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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ค าน า 
 
 กองคลัง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานส่วนกลางในการบริหารจัดการงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีพันธกิจในการด าเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการทางด้านการคลังและพัสดุให้
เกิดประสิทธิภาพ เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านการคลังและพัสดุ ผ่านระบบ
งบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุนโดยเกณฑ์ พึงรับ – พึงจ่าย ในลักษณะสามมิติและระบบบัญชีต้นทุน
รายกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( KhonKaen University Fiscal Management Information System : 
KKUFMIS) ควบคู่ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทางด้านการคลังและพัสดุของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ในปีพ.ศ. 2555 กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินงานตามแผนที่สอดรับกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความมุ่งม่ัน ซื่อสัตย์ ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อความถูกต้อง
และโปร่งใสในการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการจัดการองค์ความรู้เป็น
เครื่องมือส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขใน
การปฏิบัติงาน เพื่อศักยภาพในการท างานของบุคลากร ตลอดจนมีการจัดท าโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพของการให้บริการทางด้านการคลังและพัสดุที่เป็นเลิศ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจ าปีฉบับนี้ 
 กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ขอขอบคุณคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เล็งเห็นและตระหนัก
ถึงความส าคัญในการบริหารและการส่งเสริมการให้บริการทางด้านการคลังและพัสดุ โดยการให้นโยบายในการ
พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและสนับสนุนโครงการ กิจกรรมต่างๆ จนได้มาซึ่งรูปแบบการให้บริการที่มี
ศักยภาพ และขอขอบคุณผู้ปฏิบัติงานของกองคลังทุกฝ่าย ที่เป็นก าลังส าคัญในการด าเนินงานและกิจกรรม
ต่างๆ ของกองคลัง อย่างซ่ือสัตย์ สุจริต เสียสละ ทุ่มเท ขยันและอดทน ด้วยดีเสมอมา 
 
 
 
                                                                      กองคลัง ส านกังานอธิการบด ี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มกราคม 2556 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

สารบัญ 
 
  หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
สารบัญตาราง ค 
สารบัญรูปภาพ ง 
สารบัญแผนภูมิ จ 
สารจากผู้อ านวยการกองคลัง ฉ 
ส่วนที่ 1  บทน า  
 กรอบและทิศทางการบริหารจัดการ 1 
 การแบ่งส่วนราชการ 1 
 วิสัยทัศน์ 8 
 พันธกิจ 8 
 ปณิธาน 8 
 วัฒนธรรมองค์กร 8 
 ค่านิยม 8 
 โครงสร้างการบริหารงาน 9 
 บุคลากร 10 
ส่วนที่ 2  ผลการปฏิบัติราชการกองคลัง ส านักงานอธิการบดี  
 สรุปผลการปฏิบัติราชการ 22 
 แผนปฏิบัติราชการกองคลัง ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี พ.ศ.2555 23 
 งบประมาณ 25 
 ผลการด าเนินงาน กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 27 
 กิจกรรม The 6th KKU SHOW and SHARE 2012 46 
ส่วนที่ 3  ภาพกิจกรรม 49 
   
ภาคผนวก 59 
คณะผู้จัดท า  
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

สารบัญตาราง 
 
  หน้า 
ตารางท่ี 1  แผนปฏิบัติราชการกองคลัง ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี พ.ศ.2555 23 
ตารางท่ี 2 การใช้จ่ายงบประมาณ (เงินรายได)้ ของกองคลัง ประจ าปี พ.ศ.2555 25 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

สารบัญรูปภาพ 
 
  หน้า 
ภาพที่ 1  แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ (Organization Chart) 2 
ภาพที่ 2 แสดงการแบ่งส่วนราชการของกองคลัง 2 
ภาพที่ 3 แสดงโครงสร้างการบริหารภายใน 9 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

สารบัญแผนภูม ิ
 
  หน้า 
แผนภูมิที่ 1  บุคลากรกองคลังจ าแนกตามประเภทบุคลากร 10 
แผนภูมิที่ 2 การใช้จ่ายงบประมาณ (เงินรายได)้ ประจ าปี พ.ศ.2555 25 
แผนภูมิที่ 3 การใช้จ่ายงบประมาณ (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ประจ าปี พ.ศ.2555 26 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

สารจากผู้อ านวยการกองคลัง 
 

ปี พ.ศ.  2555 กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการ
ด าเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติราชการที่วางไว้ ที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์
จ านวน ทั้งสิ้น  19 โครงการ ซึ่งตระหนักถึงความเป็นเลิศในการเป็นศูนย์กลางที่จะ
ให้บริการด้านการคลังและพัสดุที่ครบวงจรและเกิดประสิทธิภาพต่อ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างสูงสุด โดยผลการด าเนินงานส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและ
ภาพรวมของการให้บริการ เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ 

นอกจากความส าเร็จของผลการด าเนินงานและการให้บริการที่เป็นเลิศแล้ว 
ในปีพ.ศ. 2555 กองคลังยังมีความภาคภูมิใจในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
ทางด้านการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการที่
คล่องตัว เกิดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ดี ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจหลักเพ่ือการสนับสนุนการให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศทางด้านการคลังและพัสดุ ควบคู่ไปกับการสร้างความผาสุกให้กับ
บุคลากรภายในกองคลัง 

ในนามผู้อ านวยการกองคลัง ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่ได้
ร่วมแรงร่วมใจกันในการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภารกิจของกองคลัง
ประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมาย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับสิ่งที่ดีจากทุกท่าน
เช่นนี้ตลอดไป 

 
 
 

นางสาววิลาวัณย์  พิธรัตน์                                                                   
ผู้อ านวยการกองคลัง 

มกราคม 2556 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

กรอบและทิศทางการบริหารจัดการ 
กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานสนับสนุนกลางมีบทบาทหน้าที่ใน
การให้บริการและบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง การบัญชีและการพัสดุ ทั้งงบประมาณเงินแผ่นดินและ
งบประมาณเงินรายได้ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบและมติต่างๆ ของทางราชการ และ
สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ด าเนินไปสู่เป้าหมาย จัดตั้งขึ้นโดยอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 8 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541 โดยมีพันธกิจ 
ดังนี้ 
 1. ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านการคลังและการพัสดุให้สอดคล้องกับการรักษาวินัย
และความยั่งยืนทางการคลัง 
 2. บริหารเงินสด บริหารการรับ -การจ่ายเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยใช้ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย 
 3. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทางด้านการคลังและการพัสดุ  
 4. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง  
 5. การให้บริการทางด้านการคลังและการพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  
 การบริหารงานของกองคลัง มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
มีผู้อ านวยการกองคลังเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ซึ่งมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบก ากับดูแลการ
ด าเนินงานด้านการคลังและการพัสดุ ให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหาร พ.ศ.2556 ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

การแบ่งส่วนราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ(Organization Chart) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงการแบ่งส่วนราชการของกองคลัง 
การแบ่งส่วนราชการในสังกัดกองคลัง แบ่งออกเป็น 6 งาน ได้แก่ 

1. งานบริหารทั่วไป 4. งานบริหารการเงิน 
2. งานบริหารงบประมาณ 5. งานเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง 
3. งานบัญชี 6. งานพัสดุ 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

1.  งานบริหารทั่วไป 
  
 มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการด้านสารบรรณและงานธุรการ รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เก่ียวกับ
งานบริหารบุคคล การขอก าหนดต าแหน่ง ด าเนินการเกี่ยวกับข้อตกลงการประเมินผลการป ฏิบัติงาน การต่อ
สัญญาจ้าง การขอปรับวุฒิ การลาออก การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี การจัดท าเงินรางวัลประจ าปีและ
สนับสนุนภารกิจของกองคลัง มีภารกิจหลักดังนี้ 
 1.1 ภารกิจรับ-ส่งหนังสือ  : มีหน้าที่เก่ียวกับการรับ-ส่งเอกสารต่างๆ เช่น เอกสารการเบิกเงิน 
เอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง เอกสารหนังสือราชการทั่วไปของทุกหน่วยงานในกองคลัง  
 1.2 ภารกิจบริหารทั่วไป  : มีหน้าที่เก่ียวกับการประสานงานด้านการเจ้าหน้าที่ การประชุม การร่าง
หนังสือโต้ตอบหนังสือ การประกันคุณภาพ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการตามค ารับรอง การควบคุมภายใน การ
พิมพ์หนังสือราชการ การเก็บรักษาตลอดจนการขออนุมัติท าลายหนังสือราชการ 
 1.3 ภารกิจสารสนเทศ  : มีหน้าที่ดูแลประสานงานกลางระหว่างหน่วยงานที่เป็นเจ้าของระบบ 
วิเคราะห์และออกแบบ ประมวลผล เป็นศูนย์รวมข้อมูลทางการเงิน การพัสดุจากระบบ KKUFMIS เพ่ือบูรณา
การจัดท ารายงานข้อมูลที่สามารถตัดสินใจได้ และยังท าหน้าที่ด้านฝ่ายวิชาการของกองคลัง คือ พัฒนาระบบ
เพ่ือน าข้อมูลเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆที่ต้องการทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย มีภารกิจหลัก ดังนี้ 
  1.3.1 ด าเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุน ส่งเสริม และวางแผนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน 
  1.3.2 ให้ค าปรึกษา/แนะน าการใช้ระบบ KKUFMIS และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  1.3.3 พัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ ของหน่วยงาน (เว็บไซด์, ระบบรับเอกสาร, ระบบการประเมิน) 
  1.3.4 เก็บรวบรวม ปรับปรุง วิเคราะห์ข้อมูลในทุกส่วนงานของกองคลังให้เป็นระบบ
ฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับการใช้งาน 
  1.3.5 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน บัญชีและพัสดุ เพ่ือจัดท ารายงานต่างๆ เพื่อ
น าเสนอต่อผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจที่ทันต่อเวลา 
  1.3.6 วิเคราะห์และติดตามข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยฯ  
  1.3.7 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกมากข้ึน เช่น 
สื่อแนะน าการให้บริการต่างๆ ของกองคลัง , การน าเสนอข้อมูลของระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการปฏิบัติ
เกี่ยวกับด้านการคลังและพัสดุ 
  1.3.8 ควบคุมดูแล บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ  
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

