม

เพื่อให้ส่วนงาน ในสังกัดด าเนินการ   ตลอดจนการบันทึกรายงานการประชุม                  

                       5.3 งานสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศกึษาต่อใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ โดยมีหนา้ที่รับผดิชอบในการควบคุมการรับเงนิ -  จา่ยเงนิ  การตรวจสอบ

เอกสารการรับเงิน การเบิกจ่ายเงนิ  ตลอดจนการจัดท ารายงานการเงนิเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

งานสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศกึษาโครงการพิเศษ      เพื่อเข้าศกึษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ โดย

มีหน้าที่รับผดิชอบในการควบคุมการรับเงนิ -  จา่ยเงนิ  การตรวจสอบเอกสารการรับเงิน การเบิก

จา่ยเงนิ  ตลอดจนการจัดท ารายงานการเงนิเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

                      5.4    ให้ค าปรึกษา  ตอบข้อหารอืเกี่ยวกับ ประกาศ ข้อบังคับ กฎหมาย ระเบียบ

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกหรือรับเงินรายได้  และการเบิกจ่ายเงนิรายได้ของมหาวิทยาลัย 
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3.4 ภาระงานของงานพัสดุ 

  งานพัสดุเป็นหนว่ยงานในสังกัดกองคลังส านักงานมหาวิทยาลัยมีหนา้ที่รับผดิชอบ

เกี่ยวกับการด าเนินการทางด้านการพัสดุเพื่อตอบสนองความต้องการและการปฏิบัติงานของ

หนว่ยงานในสังกัดส านักงานมหาวิทยาลัยอันได้แก่กองกลางกองบริหารงานบุคคล กองแผนงาน กอง

พัฒนานักศึกษา    กองวิเทศสัมพันธ์  กองอาคารสถานที่และสาธา รณูปการ  ส านักงานการหนว่ย

ตรวจสอบ ภายใน ส านักงานหอพักนักศกึษา  เป็นต้น   ตลอดจนงานจัดหาพัสดุที่เป็นสาธารณูปโภค

ส าหรับส่วนกลางของมหาวิทยาลัยรวมถึงการตรวจสอบการด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ของสว่นงาน

ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและเพื่อตอบสนองนโยบายและการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัยใหม้ีประสิทธิภาพสูงสุด 

 อัตราก าลังและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

  อัตราก าลังงานพัสดุ  กองคลัง มีจ านวนทั้งสิน้ 11 คนโดยมีหนา้ที่ความรับผดิชอบ

ด าเนนิการเกี่ยวกับการพัสดุตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการเกี่ยวกับการพัสดุได้แก่ 

- วางแผนงานจัดหาพัสดุ เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ 

- จัดหาพัสดุเพื่อสนองต่อความตอ้งการของหนว่ยเบิกซึ่งได้แก่ส่วนงานที่สังกัด

ส านักงานมหาวิทยาลัยและส่วนงานที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ รวม 26 

ส่วนงานตลอดจนสิ่งก่อสรา้งสาธารณูปโภคที่เป็นส่วนกลางของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่โดย 

o พิจารณาความจ าเป็น/ความตอ้งการในการใชง้านโดยจัดล าดับก่อนหลังตาม

ความจ าเป็นและความเหมาะสม 

o ตรวจสอบการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ/รูปแบบ/รายละเอียด 

o พิจารณาวิธีการจัดหาตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยเชียงใหมว่่าด้วยการพัสดุ 

พ.ศ. 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนแล้วเสร็จ กระบวนการและได้ผู้

รับจ้าง/ผูข้ายหรือ ด าเนนิการจัดหาพัสดุโดยการจัดท าเอง 

o แจ้งท าความตกลง หรอื ท าสัญญา  

o ควบคุมการปฏิบัติตามสัญญา 

o ด าเนนิการกรณีมคีวามจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา ข้อตกลง ให้

ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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o ตรวจรับ 

o ส่งมอบผู้ใช้งาน 

o ตรวจสอบความช ารุดบกพร่องในระหวา่งรับประกัน 

o ด าเนนิการภายหลังการบอกเลิกสัญญา กรณีคู่สัญญา ไม่สามารถท างาน

หรอืส่งมอบพัสดุใหแ้ล้วเสร็จตามสัญญา 

o ตรวจสอบความช ารุดบกพร่องของพัสดุ และคืนหลักประกันสัญญา ให้กับ

คู่สัญญา 

- เมื่อได้ด าเนินการจัดหาจนได้พัสดุแล้ว  จะมีกระบวนการ ควบคุมและเก็บรักษาพัสดุที่

