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สารจากผู้อ านวยการกองคลัง 
 

 
ปี  2 5 5 3   ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง ก อ ง ค ลั ง  ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติการที่วางไว้โดยมีโครงการพัฒนา 
จ านวน 21  โครงการ ที่ด าเนินการส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและภาพรวมของการให้บริการ 
กองคลัง ได้เน้นความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ   
 

นอกจากความส าเร็จในด้านผลการด าเนินงานและการให้บริการแล้ว ในปี 2553 
กองคลั ง ยั ง มี คว ามภาคภูมิ ใ จจ ากการ พัฒนาด้ านการ เ งิ น  บัญชี และ พัสดุ ของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น ใ ห้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
มีความคล่องตัวและเป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติที่ดี ตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี (Good governance) ความรับผิดชอบดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจหลัก
ของกองคลังที่สนับสนุนการจัดการด้านการเงิน บัญชีและพัสดุด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในทุกภารกิจของกองคลัง  รวมทั้งผู้บริหารและ
บุคลากรที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมาย และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับสิ่งที่ดีเช่นนี้จากทุกท่านตลอดไป 

 

 
นางสนุาถ  บวัทวน 

 ผู้อ านวยการกองคลัง 
   มกราคม  2554 
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ค าน า 
 

กองคลัง ส านักงานอธิการบดี  เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการ
งบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีพันธกิจในการด าเนินการสนับสนุนการจัดการด้าน
การเงิน การคลังและพัสดุ ผ่านระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุนโดยเกณฑ์  พึงรับ 
- พึงจ่าย ในลักษณะสามมิติและระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(KKUFMIS)  

ปีงบประมาณ พ.ศ.  2553 กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินงานตาม
แผน  ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น 
ซื่อสัตย์ ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือความถูกต้อง โปร่งใส ในการบริหารจัดงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ ใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขในการท างาน เพ่ือศักยภาพในการท างาน
ของบุคลากร ตลอดจนมีการจัดท าโครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการ
กองคลังที่มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการมากขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายงาน
ประจ าปีฉบับนี้   

ก อ ง ค ลั ง  ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี  ข อ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาการบริหาร และบริการด้าน
การเงิน การคลัง โดยการให้นโยบายในการพัฒนางานและสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
จนได้มาซึ่งรูปแบบการให้บริการที่มีศักยภาพ และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่กองคลังทุกฝ่าย ที่
เ ป็ น ก า ลั ง ส า คั ญ ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ  ข อ ง 
กองคลัง ด้วยดีเสมอมา 
 

 
นางสนุาถ   บัวทวน 
ผู้อ านวยการกองคลงั 

                      25  มกราคม  2554 
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สารบัญ 
 

         หน้า 
 ส่วนที่ 1  บทน า 
o ขอบเขตอ านาจหน้าที ่      2   
o วิสัยทัศน์ พนัธกิจ  เป้าประสงคห์ลัก วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม  3 

 
 ส่วนที่ 2  การบริหารงาน 
o โครงสร้างองค์กรกองคลัง  ส านักงานอธิการบดี    9 
o โครงสร้างบริหารงานกองคลัง  ส านักงานอธิการบดี   10 
o บุคลากรกองคลัง       11 

 
 ส่วนที่ 3   ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2553 
o โครงการพัฒนากองคลัง ปี 2553     23 
o คู่มือระบบติดตามเอกสาร      36 
o งบประมาณประจ าปี 2553      56 
 
 ส่วนที่ 4   ภาพกิจกรรมประจ าปีงบประมาณ  2553 
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ส่วนที่  1 :   บทน า 
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กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ 

มิติด้านกฎหมาย ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการหรือตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีฐานะเป็นกรม เป็นราชการส่วนกลางแต่ มี
ส านักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัด  ส านักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ 
ดังนั้น กองคลังจึงมีบทบาทหน้าที่ในฐานะกรม แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานภายนอกได้แก่ ส านักงบประมาณ  กรมบัญชีกลาง  ตามกระบวนการบริหารงบประมาณ
แผ่นดิน ได้แก่   

1) การจัดท างบประมาณ   
2) การอนุมัติงบประมาณ   
3) การบริหารและควบคุมงบประมาณ เมื่อมีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติ

งบประมาณประจ าปี แล้วถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นการบริหารงบประมาณและการใช้จ่าย
งบประมาณของส่วนราชการ จึงต้องถือปฏิบัติ ตามระเบียบและกฎหมายในฐานะของหน่วยงาน
ส่วนกลาง ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัย สามารถบริหารเงิน
รายได้ โดยมีระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินรายได้  อีกระดับหนึ่งด้วย 

มิติด้านการบริหาร ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ นั้น กองคลัง
จะต้องด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดพันธกิจ ผลผลิต ผลลัพธ์
และตัวชี้วัดและต้องแปลงเป็นแผนปฏิบัติ โครงการและกิจกรรม เพื่อให้บุคลากรของกองคลัง มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน สามารถตอบสนองจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อสามารถขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 

วิสัยทัศน์ บริการสะดวก รวดเร็ว ก้าวทันเทคโนโลยี 
 

พันธกิจ  
 

สนับสนนุการจัดการด้านการเงิน การคลังและพัสดุ  
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

เป้าประสงค์หลัก เป็นหนว่ยงานมีการบริหารจัดการตามหลกัการบรหิาร 
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

วัฒนธรรมองคก์ร มุ่งมัน่ ทุ่มเท มีจติใจให้บริการ 
ค่านิยม 1. การท างานเป็นทมี 

2. ซื่อสัตย ์ขยัน อดทน 
 

การบริหารงานกองคลัง 
การบริหารงานของกองคลัง มีผู้อ านวยการกองคลัง เป็นผู้รับผิดชอบก ากับดูแลการ

ด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยได้แบ่งภารกิจหลักใน
การด าเนินการเป็น  6 งาน  ประกอบด้วย 

1. งานธุรการ 
2. งานการเงิน   
3. งานบญัช ี
4. งานเงินรายได ้
5. งานงบประมาณ 
6. งานพัสด ุ

 
1. งานธุรการ 

รับผิดชอบในการใหบ้ริการด้านการรับ-ส่งเอกสารหนังสือราชการ การค้นหาตดิตามหนงัสือ 
การบริหารงานทั่วไปเพื่อสนบัสนุนภารกิจของกองคลงั โดยแบง่ความรับผดิชอบออกเป็น 2 
กลุ่มงาน ดังนี ้

(1) กลุ่มงานรับ-ส่งหนังสือ : ท าหน้าที่ 
1) ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการทั้งหนังสือภายในและภายนอก 
2) การเสนอหนังสือให้ผู้มีอ านาจอนุมัติและลงนาม 
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3) การตามค้นหาหนังสือต่างๆ 
4) ให้ค าแนะน าสอบถามหรือติดตามเรื่องต่างๆ ของคณะ/หน่วยงาน 

(2) กลุ่มงานบริหารทั่วไป : มีหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงานด้านการเจ้าหน้าที่ การ
ประชุม การร่างหนังสือโต้ตอบหนังสือ การประกันคุณภาพ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการตาม
ค ารับรอง การควบคุมภายใน การพิมพ์หนังสือราชการ การเก็บรักษาหนังสือตลอดจนถึงการ
ท าลายหนังสือ 

1) ด้านการเจ้าหน้าที ่ 
2) ด้านการประชุม  
3) การรา่งโตต้อบหนังสอืราชการทั้งหนังสอืราชการภายในและภายนอก 
4) การจดัท าค าสัง่ ประกาศต่างๆ ของกองคลงั 
5) การประกนัคุณภาพ  
6) การควบคมุภายใน  
7) การจดัท าแผนปฏิบตัิราชการ  
8) รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการ   
9) การจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
10) บันทึกความเหน็เพ่ือเสนอผูบ้ริหารเพ่ือวนิิจฉัยสั่งการ 
11) การรวบรวมระเบียบและหนังสือเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงินและการบญัชแีละ

การพัสดขุองกองคลงั 
12) การเกบ็รกัษาตลอดจนการขออนมุัติท าลายหนังสือราชการ 

 
2. งานการเงิน 

ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารขอใช้และเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งตรวจสอบเรื่อง
ต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับระเบียบการเงิน การพัสดุ เสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ เพ่ือทราบและสั่ง
การ การขออนุมัติเงินประจ างวด การโอนเงินงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงรายการและการขอ
ใช้เงินเหลือจ่ายจากส านักงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การจัดท าฎีกาเงินเดือนค่าจ้าง บ าเหน็จ 
บ านาญ เงิน กบข. การจัดท าฎีกาค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น เงินเบิกแทนส่วนราชการอื่นเพื่อเบิกจ่ายเงินส านักงานคลังจังหวัด โดย
มีกลุ่มงานที่รับผิดชอบแบ่งเป็น 4 กลุ่มงาน คือ 