2.  งานบริหารงบประมาณ 
  
 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยและเงินงบประมาณ
แผ่นดิน  ด าเนินการขออนุมัติและจัดสรรเงินประจ างวดในระบบ KKUFMIS เบิกเงินงบประมาณเงินรายได้และ
เงินงบประมาณแผ่นดิน และกระบวนงานของระบบ GFMIS ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินตามกฎหมาย
ระเบียบหรือข้อบังคับ และวิเคราะห์ วิจัย ตอบข้อหารือ ให้ความเห็นเพ่ือพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขระเบียบและ
จัดระบบวินัยการคลังของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสม มีภารกิจหลักดังนี้ 
 2.1 ภารกิจควบคุมงบประมาณ  
  2.1.1 ด าเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติ และจัดสรรเงินประจ างวดในระบบ KKUFMIS 
  2.1.2 ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการโอนเงินงบประมาณ เงินประจ างวด เงินกันไว้
เบิกเหลื่อมปี การขยายระยะเวลาและการยกยอดเงินกัน 
  2.1.3 ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายทุกประเภท  
  2.1.4 จัดท าการขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายและเงินอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยฯ  
  2.1.5 เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดิน  
  2.1.6 ด าเนินการตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลผู้ขายในระบบ KKUFMIS 
  2.1.7 การจัดท าทะเบียนและควบคุมระบบฐานข้อมูลเจ้าหนี้ต่างๆ ในระบบ KKUFMIS 
 2.2 ภารกิจ GFMIS 
  2.2.1 ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนงานของระบบ GFMIS ทุกระบบ 
 2.3 ภารกิจมาตรฐานด้านระเบียบการคลัง  
  2.3.1 ด าเนินการตรวจสอบเอกสารทางการเงิน  
  2.3.2 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการเงินการคลัง ตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับ เพื่อ
จัดระบบวินัยการคลังของมหาวิทยาลัยฯ ให้เหมาะสม 
  2.3.3 พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตอบข้อหารือและให้ความเห็นเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
แก้ไขระเบียบ 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

3.  งานบัญช ี
  
 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับด าเนินการบันทึกบัญชีเงินงบประมาณและบัญชีเงินรายได้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเกณฑ์คงค้าง จัดท างบการเงินเพ่ือแสดงผลการด าเนินงาน แสดงฐานะการเงินของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐที่กรมบัญชีกลางก าหนดและมี
หน้าที่เกี่ยวเนื่องดังต่อไปนี้ 
 - ก าหนดและพัฒนาผังบัญชีมาตรฐานและมาตรฐานรายงานการเงินมหาวิทยาลัยฯ  
 - ก าหนดและพัฒนาระบบบัญชี และแนวปฏิบัติทางบัญชีในระบบ KKUFMIS 
 - ก ากับดูแลให้ค าปรึกษาในการก าหนดระบบบัญชี และการจัดท าบัญชีของหน่วยงานมหาวิทยาลัยฯมี
ภารกิจหลักดังนี้ 
 3.1 ภารกิจบัญชีเงินงบประมาณ  มีหน้าที่บันทึก จ าแนก สรุปผลและรายงานเหตุการณ์ที่เก่ียวข้อง
กับการเงินของเงินงบประมาณ 
 3.2 ภารกิจบัญชีเงินรายได้  มีหน้าที่บันทึก จ าแนก สรุปผลและรายงานเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับ
การเงินของเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 3.3 ภารกิจวิเคราะห์และจัดท างบการเงิน  มีหน้าที่น าข้อมูลทางบัญชีที่บันทึกตรวจสอบและท าการ
ปิดบัญชีเพ่ือจัดท างบการเงินรายเดือน รายไตรมาสและรายปี วิเคราะห์เสนอรายงานข้อมูลทางการเงินและ
บัญชี ตามความต้องการของผู้บริหารเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
 3.4 ภารกิจทะเบียนเอกสาร มีหน้าที่จัดท าทะเบียนเอกสารทางการเงินที่เป็นหลักฐานในการบันทึก
บัญชี จัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ สามารถค้นหาได้ง่าย 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

4.  งานบริหารการเงิน 
  
 มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมเงินรายรับของมหาวิทยาลัยและรายได้จากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน  และด าเนินการตรวจสอบ อนุมัติข้อมูลผู้ขายในระบบ KKUFMIS ด าเนินการเกี่ยวกับการสั่งจ่ายเงิน
ทุกประเภท จากบัญชีเงินฝากมหาวิทยาลัยฯ น าเข้าบัญชีคณะ/หน่วยงาน บุคลากรภายในและบุคลากร
ภายนอก และการจ่ายตรงทุกประเภท รวมถึงการควบคุมการจ่ายเงินยืมทดรองราชการ และรายงานสถานะ
ลูกหนี้เงินยืม มีภารกิจหลักดังนี้ 
 4.1 ภารกิจบริหารรายรับ  
  4.1.1 ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมเงินรายรับของมหาวิทยาลัยฯ และรายได้จากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 
  4.1.2 การรับเงินด้วยระบบ Bill Payment  
  4.1.3 การจัดท าทะเบียนและควบคุมระบบฐานข้อมูลลูกหนี้ต่างๆ ในระบบ KKUFMIS 
  4.1.4 ควบคุมการน าส่งเงินของคณะ/หน่วยงานให้มหาวิทยาลัยฯ ทุกประเภท  
  4.1.5 วิเคราะห์และติดตามข้อมูลประมาณการรายได้น าส่งมหาวิทยาลัยฯ  
  4.1.6 ด าเนินการเกี่ยวกับการดูแลหลักทรัพย์ และการบริหารเงินที่น าไปลงทุน  
 4.2 ภารกิจบริหารรายจ่าย  
  4.2.1 ด าเนินการเกี่ยวกับการสั่งจ่ายเงินทุกประเภท จากบัญชีเงินฝากมหาวิทยาลัยฯ เข้า
บัญชีคณะ/หน่วยงาน บุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก และการจ่ายตรงทุกประเภท 
 4.3 ภารกิจบริหารลูกหนี้เงินยืม  
  4.3.1 พิจารณาการขอยืมเงินทดรองราชการ และควบคุมการเบิกจ่ายเงินยืมทดรองราชการ  
  4.3.2 การจัดท าทะเบียน และรายงานสถานะลูกหนี้เงินยืม  
 

 

 



FINANCE DIVISION KKU 
รายงานประจ าปี2555 

13 

 

กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

5.  งานเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง 
 

 5.1 ภารกิจบริหารการเบิกเงิน  
  5.1.1 พิจารณาตรวจสอบบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
  5.1.2 ด าเนินการเบิกงบประมาณ  
 5.2 ภารกิจบริหารการจ่ายเงิน  
  5.2.1 ด าเนินการเกี่ยวกับระบบการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์ 
  5.2.2 ด าเนินการด้านธุรกรรมธนาคารในการน าเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์  
 5.3 ภารกิจทั่วไป  
  5.3.1 ให้บริการกับบุคลากรในเรื่องใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย/การหนังสือรับรอง
เงินเดือน/Slip เงินเดือน 
  5.3.2 การควบคุมบัตรรายตัวข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า  
 

6.  งานพัสดุ 
 

 มีหน้าที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.
2535  และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ของ
หน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และตามที่คณะ/หน่วยงาน ภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งให้ด าเนินการ มีภารกิจหลักดังนี้ 
 6.1  ภารกิจจัดหาพัสดุ 
  6.1.1 การจัดซื้อพัสดุ  
  6.1.2 การจัดจ้าง  
  6.1.3 จัดจ้างที่ปรึกษา  
  6.1.4 จัดจ้างออกแบบและควบคุมงาน  
  6.1.5 การแลกเปลี่ยน  
  6.1.6 การเช่า  
 6.2 ภารกิจควบคุมและจ าหน่ายพัสดุ  
  6.2.1 การยืมพัสดุ  
  6.2.2 การควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษาพัสดุ การเบิก-จ่ายพัสดุ การตรวจสอบพัสดุประจ าปี)  
  6.2.3 การจ าหน่ายพัสดุ (การจ าหน่ายเป็นสูญ การลงจ่ายจากบัญชีหรือทะเบียน)  
 6.3 ภารกิจสัญญาและหลักประกัน  
  6.3.1 สัญญา 
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  6.3.2 หลักประกันสัญญา 
  6.3.3 การลงโทษผู้ทิ้งงาน 
 