หนว่ยจัดหาได้ด าเนินการจัดหาเรียบร้อยแลว้เพื่อจ่ายใหแ้ตล่ะหน่วยเบิกโดยการจัดท า

ทะเบียนคุมวัสดุและครุภัณฑข์ึน้ทะเบียนสินทรัพย์ถาวรคดิค่าเสื่อมราคาสนิทรัพย์

รวมทั้งการใหย้ืมพัสดุเพื่อใช้ในราชการ 

- ตรวจสอบรายงานการรับจ่ายพัสดุประจ าปีของคณะหนว่ยงาน 

- จ าหนา่ยพัสดุกรณีพัสดุช ารุดหรอืเสื่อมสภาพหรอืสูญไป 

- ตรวจสอบรายงานการรับบริจาคพัสดุของหน่วยงานคณะสถาบันส านักโครงการและ

ศูนย์ตลอดจนส ารวจพัสดุแจง้หน่วยจัดหาเพื่อด าเนนิการจัดหาเพิ่มเติมจดและต่อ

ทะเบียนยานพาหนะ 

- ตรวจสอบเกี่ยวกับการพัสดุวงเงินเกิน50ล้านบาทของส่วนงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

หรอืกรณีส่วนงานได้รายงานปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ รวมถึงการแจ้งผู้

ทิง้งาน 

- ตอบข้อหารอื,วิธีปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ ของส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ตรวจสอบการขอยกเว้นอากรน าเข้า,การขอน าเข้าพัสดุ ,และอื่นๆที่มาจากส่วนงานใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่  

- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ในงานพธิีต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัด

กิจกรรมหรอืเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรภายนอก อาทิ งานประเพณีต่างๆ  งานพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร เป็นต้น 
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3.5ภาระงานของงานพัฒนาระบบบรหิารงานคลัง  

  งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง  เป็นหนว่ยงานภายใต้กองคลัง ส านักงาน

มหาวิทยาลัย มีหน้าที่ดูแลระบบงบประมาณ พัสดุ การเงนิและบัญชกีองทุนโดยเกณฑพ์ึงรับ – พึงจ่าย 

ลักษณะ 3 มิติ ซึ่งมีการน าโปรแกรม OracleApplications มาเป็นเครื่องมอืในการปฏิบัติงานซึ่งมี

ระบบงานย่อย ดังนี้ 

 ระบบบัญชแียกประเภท  

 ระบบการเงนิจา่ย  

 ระบบการเงนิรับ  

 ระบบจัดซื้อ / จัดจ้าง  

 ระบบคลังพัสดุ 

 ระบบสินทรัพย์ถาวร 

 ระบบการจัดการเงินสด 

 ระบบวิเคราะหท์างการเงิน 

งานพัฒนาระบบบริหารงานคลังม ีพนักงานมหาวิทยาลัย 10 คน  ซึ่งบุคลากรจะแบ่งการ

ท างานออกเป็น 2 ลักษณะ  คือ วิศวกรระบบ 3 คน จะท าหนา้ที่ดูแล  แก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิค  

และเจ้าหนา้ที่บัญชี 6 คนจะดูแล แก้ไขปัญหา  ในส่วนของระบบงานย่อยทุกระบบ  

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหมไ่ด้เปลี่ยนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  ได้รับการ

จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป  ( Block Grant) ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบการ

ท างานเพื่อให้สามารถตรวจสอบและออกรายงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

ดังนัน้งานพัฒนาระบบบริหารงานคลังได้มีโครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial และ 

Oracle Database ซึ่งมหาวิทยาลัยใช้เป็นเครื่องมอืในการบริหารงานระบบบัญชกีารเงนิ ระบบจัดซื้อ

และพัสดุ ส าหรับส่วนงานและคณะตา่งๆ ภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแตป่ี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน  

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้านการเงนิการคลัง และพัสดุ รวมถึงการบันทึกรายการบัญชีที่เกิดขึ้น

และท างบการเงินต่างๆของทุกส่วนงาน และใชเ้ป็นข้อมูลในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในด้าน

ต่างๆ และเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพในการท างานให้ดียิ่งขึน้ 



-10- 

 

ปัจจุบัน ระบบ Oracle Financial Version R11.5.5 และระบบฐานขอ้มูล Oracle Database 

Version R8i ได้ถูกใช้งานเป็นระบบงานหลักในทุกส่วนงาน โดยที่ไม่ได้มกีารปรับปรุงเพิ่มเตมิจากที่

ได้รับการตดิตั้งมาตั้งแตป่ี พ.ศ. 2545 ในขณะที่บริษัทผูผ้ลติได้มีการพัฒนาระบบ Oracle Financial 

รุ่นใหม่ Version R12 และระบบฐานขอ้มูล  Oracle Database Version 11g ที่มคีวามสามารถมากขึน้ 