(1) กลุ่มตรวจสอบเอกสาร ท าหน้าที่ขออนุมัติเงินประจ างวด โอนเงิน เปลี่ยนแปลง
รายการและขอใช้เงินเหลือจ่ายจากส านักงบประมาณ ตรวจสอบเอกสารการขอใช้และเบิก
จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ตรวจสอบเรื่องต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับระเบียบการเงินการพัสดุ เสนอ
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ผู้บริหารเพ่ืออนุมัติ  เพื่อทราบและสั่งการ การขออนุมัติเงินกันและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้เบิก
เหลื่อมปีงบประมาณ 

(2) กลุ่มเบิกทั่วไป ท าหน้าที่จัดท าฎีกาในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุนรายจ่ายอื่น เงินงบประมาณเบิก
แทนส่วนราชการอื่น เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน ค่าการศึกษาบุตร 
ตามแผนงาน/งาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรจากส านักงบประมาณ น าส่งเงินงบประมาณเบิกเกิน
ส่งคืน และน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินตามที่ได้รับ
จัดสรร 

(3) กลุ่มรับ-จ่ายเงิน ท าหน้าที่รับและจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอก
งบประมาณแผ่นดิน ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

(4) กลุ่ม GFMIS ท าหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานและสนับสนุนการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย โดยด าเนินการขอใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (P/O) ขอเบิกเงิน การโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ การน าส่งเงิน การสร้างสินทรัพย์ ตามกระบวนการของโครงการแลกเปลี่ยนระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินได้รวดเร็ว ข้อมูลถูกต้อง จัดท ารายงานประจ าวันได้ถูกต้อง และสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 
 

3. งานบัญช ี
ด าเนินการบันทึกบัญชีเงินงบประมาณและบัญชีเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตาม

เกณฑ์คงค้าง จัดท างบการเงินเพ่ือแสดงผลการด าเนินงาน แสดงฐานะการเงินของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด  โดยมีกลุ่มงานที่รับผิดชอบ 4 กลุ่มงาน คือ 

(1) กลุ่มบัญชีเงินงบประมาณ มีหน้าที่บันทึก จ าแนก สรุปผลและรายงานเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการเงินของเงินงบประมาณ 

(2) กลุ่มบัญชีเงินรายได้ มีหน้าที่บันทึก จ าแนก สรุปผลและรายงานเหตุการณ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับการเงินของเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(3) กลุ่มงานวิเคราะห์และจัดท างบการเงิน มีหน้าที่น าข้อมูลทางบัญชีที่บันทึก
ตรวจสอบและท าการปิดบัญชีเพ่ือจัดท างบการเงินรายเดือน รายไตรมาสและรายปี วิเคราะห์
เสนอรายงานข้อมูลทางการเงินและบัญชี ตามความต้องการของผู้บริหารเพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ 
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(4) กลุ่มงานทะเบียนเอกสาร  มีหน้าที่จัดท าทะเบียนเอกสารทางการเงินที่เป็น
หลักฐานในการบันทึกบัญชีจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ สามารถค้นหาได้ง่าย 

 
4. งานเงินรายได ้

มีหน้าที่การรับจ่ายเงินรายได้ การยืมเงินทดรองจ่าย การติดตามเงินยืมค้างช าระ การ
ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินและการคุมยอดการเบิกจ่ายเงินของส านักงานอธิการบดีและ
คณะ/หน่วยงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีหน่วยงานในความรับผิดชอบ 3 กลุ่มงาน ได้แก่ 

(1) กลุ่มรับ-จ่ายเงิน ท าหน้าที่รับ-จ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ทุกหมวดรายรับและหมวดรายจ่ายที่หน่วยงานได้รับจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณเงนิรายได้ของ
มหาวิทยาลัยและเงินยืมทดรองราชการจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

 (2) กลุ่มเงินยืมทดรอง ท าหน้าที่ตรวจสอบเสนอเงินยืมทดรองราชการจากเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดตามหนี้เงินยืมค้างช าระ 
และตรวจสอบหนี้สินของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนลาออกจากราชการ   