วิสัยทัศน์ 
 

 กองคลังเป็นหน่วยงานอันดับ 1 ใน 3 ของหน่วยงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

พันธกิจ 
 

 1. ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านการคลังและการพัสดุให้สอดคล้องกับการรักษาวินัย
และความยั่งยืนทางการคลัง 
 2. บริหารเงินสด บริหารการรับ –การจ่ายเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยใช้ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย 
 3. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทางด้านการคลังและการพัสดุ  
 4. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง  
 5. การให้บริการทางด้านการคลังและการพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

ปณิธาน 
 

 โดย แผนกลยุทธ์การบริหารกองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555-2558 เป็น
แผนกลยุทธ์ที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555-2558 
ภายใต้กรอบแนวคิดและทิศทางที่มุ่งไปสู่ “การเป็นหน่วยงานอันดับ 1 ใน 3 ของหน่วยงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ที่มีเป้าประสงค์หลัก ดังนี้  
 1. มีโครงสร้างและระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
 2. การบริการที่เป็นเลิศ 
 3. เป็นศูนย์กลางการรวมพลังและพัฒนาของเครือข่ายการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยอย่างเข้มแข็ง 
 4. บุคลากรมีศักยภาพในการท างานสูง มีความผาสุกในการท างาน และมีความผูกพันต่อองค์กร  
 

วัฒนธรรมองค์กร 
 

 ความมุ่งม่ัน ทุ่มเท มีจิตใจให้บริการ 
 

ค่านิยม 
 

 การท างานเป็นทีม ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ทุ่มเท ขยันและอดทน 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

โครงสร้างการบริหารงาน 
 

  กองคลัง   

  วิลาวัณย์ พิธรัตน ์
ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

      

งานบริหารทั่วไป 
งานบริหาร
งบประมาณ 

งานบัญช ี งานบริหารการเงิน 
งานเบิกจ่าย

เงินเดือนและค่าจ้าง 
งานพัสด ุ

อุไร ซ้ายหนองขาม 
หัวหน้างาน 

พรรณี ศักดิ์ทัศนา 
หัวหน้างาน 

สุรางค์ วิถีเทพ 
หัวหน้างาน 

ยุพา เศรษฐจรรยา 
หัวหน้างาน 

ยุพาพรรณ์คุณาธิปพงษ์ 
หัวหน้างาน 

สุนิภา ไสวเงิน 
หัวหน้างาน 

เสถียร ศรีกุล 
ธวัชชัย สุดวิลัย 
กชพร ไทยอ่อน 
สมจิตร วงศ์ละคร 
สุรสิทธิ์ ชาลีมาตย ์
ศรีจันทร์ กิตติก าจร 
ดวงฤทัย เทียมอ่อน 
รัชฎาวรรณจันทรมะโน 

อลิษาพิมพุฒ 
ปราณี นาวัลย ์
มัลลิกา แก้วเกิด 
สุภาภรณ์ศรีอั่ง 
ปัทมาภรณ์ ปู่สา 
จิตติมา อินธิราช 
พิสมัย ท้าวเพชร 
วัชรารัตน์ โสจันทร ์
ประมวล เปลี่ยนผึ้ง 
กาญจนา ห่อยไธสง 
ยุภาวดี จันทร์โสดา 
สมพิศ โคตรนรินทร์ 
ปราณี ธรรมบูรณวิทย ์

ชลธิชา บัวชุม 
สิรินันท์ ค ามูล 
ศิริพร พรรณพิกุล 
บัณฑิต จ าปาแขม 
ณัฐณิชา แบขุนทด 
ศิริลักษณ์ หาญสุริย ์
ธรวรรณเนาว์โสภา 

อมร เวียงแสง 
สุคนธา โนนศร ี
รัชนีวรรณ ค าภา 
สโรชา ดรประชุม 
กัญณิกา สัตนาโค 
เพ็ญพิศ มูลค าเกตุ 
อัครชา สุวรรณผา 
สุทัตตา กันทะวาด 
วรรณิษา รักษาเคน 
ศรารัตน์ สาระรัตน ์

พิชญา ทองรักษ ์
นภัสสร มงคลกุล 
ชลธิดา เรืองแหล ้
รพีภรณ์อินทรปรีชา 
ศิริเพ็ญ เช่ียวธนะกุล 
วรนุช ทวีทรัพย์ธนาสิน 

สว่าง รัฐวร 
มยุรี โรซาท ์
จารุ ธีระสาร 
พลช ไพรีนาศ 
กุมพล งอสอน 
อารยา จินกสิกิจ 
กฤตวิทย์เกษเงิน 
พาว สามหาดไทย 
ลักขณา พากเพียร 
พีรญา ปิตุไพโรจน ์
ปิยนุช โลมาอินทร ์
วีระชาติ สุริยะเสน 
วริศรา สุวรรณสาร 
ภัทรนิษฐ์สุรโกมลเศรษฐ์ 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3แสดงโครงสร้างการบริหารภายใน 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1บุคลากรกองคลังจ าแนกตามประเภทบุคลากร 
 
บุคลากรกองคลังมีจ านวนทั้งสิ้น 65 อัตรา โดยจ าแนกตามประเภทบุคลากร ดังนี้  

1. ข้าราชการ จ านวน 22 อัตรา 
2. ลูกจ้างประจ า จ านวน 2 อัตรา 
3. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 14 อัตรา 
4. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จ านวน 9 อัตรา 
5. พนักงานราชการ จ านวน 8 อัตรา 
6. ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 10 อัตรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22

2

14

9

8

10
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ า
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
พนักงานราชการ
ลูกจ้างช่ัวคราว
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ผู้บริหารกองคลัง 
 
 

 

 

 
วิลาวัณย์ พิธรัตน์ 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

   

   
อุไร ซ้ายหนองขาม 

หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
พรรณี ศักดิ์ทัศนา 

หัวหน้างานบริหารงบประมาณ   
สุรางค์ วิถีเทพ 

หัวหน้างานบัญชี 
   

   
ยุพา เศรษฐจรรยา 

หัวหน้างานบริหารงานการเงิน       
ยุพาพรรณ์คุณาธิปพงษ ์

หัวหน้างานเบิกเงินเดือนและค่าจ้าง     
สุนิภา  ไสวเงิน 
หัวหน้างานพัสด ุ
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

งานบริหารทั่วไป 

ภารกิจรับ-ส่งหนังสือ 

 

   
สมจิตร วงศ์ละคร 

ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน 
เสถียร ศรีกุล 
พนักงานพิมพ์ 

ธวัชชัย สุดวิลัย 
พนักงานธุรการ 

 

ภารกิจบริหารทั่วไป 

 

   
ศรีจันทร์ กิตติก าจร 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปช านาญการ 
ดวงฤทัย เทียมหอม 

พนักงานธุรการ 
กชพร ไทยอ่อน 
พนักงานธุรการ 

  

ภารกิจสารสนเทศ 

 

  

 

สุรสิทธ์ิ  ชาลีมาตย ์
นักสารสนเทศ 

รัชฎาวรรณจันทรมะโน 
นักบัญช ี
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

งานบริหารงบประมาณ 

ภารกิจควบคุมงบประมาณ 

   

   
กาญจนา ห่อยไธสง 

นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ 
ปราณี ธรรมบูรณวิทย ์

นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ 
พิศมัย ท้าวเพชร 

นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ 
   

   
สมพิศ โคตรนรินทร ์

นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ     
ยุภาวดี จันทร์โสดา 

นักวิชาการเงินและบัญช ี
วัชรารัตน์ โสจันทร ์

นักบัญช ี
   

 

  

สุภาภรณ์ศรีอั่ง 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ภารกิจGFMIS 

 

   
มัลลิกา แก้วเกิด 

นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ     
อลิษาพิมพุฒ 

นักบัญช ี
ปัทมาภรณ์ ปู่สา 

พนักงานการเงินและบัญชี 

 

ภารกิจมาตรฐานด้านระเบียบการคลัง 

 

   
ประมวล เปลี่ยนผึ้ง 

นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการพิเศษ 
จิตติมา อินธิราช 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ช านาญงาน 
ปราณี  นาวัลย ์

นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

งานบัญช ี

ภารกิจบัญชีเงินงบประมาณ 

 

 

  

สิรินันท์ ค ามูล 
นักบัญช ี

  

 

ภารกิจบัญชีเงินรายได้ 

 

   
ธนวรรณเนาว์โสภา 

นักวิชาการเงินและบัญช ี
ศิริลักษณ์ หาญสุริย ์

นักบัญชี 
ณัฐณิชา แบขุนทด 

นักบัญช ี
   

 

  

ศิริพร พรรณพิกุล 
นักบัญช ี
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ภารกิจวิเคราะห์และจัดท างบการเงิน 

 

 

  

ชลธิชา บัวชุม 
นักบัญช ี

  