พร้อมทั้งได้ประกาศยกเลิกการให้บริการสนับสนุนแก้ไขปัญหาส าหรับระบบ Oracle FinancialVersion 

เก่าที่ลา้สมัยแล้ว ซึ่งรวมถึงระบบ Oracle Financial Version R11.5.5 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมใ่ช้งาน

อยู่ด้วย จงึท าให้เกิดผลกระทบต่อการใช้งานในระบบ หากเกิดปัญหาขึน้ทั้งระดับปกติและระดับ

รุนแรง จะไม่ได้รับการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา อันจะท าให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อ

การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่และไม่สามารถพัฒนาปรับปรุงระบบเพิ่มเติมตอ่ไปได้ 

รวมทั้งไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบโปรแกรมอื่นๆ ที่มคีวามทันสมัยกว่าได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ดังนัน้ เมื่อพิจารณาถึงการใชป้ระโยชน์จากระบบ Oracle Financial ที่เป็นระบบงานหลักให้

เกิดประสทิธิภาพและคุม้ค่าในระยะยาว มหาวิทยาลัยเชียงใหมจ่งึมคีวามประสงค์ที่จะปรับปรุงระบบ 

Oracle Financial และ Oracle Database ให้เป็น Version ปัจจุบัน และปรับปรุงกระบวนการท างาน

บางสว่นที่เปลี่ยนแปลงไป ภายหลังการปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณงานที่มีเพิ่มมากขึ้น 

ภาระงานหลัก 

 งานบันทึกงบประมาณรายจ่าย เงินแผน่ดิน, เงินรายได้ ,  งบประมาณเงินบ ารุง , งบประมาณ

เงินองค์กรในก ากับ 

 งานผู้ดูแลระบบ  (SYSTEM  ADMIN) 

 งานผู้ดูแลระบบคลังพัสดุ  ( INVADMIN ) 

 งานผู้ดูแลระบบการเงนิรับ  ( AR ADMIN ) 

 งานผู้ดูแลระบบจัดซื้อจัดจ้าง  ( PO ADMIN ) 

 งานผู้ดูแลระบบบัญชแียก ประเภททั่วไป ( GL ADMIN ) 

 งานผู้ดูแลระบบการเงนิจา่ย  ( AP ADMIN ) 

 งานผู้ดูแลระบบสินทรัพย์ถาวร  ( FA ADMIN ) 
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 ออกรายงานทางการเงินภาพรวมมหาวิทยาลัย 

 งานติดตัง้สมุดบัญชีใหมส่ าหรับคณะ / หนว่ยงาน  ที่ตอ้งการเขา้สู่ระบบบัญช ี3 มิติ 

 งานตั้งค่ารายงานทางการเงิน 

 จัดท าขอ้มูลทางการเงิน เพื่อเป็นข้อมูลน าเขา้แก่ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ( MIS) ของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 จัดท ารายงานทางการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

 งานแก้ปัญหาการใชง้านระบบบัญช ี3 มิติทางด้านเทคนิคทุกอย่าง(ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบ 

3 มิติเอง เครื่องผู้ใชง้าน หรอืด้านระบบ Network) 

 พัฒนาโปรแกรมรองรับการท างานของผู้ใชง้าน 

 พัฒนารายงานเพื่อเชื่อมตอ่กับระบบข้อมูล 3 มิติ เพื่อออกรายงานให้แก่คณะหนว่ยงานตา่งๆ 

 แก้ปัญหาทางเทคนิคของระบบให้แก่ผู้ดูแลระบบ 

 จัดท าเวปไซต์MIS ของกองคลัง 

 จัดท าเวปไซต์FIS OOP เพื่อให้คณะหน่วยงานเข้ามาดูข้อมูลและขัน้ตอนการท างานในระบบ 3 

มิติ และท าการโหลดไฟล์ หรอืข้อมูลที่ตอ้งการจากระบบ 3 มิติ 

 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการใชง้านด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่ผูใ้ช้งานกองคลัง 

 ท าการส ารองขอ้มูล ระบบ 3 มิติ ระบบ Server การเงนิ Server Fisoop 

 ศกึษาและพัฒนาโปรแกรม 3 มิติให้มีความทันสมัยและเข้ากับการใชง้านของ 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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3.6ภาระงานของงานธุรการ 

งานธุรการ เป็นหน่วยงานภายใน ของกองคลัง  ส านักงานมหาวิทยาลัย  มหีนา้ที่ในการ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร  เริ่มตัง้แต่การจัดท า  การรับ  การส่ง  การเก็บรักษา 

การยืม จนถึงการท าลาย  ด าเนินการวเิคราะหส์รุปหนังสือเสนอความคดิเห็นของหนังสอืที่มาจาก