(3) กลุ่มตรวจสอบ คุมยอดและจัดท าใบสั่งจ่าย ท าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะ/หน่วยงานต่างๆในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ก่อนจัดท าใบสั่งจ่าย และตรวจสอบเสนออนุมัติการขอใช้เงินรายได้และการคุมยอดการเบิก
จ่ายเงินรายได้ ในส่วนของส านักงานอธิการบดีและทุกคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยตามที่
ได้รับจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ 
5. งานงบประมาณ 

ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าเงินเดือนค่าจ้าง บ าเหน็จ บ านาญ เงิน กบข. โดยมีกลุ่ม
งานที่รับผิดชอบแบ่งเป็น 1 กลุ่มงาน คือ 

กลุ่มเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ท าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างประจ า 
ของข้าราชการและลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่นและพนักงานของมหาวิทยาลัย เบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง เงิน
ช่วยเหลือบุตร เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินส ารอง เงินสมทบและเงินชดเชยข้าราชการ เงินสมทบ
ของลูกจ้างประจ า เงินสมทบเงินประกันสังคมฝ่ายนายจ้าง น าส่งเงินเดือนหรือค่าจ้างเบิกเกิน
ส่งคืน น าส่งเงินเดือนหรือค่าจ้างเป็นเงินรายได้แผ่นดิน การคิดค่าปรับกรณีผิดสัญญาลาศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 



FINANCE  DIVISION  KKU 

รายงานประจ าปี กองคลัง 
10 

 

6. งานพัสด ุ
ด าเนินการจดัหาพัสดุ ครุภณัฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การจ้างเหมาและบรกิาร การจัดท า

บัญชวีัสด ุ ครุภัณฑ์ การควบคมุการเก็บรักษาและจา่ยพัสดุ โดยมหีนว่ยในความรับผิดชอบ 2 
กลุ่มงาน ไดแ้ก ่ 

(1) กลุ่มจัดหาพัสดุ มีหน้าที่ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จนกระทั่งการท าสัญญา และการ
บริหารสัญญา 

  (2) กลุ่มบัญช ีเก็บรักษาและจ่ายพัสดุ  
มีหน้าที่ด าเนินการลงบัญชีควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ การเบิกจ่ายพัสดุ การจัดท ารายงาน

วัสดุ ครุภัณฑ์ คงเหลือสิ้นปี และตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุการตรวจนับพัสดุคงเหลือประจ าปี 
พร้อมรายงานผลส่งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
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ส่วนที่ 2 
การบริหารงานของกอง

คลัง 
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โครงสร้างองค์กรกองคลัง  ส านักงานอธิการบดี    
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ผู้ปฏบัิติงานบริหาร 4(1) 

จ.บริหารงานทั่วไป 5(1) 

พ.ธุรการ*****(1) 

พ.ธุรการ*(1) 

นักสารสนเทศ***(1) 

น.วิชาการคอม*(1) 

พ.พิมพ์  **(1) 

 

น.การเงินและบัญชี 8 (1) 

น.การเงินและบัญชี 6 (3) 

น.การเงินและบัญชี****(1) 

น.การเงินและบัญชี*(1) 

พ.การเงินและบัญชี*(2) 

นักบัญชี***(1) 

พ.การเงินและบัญชี*****(1) 

น.การเงินและบัญชี 6(1) 

น.การเงินและบัญชี*(1) 

นักบัญชี***(5) 

นักบัญชี****(2) 

น.การเงินและบัญชี 6(5) 

ผู้ปฏบิัติงานบริหาร 5(1) 

จ.บริหารงานทั่วไป****(1) 

น.การเงินและบัญชี****(3) 

พ.การเงินและบัญชี*(1) 

นักบัญชี***(1) 

น.การเงินและบัญชี***(1) 

น.การเงินและบัญชี*(1) 

น.วิชาการพัสดุ 6(2) 
นิติกร***(1) 
น.วิชาการพัสดุ***(4) 
น.วิชาการพัสดุ*(2) 
พ.พัสดุ*****(3) 

นักวิชาการเงินและบัญชี *(1) 
คนงาน**(1) 

น.การเงินและบัญชี (2) 
น.การเงินและบัญชี*(1) 
น.การเงินและบัญชี***(1) 
น.การเงินและบัญชี****(1) 
พ.การเงินและบัญชี*****(1) 
 

หมายเหต ุ (  ) จ านวนอัตราก าลัง 

ข้าราชการ   จ านวน  24 คน 

*ลูกจ้างชัว่คราว  จ านวน  11 คน 

**ลูกจ้างประจ า  จ านวน  2   คน 

***พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน  14   คน (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 
****พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน  9   คน   (เงินรายได้) 
*****พนักงานราชการ จ านวน  6   คน   (เงินรายได้) 