 

ภารกิจทะเบียนเอกสาร 

 

 

  

บัณฑิต จ าปาแขม 
นักวิชาการเงินและบัญช ี
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

งานบริหารการเงิน 

ภารกิจบริหารรายรับ 

 

  

 

สโรชา ดรประชุม 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

เพญ็พิศ มูลค าเกต ุ
พนักงานธุรการ 

 

 

ภารกิจบริหารรายจ่าย 

 

   
อมร เวียงแสง 

นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ 
สุทัตตา กันทะวาด 

นักวิชาการเงินและบัญชี 
ศรารัตน์ สาระรัตน ์

พนักงานการเงินและบัญช ี
   

  

 

รัชนีวรรณค าภา 
พนักงานการเงินและบัญช ี

สุคนธา โนนศร ี
นักวิชาการเงินและบัญชี 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ภารกิจบริหารลูกหนี้เงินยืม 

 

   
อัครชา สุวรรณผา 

นักวิชาการเงินและบัญช ี
กัญณิกา สัตนาโค 

นักวิชาการเงินและบัญชี 
วรรณิษา รักษาเคน 

พนักงานการเงินและบัญช ี
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

งานเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง 

ภารกิจการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง 

 

   
รพีภรณ์อินทรปรีชา 

นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ 
ศิริเพ็ญ เช่ียวธนะกุล 

นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ 
พิชญา ทองรักษ ์

นักวิชาการเงินและบัญช ี
   

   
วรนุช ทวีทรัพย์ธนาสิน 
นักวิชาการเงินและบัญช ี

ชลธิดา เรืองแหล ้
นักวิชาการเงินและบัญชี 

นภัสสร  มงคลกุล 
นักวิชาการเงินและบัญช ี
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

งานพัสดุ 

ภารกิจจัดหาพัสดุ 

 

   
จารุ ธีระสาร 

นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ 
มยุรี โรชาท์ 

นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ 
ปิยนุช โลมาอินทร ์
นักวิชาการพัสด ุ

   

  

 

อารยา จินกสิกิจ 
นักวิชาการพัสด ุ

วีระชาติ สุริยะเสน 
นักบัญช ี

 

 

ภารกิจสัญญาและหลักประกัน 

 

 

  

พลชไพรีพินาศ 
นิติกร 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ภารกิจควบคุมและจ าหน่ายพัสดุ 

 

   
กุมพล งอสอน 

คนงาน 
ภัทรนิษฐ์สุรโกมลเศรษฐ์ 

นักวิชาการพัสดุ 
ลักขณา พากเพียร 
นักวิชาการพัสด ุ

   

   
วริศราสุวรรณสาร 

พนักงานพัสดุ 
พีรญา ปิตุไพโรจน ์

พนักงานพัสดุ 
สว่าง รัฐวร 

พนักงานพัสดุ 
   

  

 

พาว สามหาดไทย 
นักวิชาการพัสด ุ

กฤตวิทย์เกษเงิน 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ส่วนที่ 2 
ผลการปฏิบัติราชการ 

กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 
 

สรุปผลการปฏิบัติราชการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2555 

 
 กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ และปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2555ซ่ึงภายใต้การด าเนินงานตามกลยุทธ์เพื่อการบริการด้านการคลัง
และพัสดุที่เป็นเลิศโดยด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี นั้น เน้นความส าเร็จของแต่ละแผนงาน/
โครงการเพื่อการตอบสนองความต้องการและการให้บริการทางด้านการคลังและพัสดุให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้แผนงาน/โครงการเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4แสดงประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ตามแผนปฏิบัติราชการของกองคลัง 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

แผนปฏิบัติราชการกองคลัง ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี พ.ศ.2555 
 
ตารางท่ี 1แผนปฏิบัติราชการกองคลัง ส านักงานอธิการบดีประจ าปี พ.ศ.2555 

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ งาน/โครงการ 

1. ระบบการบริหารจัดการด้านการคลัง 
และการพัสดุของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่มีประสิทธิภาพ 

1.1 ก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินงาน
ทางด้านการเงิน การบัญชี และการ
พัสดุ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารมหาวิทยาลัยและพัฒนาการ
บริหารเงินให้มีประสิทธิภาพ 

1.1.1  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
เงินงบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.1.2  โครงการพัฒนารูปแบบความเสี่ยง
กองคลัง 

 1.2ก าหนดและพัฒนามาตรฐานการ
จัดท าบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.2.1โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวร
ระยะที่ 2 

  1.2.2โครงการจัดท ารายงานทางการเงิน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจ าปี 
2555 

 1.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบKKUFMIS 
ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
เงินเดือนและค่าตอบแทนใน
ระบบ KKUFMIS 

 

2.การบริการที่เป็นเลิศ 2.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
ให้บริการทางด้านการเงินและการ
พัสด ุ

2.1.1 โครงการพัฒนาระบบการโอนเงิน
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกอบด้วย 1) ช าระภาษีหัก 
ณ ท่ีจ่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
2) พัฒนาระบบ BahtNet 3) 
การจ่ายเงินค่าวารสาร
ต่างประเทศ 

  2.1.2 โครงการพัฒนาระบบ e-catalog 

  2.1.3 โครงการพัฒนาการให้บริการ one 
stop service 

  2.1.4 โครงการพัฒนาระบบการรับช าระ
เงินโดยระบบBill Payment 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ตารางท่ี 1แผนปฏิบัติราชการกองคลัง ส านักงานอธิการบดีประจ าปี พ.ศ.2555(ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ งาน/โครงการ 

3. พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ เพื่อน าไปสู้
การวิจัยสถาบันสนับสนุนและ
พัฒนางานและการเข้าสู้ต าแหน่ง
ตามเส้นทางอาชีพของบุคลากร 

3.1.1 โครงการอบรมการบริหารจัดการ
ด้านงบประมาณรายจ่ายของ
ภาครัฐ 

 3.1.2 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 

 3.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา
ขีดความสามารถในการท างานและ
การถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงาน 

3.2.1โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM   

 3.2.2 โครงการอบรมสัมมนาเครือข่ายเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  3.2.3 โครงการ Train the Trainer 

 3.3 พัฒนาระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงานให้บุคลากรก าหนด
แผนปฏิบัติงานประจ าปี และ
ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จในการ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

3.3.1 โครงการพัฒนาติดตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี 2556 (ติดตาม
แผนผลการปฏิบัติราชการ, SAR, 
การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 

4. สร้างความผาสุกของบุคลากร 4.1ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมใน
การท างานท่ีดีและมีความสุข  

4.1.1 โครงการอนุรักษ์พลังงาน 
 

 4.1.2 โครงการสร้างความสุขในท่ีท างาน 
Happy Work Place 

  4.1.3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมการปฏิบัติงาน 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

งบประมาณ 
 

การใช้จ่ายงบประมาณ(เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
 
 กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี พ.ศ.2555การใช้จ่ายงบประมาณ (เงิน
รายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) เป็นจ านวนทั้งสิ้น  1,399,677.71 บาท โดยเป็นการใช้จ่ายค่าตอบแทน 17% 
ค่าใช้สอย 39% ค่าวัสดุ 26% และคงเหลือ 18% ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 

 
 

แผนภูมิที่ 2การใช้จ่ายงบประมาณ (เงินรายได)้ ประจ าปี พ.ศ.2555 
 
ตารางท่ี 2  การใช้จ่ายงบประมาณ (เงินรายได)้ ของกองคลัง ประจ าปีพ.ศ.2555 

(หน่วย : บาท) 

รายการรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 
ใช้จ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ 

ค่าตอบแทน      500,000.00            287,050.00             11,010.00  

ค่าใช้สอย    1,000,000.00            659,833.66            289,312.29  

ค่าวัสดุ      200,000.00            452,794.05  - 

รวมทั้งสิ้น   1,700,000.00      1,399,677.71           300,322.29  

 
หมายเหตุมีการโอนงบประมาณถั่วเฉลี่ยระหว่างรายการรายจ่ายในระหว่างงบด าเนินงาน 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

การใช้จ่ายงบประมาณ (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 
 
 กองคลังส านักงานอธิการบดี ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินเพ่ือใช้เป็นงานสนับสนุนการบริหาร
จัดการทั่วไปจ านวน ทั้งสิ้น  425 ,300บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนจ านวน 123 ,900 บาท ค่าใช้สอยจ านวน 
246,000 บาท และค่าวัสดุจ านวน 55 ,400 บาท ซึ่งได้มีการโอนงบประมาณตามความเหมาะสมโดย มีการใช้
จ่ายจริง แบ่งเป็นค่าใช้สอยจ านวน 90 ,958.87 บาท ค่าวัสดุจ านวน 3 29,385.13 บาท และมีเงินงบประมาณ
แผ่นดินคงเหลือจ านวน 4,956 บาท ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 

 
แผนภูมิที่3การใช้จ่ายงบประมาณ (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ประจ าปี พ.ศ.2555 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ผลการด าเนินงาน กองคลัง ส านักงานอธิการบด ี
 