หนว่ยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับระเบียบ ขอ้บังคับ ทางการเงิน การพัสดุ เสนอผูบ้ริหารเพื่อ

พิจารณาสั่งการและแจง้เวียนหนังสือดังกล่าวใหทุ้กส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ และ

ด าเนนิการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารสารสนเทศของกองคลัง ด าเนินการดังนี ้

 1.งานรับ-ส่งและทะเบียนหนังสือ  

 -รับหนังสอืจากทุกคณะ สว่นงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(จ านวนประมาณ 76 ส่วน

งาน)และจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นเอกสารเกี่ยวกับใบส าคัญการตัง้หนีเ้พื่อ

เบิกจ่ายเงนิ หนังสอืเกี่ยวกับการเงนิ การพัสดุ ระเบียบ ขอ้บังคับ ปฏิบัติงานโดยการบันทึกข้อมูลใน

ระบบ CMU MISในระบบบันทึกใบส าคัญการตัง้หนี ้และระบบติดตามเอกสารน าส่งกองคลัง ผลการ

ปฏิบัติงานสามารถสืบค้นขอ้มูลได้ ด าเนินการบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วน าส่งเจ้าหนา้ที่ผู้รับผดิชอบในแต่

ละสายงาน 

-ออกเลขทะเบียนหนังสือน าส่ง บันทึกข้อมูลเพื่อออกรายงานควบคุมหนังสือสง่ออกจากกองคลังถึง

คณะ ส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่บุคคลภายนอก หน่วยงานภายนอก  เพื่อให้เจ้าหนา้ที่

ของทุกส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ลงลายมอืรับเรื่องไว้เป็นหลักฐานปฏิบัติงานโดยการ

บันทึกข้อมูลในระบบ CMU MISในระบบบันทึกใบส าคัญการตัง้หนี ้และระบบติดตามเอกสารน าส่ง

กองคลัง 

 -บักทึกข้อมูลพรอ้มออกรายงานใบน าแฟ้มเสนอหนังสอืถึงผู้บริหาร(อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่าย

แผนงานบริหารการเงนิและทรัพย์สิน ผูอ้ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย) ด าเนนิการน าแฟ้มเสนอไป

ยังเลขานุการผู้บริหาร น าแฟ้มที่ผู้บริหารสั่งการเรยีบร้อยแลว้น าไปออกเลขที่กองกลางแลน าสง่

ผูร้ับผิดชอบภายในกองคลัง หรือสง่คนืคณะ ส่วนงาน เพื่อน าไปด าเนนิการตอ่ไป 

 2.งานวิเคราะหส์รุปหนังสือเกี่ยวกับระเบียบ ขอ้บังคับทางดา้นการเงนิ การพัสดุ  

    เป็นหนังสือที่รับจากหน่วยงานภายนอกเชน่ กระทรวงการคลัง กรมบัญชกีลาง ส านัก

งบประมาณ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบทางดา้นการเงนิ การพัสดุโดยการสรุปสาระส าคัญของ

หนังสือน าเสนอผูบ้ริหารพิจารณาสั่งการ เมื่อผู้บริหารสั่งการแล้วน าแจ้งเวียนใหก้ับทุกส่วนงานใน 
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สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหมแ่ละน าเวียนที่เว็บไซต์กองคลัง  ที่ http://finance.oop.cmu.ac.th ที่

หนังสือเวียน 

3.งานช่วยอ านวยการด้านการบริหารงานบุคคลของกองคลังเช่น ด าเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุ

เข้ารับการปฏิบัติงานในกองคลัง การประเมนิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4.งานเกี่ยวกับด้านบุคคลในเรื่องการลงช่ือปฏิบัติงาน งานควบคุมและรายงานการลา ของบุคลากร

สังกัดกองคลัง 

5.การเสนอขอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์  

   6.จัดท าและปรับปรุง Web Site ของกองคลัง 

           7.ด าเนนิการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารสารสนเทศของกองคลังทางเว็บไซต์ ของกองคลังที่ 

http://finance.oop.cmu.ac.th 

 8.น าเอกสารประกาศประกวดราคาเกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจา้ง ( TOR)  ที่รับจากคณะ สว่น

งาน ในสังกัดมหาวิทยาลัย และจากงานพัสดุ กองคลัง น าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ ของกอง

คลังที่ http://finance.oop.cmu.ac.th และของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ด าเนินการเสร็จแล้วน าส่งเรื่องให้

งานพัสดุ กองคลังด าเนินการตอ่ไป 

9.น าระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหมเ่กี่ยวกับการเงนิ และการพัสดุ (ก าหนดประเภท

รายรับ-รายจ่ายของมหาวิทยาลัย )น าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ ของกองคลังที่ 

http://finance.oop.cmu.ac.th 
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