 ในปี พ.ศ. 2555 กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนโยบายการพัฒนาของ มหาวิทยาลัย ให้มีการ
พัฒนาด้านการเงิน บัญชีและการพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวและเป็นไป
ตามระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติที่ดี ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ( Good Governance) สามารถ
สรุปผลงานการพัฒนากองคลัง ส านักงานอธิการบดี จ านวนทั้งสิ้น 19  โครงการ ดังนี้ 
 

โครงการที่1 
 
การพัฒนา 

 
การจัดท าข้อมูลระเบียบเงินรายได้เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงให้มีความคล่องตัว สอดคล้องกับ

แผนปฏิบัติงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยปีงบประมาณ 2555 
 

หลักการและเหตุผล 

 

เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเงินรายได้ให้มีประสิทธิภาพ มีศูนย์รวมของระเบียบและให้เป็น
แนวปฏิบัติเดียวกันเพ่ือให้ง่ายต่อการสืบค้นและน าไปสู่การปรับปรุงระเบียบเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัวสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 

 

ความส าเร็จของการพัฒนา 

 

มีการบันทึกข้อมูล(บางส่วน)ในรูปแบบไฟล์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel 
เพ่ือเป็นฐาน ข้อมูล ในการเชื่อมเข้าสู่ระบบ อินเตอร์เน็ต เรียบร้อยแล้ว และรอประสานงาน กับผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญเพ่ือน าข้อมูลเหล่านี้เข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต 

 

หลักฐานอ้างอิง 

 

 โครงการได้รับอนุมัติ 
 ค าสั่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2051/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน โครงการจัดท าข้อมูล

ระเบียบเงินรายได้เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และเพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ลงวันที่ 23 เมษายน 
2555 

 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

โครงการที่  2 
 
การพัฒนา 

 
การติดตามแผนการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

หลักการและเหตุผล 

 

เพ่ือให้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปตาม
เป้าหมายและมาตรการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินประจ าปี พ.ศ. 2555 วางแผนทางและวิธีปฏิบัติ
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน และเพ่ือให้การประสานงาน ติดตามและการประเมินผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 
ความส าเร็จของการพัฒนา 

 

ตามนโยบายและมาตรการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินประจ าปี พ.ศ. 2555 ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีแนวทางการปฏิบัติเดียวกัน ท าให้ทิศทางของการเบิก-จ่าย เงินงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้มีอัตราการเบิกจ่ายเป็นไปในทิศทางที่ดี อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณสูงขึ้น มี
การใช้จ่ายงบประมาณในอัตราที่เพ่ิมข้ึน 

 
หลักฐานอ้างอิง 

 

 โครงการได้รับอนุมัติ 
 ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 7602/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะท างานโครงการติดตามแผนการใช้

เงินงบประมาณและเงินรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2554 
 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน : รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 2555 จากระบบ

โปรแกรมKKUFMIS 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

โครงการที่  3 
 
การพัฒนา 

 
โครงการพัฒนารูปแบบความเสี่ยงกองคลัง 
 

หลักการและเหตุผล 

 
เพ่ือให้มีรูปแบบในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและ เฝ้าระวังความ

เสี่ยงใหม่ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 
 

ความส าเร็จของการพัฒนา 

 

 สามารถประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของการปฏิบัติงานในระดับงานทั้ง 6 งาน และระดับ
กอง โดยมีการจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงตามรายละเอียดการประเมินวิเคราะห์ความ
เสี่ยงของกองคลัง (ใช้วิธีการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรกองคลัง)  

 ทุกงานมีมาตรการการความคุมความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงส าคัญ 
 

หลักฐานอ้างอิง 

 

 โครงการได้รับอนุมัติ 
 ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3720/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน กองคลัง 

ส านักงานอธิการบดี ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 
 รายงาน สรุปผลการด าเนินงาน : รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน กองคลัง 

ปีงบประมาณ 2554 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

โครงการที่  4 
 
การพัฒนา 

 
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวร 
 

หลักการและเหตุผล 

 

เพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพย์ถาวรในการค านวณค่าเสื่อมราคามทีแท้จริงจากระบบ KKUFMIS มี
ความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและความ
เชื่อมโยงของระบบสินทรัพย์ถาวรและระบบบัญชีบนโปรแกรม KKUFMIS 

 
ความส าเร็จของการพัฒนา 

 

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวร ระยะเวลาปีงบประมาณ 
2555 ถึง 2557 โดยในปีงบประมาณ 2555 เป็นการศึกษาข้อมูลและหาข้อมูลสรุปแนวทางในการ
จัดท าระบบสินทรัพย์ถาวรบนระบบ KKUFMIS โดยมีผลสรุปดังนี้ 

 กรณีข้อมูลครุภัณฑ์เป็นชุดซึ่งมีการค านวณค่าเสื่อมราคาไม่เท่ากันในการรับเข้าระบบสินทรัพย์
ถาวร ให้แยกรายการ ส่วนรายการครุภัณฑ์เป็นชุดที่อยู่ในระบบสินทรัพย์ถาวร แล้วไม่ต้องแก้ไข
ให้ระบบค านวณตามอัตราค่าเสื่อมครุภัณฑ์นั้นๆ  

 กรณีระบบสินทรัพย์ถาวร ได้มีการก าหนดค่าเริ่มต้นของข้อมูลตามรหัสผังบัญชีคงเหลือให้ผู้ดูแล
ระบบ ตรวจสอบว่าในการค านวณค่าเสื่อมราคากรณีครุภัณฑ์เป็นชุด และระบบต้องแก้ไข
หรือไม ่

 การค านวณค่าเสื่อมราคาให้ค านวณโดยใช้ชนิดครุภัณฑ์การค านวณค่าเสื่อมราคา และให้ผู้ดูแล
ระบบตรวจสอบระบบต้องแก้ไขหรือไม่ 

 
หลักฐานอ้างอิง 

 

 โครงการได้รับอนุมัติ 
 ค าสั่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 383/255 4 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานโครงการปรับปรุงและ

พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวร ลงวันที่ 20 มกราคม 2555 และที่ 509/255 4 
เรื่องแต่งตั้งคณะท างานโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวร 
(เพ่ิมเติม)ลงวันที่ 27 มกราคม 2555 

 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน: รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

โครงการที่  5 
 

การพัฒนา 

 โครงการพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการพัสดุ (e-Catalog) 
 

หลักการและเหตุผล 

 

งานพัสดุ กองคลัง ในฐานะหน่วยงานที่มีพันธกิจหน้าที่ในการด าเนินการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ 
เพ่ือให้บริการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สังกัดส านักงานอธิการบดี 
ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ าเป็นต้องมีการจัดหาพัสดุอย่างเพียงพอ
เพ่ือให้พร้อมต่อการให้บริการ การเบิกพัสดุของหน่วยงานต่างๆ ปัจจุบันกระบวนการในการเบิกพัสดุ 
ของหน่วยงานผู้เบิก จะด าเนินการโดยผู้เบิกแจ้งความประสงค์เบิกพัสดุตามแบบฟอร์ม (ใบเบิกสี
ชมพู) และจัดส่งให้งานพัสดุ เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบ/ตัดจ่ายพัสดุตามรายการที่มีผู้ขอเบิก หาก
รายการใดไม่มีในคลังพัสดุจะด าเนินการแจ้งฝ่ายจัดหาเพื่อจัดหาตามความต้อง การของผู้เบิกต่อไป 
และกรณีที่มีพัสดุในคลังตรงตามท่ีผู้เบิกต้องการ จะด าเนินการจัดส่งใบเบิกไปยังคลังพัสดุ เพื่อให้ฝ่าย
คลังพัสดุ ด าเนินการจัดเตรียมและจัดส่งพัสดุให้กับหน่วยงานผู้เบิก จากกระบวนการดังกล่าวจะเห็น
ได้ว่ายังคงมีบางกระบวนการที่ขาดความคล่องตัวใน การปฏิบัติงาน ด้วยกระบวนการที่มีจ านวนมาก 
ท าให้ในแต่ละข้ันตอนใช้เวลาในการปฏิบัติงานพอสมควร จากสภาพดังกล่าว งานพัสดุ กองคลัง ได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านการเบิกพัสดุให้ สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการปรับปรุงกระบวนงานในการเบิก-จ่าย
พัสดุ และน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ โดยมีแนวคิดในการจัดท า
ระบบรายการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ( e- Catalog) เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ หรือผู้เบิก สามารถเลือกดูสินค้า
ที่มีในคลังและสามารถเลือกรายการสินค้าที่ต้องการโดย ระบุชื่อรายการ และจ านวน/ปริมาณที่
ต้องการ โดยใช้หลักการเช่นเดียวกับการเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์ ที่ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อสินค้าท่ี
ต้องการได้โดยการเลือกท่ีเมนู หยิบใส่ตะกร้า ( Add to cart) โดยงานพัสดุ จะได้ด าเนินการตัด-จ่าย
พัสดุในระบบและส่งฝ่ายคลังพัสดุ เพื่อจัดเตรียม/จัดส่งพัสดุตามใบเบิกต่อไป จากข้ันตอนดังกล่าวจะ
ท าให้สามารถลดระยะเวลาในการเขียนใบเบิกของหน่วยงานผู้ เบิกได้ อีกทั้งผู้เบิกสามารถเลือก
รายการสินค้าได้โดยทราบข้อมูลลักษณะ และขนาดของพัสดุ จากภาพถ่ายสินค้า ซึ่งจะท าให้ลดอัตรา
การเบิก-ตัดจ่ายพัสดุผิดรายการ และทราบราคาหรือจ านวนเงินรวมของพัสดุที่ผู้เบิกเบิก ดังนั้น 
การศึกษาแนวทางเพ่ือพัฒนาระบบรายการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ( e- Catalog) จึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท าระบบดังกล่าว ตลอดจนแนวทางการน าระบบงานมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการต่อไป 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ความส าเร็จของการพัฒนา 

 
ชะลอการด าเนินการโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เนื่องจากด าเนินการโครงการรวมซื้อ

กระจายส่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่นแทน แต่จะด าเนินโครงการพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดหา
พัสดุ (e- Catalog) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ต่อไป 

 

โครงการที่  6 
 

การพัฒนา 

 
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน ระบบ KKUFMIS 
 

หลักการและเหตุผล 

 
เพ่ือพัฒนาระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนในระบบ KKUFMIS ให้สามารถใช้งานได้จริงอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

ความส าเร็จของการพัฒนา 

 

 ความสามัคคี ความร่วมมือในการร่วมกันจัดโครงการ 
 ได้แนวคิดในการพัฒนาระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากข้ึน 
 ได้ศึกษาข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานต่างๆเก่ียวกับการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง  

 

หลักฐานอ้างอิง 

 

 โครงการได้รับอนุมัติ 
 ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่645/2555เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานโครงการปรับปรุงและพัฒนา

ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนในระบบ KKUFMIS ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 
 รายงาน สรุปผลการด าเนินงาน : รายงานบันทึกขอเดินทางไปราชการเพ่ือศึกษาดูงานที่

กรมบัญชีกลาง , ก าหนดการศึกษาดูงาน ณ กรมบัญชีกลาง , แผนการเตรียมข้อมูลเพื่อจัด
โครงการจ่ายตรงมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ คู่มือการเตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์
เพ่ือรองรับการใช้ปฏิบัติงานส าหรับโครงการฯ 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

โครงการที่  7 
 
การพัฒนา 

 
โครงการพัฒนาระบบเงินยืมทดรองจ่าย (ระบบ KKUFMIS) 
 

หลักการและเหตุผล 

 

เพ่ือให้ระบบเงินยืมทดรองจ่ายเป็นระบบที่สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดรายการหนี้ค้างช าระและมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด  สร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงงานและมาตรการให้ยืมเงินทด
รองจ่ายรวมถึงการติดตามทวงหนี้ค้างช าระให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
ความส าเร็จของการพัฒนา 

 

 ด้านระบบ KKUFMISมีการพัฒนาการให้บริการสืบค้นข้อมูลตรวจสอบรายการเงินยืมค้างช าระ
ด้วยตนเองได้ โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

 ด้านมาตรการให้ยืมเงินอนุมัติให้ยืมเงินทดรองจ่ายเมื่อมีความจ าเป็นต้องจ่ายโดยจ่ายเร็วและคืน
เร็วเมื่อหมดความจ าเป็นต้องจ่าย 

 ด้านการติดตามทวงถามมีการติดตามทวงถามทุกเดือนและหากผิดเงื่อนไขเสนอหักเงินเดือน
เพ่ือส่งคืนเงินยืม  

 สรุปปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
 

หลักฐานอ้างอิง 

 

 โครงการได้รับอนุมัติ 
 ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2050/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน โครงการพัฒนาระบบเงิน

ยืมทดรองจ่าย (ระบบ KKUFMIS)ลงวันที่ 23 เมษายน 2555 
 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

โครงการที่  8 
 
การพัฒนา 

 
โครงการพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายส าหรับบุคคลภายนอกผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

หลักการและเหตุผล 

 

เพ่ือพัฒนากระบวนการท างานโดยมุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้กับกระบวนงาน
เพ่ือสอดรับกับแผน ด้านการลดระยะเวลาในการท างาน การลดต้นทุน การใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและการสร้างระบบฐานข้อมูลด้านการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็วและเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 
ความส าเร็จของการพัฒนา 

 

มีแนวทางในการจัดท าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายส าหรับบุคคลภายนอก ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นทางท่ีต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ท้ังในด้านของเทคนิคการปฏิบัติงานและ
แนวทางทางด้านกฎหมาย พร้อมนี้คณะท างานได้ด าเนินการท าหนังสือข้อหารือถึง อธิการบดี
กรมสรรพากรและรอแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนจึงต้องเป็นการด าเนินการโครงการต่อเนื่องต่อไป 

 
หลักฐานอ้างอิง 

 
 โครงการได้รับอนุมัติ 
 เป็นโครงการต่อเนื่องปี 2555 ถึง 2556 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

โครงการที่  9 
 
การพัฒนา 

 
โครงการพัฒนาระบบการรับช าระเงินโดยระบบ Bill Payment 
 

หลักการและเหตุผล 

 
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลของการท างานทั้งสองระบบให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และสามารถตรวจสอบหนี้ค้างช าระของผู้ประกอบการได้เป็นปัจจุบัน 
 

ความส าเร็จของการพัฒนา 

 
สามารถตรวจสอบหนี้ค้างช าระของผู้ประกอบการได้ 
 

หลักฐานอ้างอิง 

 

 โครงการได้รับอนุมัติ 
 ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2049/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน โครงการพัฒนาระบบการ

รับช าระเงินโดยระบบ Bill Paymentลงวันที่ 23 เมษายน 2555 
 เป็นโครงการต่อเนื่องปี 2555 ถึง 2556 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

โครงการที่  10 
 
การพัฒนา 

 
โครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรด้านเทคโนโลยี 
 

หลักการและเหตุผล 

 
เพ่ือเป็นแนวทางในการน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับสูงขึ้นมาประยุกต์ใช้ในการท างาน ให้

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
 

ความส าเร็จของการพัฒนา 

 

ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์Microsoft Excel ด้านการใช้งาน Advance Excel การน าฐานข้อมูลจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ Microsoft Excel เพ่ือจัดท ารายงานโดยใช้ค าสั่ง Pivot Table และการเรียกใช้งาน
ค าสั่ง VLookupโดยสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

 
หลักฐานอ้างอิง 

 

 โครงการได้รับอนุมัติ 
 ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 384/2555เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การท างานของบุคลากรด้านเทคโนโลยี ลงวันที่ 20 มกราคม 2555 
 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

โครงการที่  11 
 
การพัฒนา 

 
โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
 

หลักการและเหตุผล 

 

เนื่องด้วยการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังต้องด าเนินการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องภายใต้
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ กองคลังในฐานะ
หน่วยงานส่วนกลาง  ที่ก ากับดูแลด้านการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตระหนักถึงความ
จ าเป็นในการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง เพื่อให้ความเข้าเก่ียว
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมีแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังที่ชัดเจน  สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ท าให้การใช้จ่ายเงินมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

 
ความส าเร็จของการพัฒนา 

 

 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 102 คน  แบ่งตามต าแหน่งจากคณะหน่วยงาน จ านวน 85 คน 
ด าเนินการอบรมจ านวน  1 วัน  ใช้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากคลังเขต 4 

 บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
มีแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังที่ชัดเจน  และสามารถน าไปปฏิบัติงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นพัฒนาทักษะด้านการ
ติดต่อสื่อสาร การท างานเป็นทีม การติดต่อประสานงานและการบริการเพ่ือท าให้เกิดการมีส่วน
ร่วม เสริมสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือ เสริมสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างกัน อัน
จะน าไปสู่การสร้างเครือข่ายที่เป็นประโยชน์ต่อการประสานงานและการปฏิบัติงานด้านการคลัง
และพัสดุ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป 

 
หลักฐานอ้างอิง 

 

 โครงการได้รับอนุมัติ 
 ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2890/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงินลงวันที่ 5 มิถุนายน 2555 
 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

โครงการที่  12 
 
การพัฒนา 

 
โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

หลักการและเหตุผล 

 

ตามท่ีกรมบัญชีกลาง ได้พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ( e-GP) 
ระยะที่ 2 เพ่ิมเติมจากระยะท่ี 1 โดยได้พัฒนาให้ครอบคลุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนและ
ระบบมีการเชื่อมโยงกับระบบภายนอกอ่ืนๆ เช่น การเชื่อมโยงระบบธนาคาร เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
หนังสือค้ าประกัน (Bank Guarantee) ทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเชื่อมโยงระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ( Government Fiscal Management Information System: 
GFMIS) เป็นต้น 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น               
มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2 ให้สามารถปฏิบัติงานในระบบฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไป
ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด จึงควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ 
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เข้าใจการใช้งานในระบบดังกล่าว 

 

ความส าเร็จของการพัฒนา 

 

 เจ้าหน้าที่พัสดุของคณะ/หน่วยงาน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับระเบียบฯ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการพัสดุ 

 มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมจ านวน 115 คน ซึ่งเป็นจ านวนที่สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ คือ 
100 คน และมีผู้เข้ารับอบรมจริงจ านวน 102 ซึ่งเป็นจ านวนที่สูงกว่าที่ก าหนดไว้ในตัวชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการ คือ ร้อยละ 80 

 

หลักฐานอ้างอิง 

 

 โครงการได้รับอนุมัติ 
 ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 376/2555เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานโครงการเพ่ิมศักยภาพองค์

ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่20 มกราคม 2555 
 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

โครงการที่  13 
 
การพัฒนา 

 
โครงการ Train the Trainer 
 

หลักการและเหตุผล 

 

เนื่องจากกองคลังตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกฎ  ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 
เพ่ือน าไปถ่ายทอดสู่บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานของคนได้ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน  และ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานท าให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้น เช่น พ่ีสอนน้อง น้องน าไปสู่การปฏิบัติ
และขบวนการแก้ปัญหา/อุปสรรค  ตลอดจนประสานการท างานให้เปิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อการด าเนินงานมากยิ่งขึ้น 

 
ความส าเร็จของการพัฒนา 

 
เป็นโครงการต่อเนื่อง ปี 2556 
 

หลักฐานอ้างอิง 

 

 โครงการได้รับอนุมัติ 
 ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4052/2555เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน โครงการ Train 

the Trainerลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

โครงการที่  14 
 
การพัฒนา 

 
โครงการพัฒนาและติดตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปี 2555 
 

หลักการและเหตุผล 

 
เพ่ือก ากับ ติดตามและเสนอแนะการปฏิบัติงานให้ได้ตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ ประชุม

ติดตามแผนงานระยะเวลา 6 เดือน 9เดือน และ 12 เดือน  
 

ความส าเร็จของการพัฒนา 

 

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการด าเนินการตามแผนได้ผลลัพธ์เป็น การวางแผนพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานและการจัดระบบการบริหารผลงาน โดยมีหลักการท างานของส่วนงานและบุคลากรกอง
คลังในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานโดยก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบหัวหน้างานและ
บุคลากรในการวางแผนงาน วางแผนคน การถ่ายทอดตัวชี้วัดความส าเร็จของการปฏิบัติงานสู่ผู้
ปฏิบัติ การใช้จ่ายงบประมาณตามกรอบของแผนงาน และการประเมินผลของการปฏิบัติงาน 
 

หลักฐานอ้างอิง 

 

 โครงการได้รับอนุมัติ 
 ค าสั่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1153/2555เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกองคลัง 

ส านักงานอธิการบดีลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 และท่ี  1154/2555 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ กองคลัง ส านักงานอธิการบดีลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 

 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

โครงการที่  15 
 

การพัฒนา 

 โครงการอนุรักษ์พลังงาน 
 

หลักการและเหตุผล 

 
เพ่ือส่งเสริมมาตรการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการอนุรักษ์

พลังงาน 
 

ความส าเร็จของการพัฒนา 

 

มีกิจกรรมย่อยในโครงการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้ 
 เปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา  12.00 น. 
 ปิดหลอดไฟในช่วงเวลา  12.00 น. และเวลาเลิกปฏิบัติงาน 
 ปิดหน้าจอภาพหรือตั้งโปรแกรมพักหน้าจอของคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเมื่อไม่มีการใช้งานนาน

เกินกว่า 15 นาท ี
 การใช้กระดาษสองหน้า 

 

หลักฐานอ้างอิง 

 

 โครงการได้รับอนุมัติ 
 ค าสั่งกองคลังที่ 001/2555เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานโครงการอนุรักษ์พลังงานลงวันที่ 10 

มกราคม 2555 
 ประกาศกองคลังที่ 002/2555เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานกองคลัง  ส านักงานอธิการบดี 

ลงวันที่ 27 มีนาคม 2555 
 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

โครงการที่  16 
 
การพัฒนา 

 
โครงการสร้างความสุขในที่ท างาน (Happy Work Place) 
 

หลักการและเหตุผล 

 
เพ่ือรณรงค์ให้บุคลากรหันมาดูแลสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ ผ่อนคลายความตึงเครียด

จากการท างานสร้างกิจกรรมส่งเสริมความสุขในที่ท างาน 
 

ความส าเร็จของการพัฒนา 

 

บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ และผ่อนคลาย
ความตึงเครียดจากการปฏิบัติงาน โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

 กิจกรรม เต้นแอโรบิค ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 17.00- 18.00 น. ณ บริเวณอาคารสิริ
คุณากร 

 กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดของบุคลากร 
 กิจกรรมทอดผ้าป่าและเทียนพรรษา 

 
หลักฐานอ้างอิง 

 

 โครงการได้รับอนุมัติ 
 ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 7607/2554เรื่องแต่งตั้งคณะท างานโครงการสร้างความสุขในท่ี

ท างาน (Happy work place)ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2554 
 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

โครงการที่  17 
 
การพัฒนา 

 
โครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมการปฏิบัติงาน 
 

หลักการและเหตุผล 

 
เพ่ือให้บุคลากรมีการพัฒนาด้านจรรยาบรรณ ส่งเสริมและก ากับการประพฤติปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ ท าให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร 
 

ความส าเร็จของการพัฒนา 

 

 มีคณะท างานจัดประชุมเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์จรรยาบรรณให้การปฏิบัติ 
 มีวิธีการคัดเลือกบุคลากรที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จรรยาบรรณของหน่วยงาน 
 บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จรรยาบรรณของหน่วยงานประจ าปี 2555 

 
หลักฐานอ้างอิง 

 

 โครงการได้รับอนุมัติ 
 ค าสั่งกองคลังที่ 02/2555เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน โครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมการ

ปฏิบัติงานลงวันที่ 23 มกราคม 2555 
 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

โครงการที่  18 
 
การพัฒนา 

 
โครงการพัฒนาการท างานเป็นทีม การหมุนเวียนการปฏิบัติงานและสามารถท างานทดแทนกันได้ 
 

หลักการและเหตุผล 

 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างมี
ความสุขและมีประสิทธิภาพ  ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ทัศนคติและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากยิ่งข้ึน  พัฒนาทักษะด้านการ
ติดต่อสื่อสารการท างานเป็นทีม การติดต่อประสานงานและการบริการเพ่ือท าให้เกิดการมีส่วนร่วม
ขององค์กร และเพ่ือให้สามารถท างานทดแทนกันแต่ละงานที่ก าหนดไว้ 

 
ความส าเร็จของการพัฒนา 

 

 การพัฒนาระบบการท างานเป็นทีม 
 บุคลากรกองคลัง ได้พัฒนาทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการให้บริการ  
 บุคลากรเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ก่อให้เกิดความร่วมมือ 

 
หลักฐานอ้างอิง 

 

 โครงการได้รับอนุมัติ 
 ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 324/2555เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานโครงการพัฒนาการท างาน

เป็นทีม การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน และสามารถท างานทดแทนกันได้ กองคลัง ส านักงาน
อธิการบดี ลงวันที่ 19 มกราคม 2555 

 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

โครงการที่  19 
 
การพัฒนา 

 
การพัฒนาระบบ Work Procedure 
 

หลักการและเหตุผล 

 

เนื่องจากสภาพปัจจุบันที่กองคลังประสบเมื่อมีการลาออกจากราชการก่อนก าหนดของ
ข้าราชการ  การลาออกของบุคลากรบางประเภทเพ่ือไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นที่มีความมั่นคงใน
อาชีพมากกว่า  และการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานบุคลากรภายในกองเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่ง
บุคลากรที่มาปฏิบัติงานแทน บุคลากรที่มาปฏิบัติงานใหม่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เนื่องจากบาง
กระบวนงานยังขาดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  หรือมีคู่มีการปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถน ามา
ปฏิบัติงานได้ เนื่องจากกระบวนงานได้เปลี่ยนไป (ต้องมีการปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่มาตรฐาน  สร้างความเข้าใจในกระบวนงานทั้งระบบของกองคลังให้กับผู้เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานให้ชัดเจน และสามารถตรวจสอบ ติดตามเอกสารได้อย่างรวดเร็ว 

 

ความส าเร็จของการพัฒนา 

 

 ได้กระบวนงานงานถูกต้อง ครบถ้วนทุกกระบวนงาน 
 แนวปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นมาตรฐาน 
 มีคู่มือกระบวนงานทุกส่วนงานกองคลัง 

 

หลักฐานอ้างอิง 

 

 โครงการได้รับอนุมัติ 
 ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 325/2555เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานโครงการพัฒนาระบบ Work 

Procedure กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ลงวันที่ 19 มกราคม 2555 
 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน: รายงาน 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

กิจกรรม The 6thKKU SHOW and SHARE 2012 
 

ชื่อผลงาน 

 
ระบบสั่งซื้อออนไลน์ (KKU e-Ordering) โครงการ :รวมซื้อ - กระจายส่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

เจ้าของผลงาน/สังกัด 

  
 กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ประเภทผลงาน 

 
 ผลงานด้านบริหารจัดการองค์การที่ดี (Good Governance: GG) 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน 

 
 ระบบสั่งซื้อออนไลน์ ( KKU e-Ordering) โครงการ : รวมซื้อ – กระจายส่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น            
พัฒนาขึ้นในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามนโยบายฝ่ายการคลังและทรัพย์สินที่ได้เสนอขอความเห็นชอบ
หลักการจากที่ประชุมคณบดี เมื่อคราวประชุมวันที่ 12 เมษายน 2555 โดยระบบดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในภาพรวมด้านการเงินและการพัสดุ มหาวิทยาลัย ดังนี้ ลดภาระการจัดเก็บสินค้าใน
คลังสินค้า ได้พัสดุที่มีคุณภาพราคาถูก ด าเนินการจัดซื้อตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯและ
เบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขาย โดยกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัสดุที่สั่งได้ในระบบสั่งซื้อออนไลน์ระยะแรก คือ 
กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 70 และ 80 แกรม จากบริษัท ฟินิคซพัลพแอนด์ เพเพอร์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมี
ระบบสั่งซื้อออนไลน์รองรับการใช้งานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ระบบดังกล่าวมีการก าหนดบทบาทและ
สิทธิในการเข้าใช้งานออกเป็น 6 สิทธิ ดังนี้ 1) การสั่งของ 2) การอนุมัติการสั่งของ 3) การตรวจรับ 4) การ
ตรวจสอบรายงานการเบิกจ่าย 5) การอนุมัติการเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุ 6) การตรวจสอบรายงานการเบิกจ่ายของ
ทุกคณะ/หน่วยงาน 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ลักษณะของผลงาน 
 

 เป็นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังและพัสดุ โดยการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ ผู้ใช้งานระบบสามารถสั่งของในระบบออนไลน์ได้ โดยมีจุดเด่นของ
การท างานในระบบ ดังนี้ 
 1. ลดภาระงานและเวลาด้านเอกสารในกระบวนการการจัดซื้อ-เบิกจ่ายเงิน แบบเดิมซึ่งแยกกันท า
แต่ละคณะ/หน่วยงาน 
 2. ลดภาระการ Stock กระดาษ เนื่องจากสามารถสั่งได้ทุกวันตามความต้องการ 
 3. ลดค่าใช้จ่ายด้านราคา เนื่องจากจัดประมูลซื้อรวมกันครั้งเดียวทั้งมหาวิทยาลัย 
 4. สามารถตรวจสอบและดูรายงานการจัดซื้อที่เก่ียวข้องของคณะ/หน่วยงานได้ตลอดเวลา 
 

 
 

วิธีด าเนินการ (How to) 

 
 ขั้นตอนวิธีการด าเนินการโครงการรวมซื้อ – กระจายส่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีข้ันตอนโดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ 
 1. นโยบายจากฝ่ายบริหาร 
 2. แต่งตั้งคณะท างาน 
 3. ประชุมคณะท างานเพ่ือก าหนดความต้องการ (จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/จ านวนกระดาษ/

ออกแบบระบบที่ต้องการ) 
 4. ด าเนินการจัดซื้อตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธี e-Auction 
 5. ร่วมพัฒนาระบบกับบริษัทท่ีชนะการประกวดราคา 
 6. ทดสอบการใช้งานระบบ 
 7. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานระบบ 
 8. เปิดใช้งานระบบ 
 9. ประเมินโครงการ 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ผลสัมฤทธิ์ 

 
 พัสดุที่ด าเนินการจัดซื้อในโครงการ คือ วัสดุส านักงาน รายการกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 70 และ 
80 แกรม ซึ่งได้จากการส ารวจความต้องการประเภทและจ านวนความต้องการใช้กระดาษจากคณะ/หน่วยงาน
ต่างๆ สนใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน 25 หน่วยงาน โดยมีจ านวนความต้องการใช้กระดาษในช่วงระยะเวลา 6 
เดือน (ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2555) จ านวนรวมทั้งสิ้น 29,114 รีม  
 ด าเนินการจัดซื้อตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2549 ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท ฟินิคซพัลพแอนด์เพเพอร์ จ ากัด สัญญาซื้อขายเลขที่ สธ.101/2555ลง
วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ในอัตราราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว ดังนี้ 
  - กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A 70 แกรม ราคารีมละ 84บาท 
  - กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A 80 แกรม ราคารีมละ  97บาท 
 งบประมาณท่ีใช้ในการจัดท าสัญญา 2,654,278.- บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบ
แปดบาทถ้วน)ราคาที่สามารถจัดซื้อได้ในโครงการมีราคาต่ ากว่าที่คณะ/หน่วยงานด าเนินการจัดซื้อเองในช่วง
งบประมาณท่ีผ่านมา และเมื่อเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยที่มหาวิทยาลัยเคยจัดซื้อกับราคาที่สามารถจัดซื้อได้ใน
โครงการรวมซื้อ – กระจายส่ง ท าให้สามารถประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อได้เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
241,832 บาท 
 

ความภาคภูมิใจ 

 
 กองคลังเป็นหน่วยงานสนับสนุนกลางในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดโครงการรวมซื้อ – กระจายส่ง ที่มี
ระบบการสั่งซื้อออนไลน์ รองรับการใช้งานของจากทุกหน่วยงาน  ซึ่งช่วยลดต้นทุนการด าเนินการในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้  
 1. ลดภาระงานและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 2. ลดจ านวนเอกสารในการด าเนินงาน 
 3. ลดภาระการ stock สินค้า 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 
 นโยบายของผู้บริหารซึ่งเป็นแนวทางในการด าเนินงานได้เป็นอย่างดี ความร่วมมือร่วมใจ ทัศนคติ
ทางบวกที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่คณะ/
หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ และคณะท างานชุดต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ส่วนที่ 3 
ภาพกิจกรรม 

 

กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปี พ.ศ.2555 

 
 กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2555และมีกิจกรรมการต่างๆ ดังนี้  
 

การรณรงค์สวมชุดผ้าไทย กองคลัง  
 

 

  

 

 

การประชุมคณะท างาน รายงานประจ าปี กองคลัง 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2555 
 

 

  

 

 

การอบรมสัมมนาเครือข่ายการคลังและการพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เมื่อวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2555 ณ จังหวัดระยอง 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

การจัดท ารายงานความเสี่ยงกองคลัง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2555 
 

 

  

 

  

การพัฒนาระบบ Work Procedure เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 
 

 

  

 

 

กิจกรรมวันสงกรานต์ และ Big Cleaning Day ส านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 
 

 

 

 

 

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานกองคลัง  
เมื่อวันที่  27-29 เมษายน 2555 ณ จันท์เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุร ี
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานการเงิน การเดินทางไปราชการ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555  
 

 

  

 

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานบัญชี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 
 

 

  

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 25พฤษภาคม 2555 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานบริหารงบประมาณ การคุมยอดในระบบ KKUFMIS 
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 
 

 

 

 

 

โฮมบุญกองคลัง ประจ าปี 2555 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 
 

 

  

 

 

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2555 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

การท าลายเอกสารทางการเงิน ประจ าปี 2555 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 
 

 

  

 

 

การประชุมโครงการ Train the Trainer เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 
 

 

  

 

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานบริหารงบประมาณ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานพัสดุ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 
 

 

 

 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Advance Excel เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 
 

 

  

 

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานบริหารทั่วไป การตรวจประเมินการประกันคุณภาพ  
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ร่วมเต้นแอโรบิคเทิดพระเกียรติ กิจกรรมวันแม่ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 
 

 

  

 

 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความส าเร็จและความภาคภูมิใจ คร้ังที่ 6 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 
 

 

  

 

 

โครงการสายสัมพันธ์วันเกษียณอายุราชการ 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

การประชุมจัดท าการประกันคุณภาพ กองคลัง(SAR)  ประจ าปี 2555 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 
 นางสาววิลาวัณย์   พิธรัตน์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
 นางสาวอุไร ซ้ายหนองขาม หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา หัวหน้างานบริหารงบประมาณ 
 นางสุรางค์ วิถีเทพ หัวหน้างานบัญชี 
 นางยุพา เศรษฐจรรยา หัวหน้างานบริหารการเงิน 
 นางสาวยุพาพรรณ์ คุณาธิปพงษ์ หัวหน้างานเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง 
 นางสาวสุนิภา ไสวเงิน หัวหน้างานพัสดุ 
    
ผู้จัดท า 
 นางสาวดวงฤทัย   เทียมหอม พนักงานธุรการ 
 นางสาวสุภาภรณ์ ศรีอ่ัง นักวิชาการเงินและบัญชี 
 นางสาวสุทัตตา กันทะวาด นักวิชาการเงินและบัญชี 
 นางสาวกชพร ไทยอ่อน พนักงานธุรการ 
 นางสาวภัทรนิษฐ์ สุรโกมลเศรษฐ์ นักวิชาการพัสดุ 
 นางสาววัชรารัตน ์ โสจันทร์ นักบัญชี 
 นางสาวรัชฎาวรรณ จันทรมะโน นักบัญชี 
    
ผู้เรียบเรียงและจัดรูปเล่ม 
 นางสาวรัชฎาวรรณ จันทรมะโน นักบัญชี 
    
ออกแบบปก 
 นางสาวรัชฎาวรรณ จันทรมะโน นักบัญชี 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 
 
 
 
 
 