รวม 66  คน 
 

โครงสร้างการบริหารงานกองคลัง ส านักงานอธิการบด ี
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คณะผู้บริหารกองคลัง 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 

 
 

นางสุนาถ  บัวทวน 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 
 

           
 

    นางสาวอุไร  ซ้ายหนองขาม       นางสาวยุพาพรรณ์ คุณาธิปพงษ์   นางสาวสุนิภา  ไสวเงิน   
  หัวหน้างานธุรการ   หัวหน้างานเงินรายได้  หัวหน้างานงบประมาณ 
 

 

             
 

       นางพรรณี  ศักดิ์ทัศนา          นางสาววิลาวัณย์  พิธรัตน์    นางสุรางค์  วิถีเทพ 
         หัวหน้างานการเงิน      หัวหน้างานบัญชี    รักษาการในต าแหน่ง   
             หัวหน้างานพัสดุ 
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งานธุรการ 
กลุ่มรับ-ส่งหนังสือ 
 
 

    
 

       นางสมจิตร  วงศ์ละคร    นายเสถียร  ศรีกุล 
        ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 4             พนักงานพิมพ์ 
  
 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
 
 

           
 

      นางศรีจันทร์  กิตติก าจร         นางสาวดวงฤทัย  เทียมหอม   นายสุรสิทธิ์  ชาลีมาตย์  
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6              พนักงานธุรการ         นักสารสนเทศ 
 

 
 

 นายเกียรติภูมิ  กฤตเวทิน 
      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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งานการเงิน 
กลุ่มเบิกจ่ายทั่วไป 

 
 

             
 

      นางสมพิศ  โคตรนรินทร์          นางยุภาวดี  จันทร์โสดา           นางสาวสภุาภรณ์  ศรีอ่ัง 
     นักวิชาการเงินและบัญชี 6           นักวิชาการเงินและบัญชี            นักวิชาการเงินและบัญชี 
 
 

กลุ่มระบบงาน GFMIS 
 
 

                 
          

      นางสาวมัลลิกา  แก้วเกิด            นายวีระชาติ  สุริยะเสน 
     นักวิชาการเงินและบัญชี 6             นักบัญชี 
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 งานการเงิน 
กลุ่มตรวจสอบ 
 
 

   
 

       นายประมวล  เปลี่ยนผึง้   
นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ 8 
 
 

กลุ่มรับ-จ่าย 
 

           
 

       นางสาวอมร  เวียงแสง    นางศรารัตน์  สาระรัตน์    นางสาวรัชนีวรรณ  ชว่ยศรี 
     นักวิชาการเงินและบัญชี 6           พนักงานการเงินและบัญชี            พนักงานการเงินและบัญชี 
 

 
 

   นางสาวปัทมาภรณ์  ปู่สา 
  พนักงานการเงินและบัญชี 
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งานบัญช ี
กลุ่มบัญชีเงินงบประมาณ 

 
 

             
 

        นางสาวอลิษา  พิมพุฒ            นางสาวสริินันท์  ค ามูล        
        นักบัญชี            นักบัญชี 
 
 

กลุ่มบัญชีเงินรายได้ 
 
 

             
 

     นางสาวศิริลักษณ์  หาญสุริย์  นางสาวณัฐณิชา  แบขุนทด   นางสาวศิริพร  พรรณพิกุล        
         นักบัญชี     นักบัญชี    นักบัญชี 
 

 
 

 นางสาวรัชฎาวรรณ  จันทรมะโน 
      นักบัญช ี
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กลุ่มงานวิเคราะห์และจัดท างบการเงิน 
 
 

           

        นายค ามอน  สาหล้า         นางสาวชลธิชา  บัวชุม           
     นักวิชาการเงินและบัญชี 6           นักบัญชี 
 
 

กลุ่มงานทะเบียนเอกสาร 
 
 

  
 

       นายบัณฑิต  จ าปาแขม  
      นักวิชาการเงินและบัญชี 
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งานเงินรายได ้
กลุ่มรับ-จ่าย 

 
 

            
 

นางปราณี  นาวัลย์  นางกัญณิกา  สัตนาโค            นางสโรชา  ดรประชมุ 
      นักวิชาการเงินและบัญชี 6           นักวิชาการเงินและบัญชี             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
 

            
          

      นางยุพา  เศรษฐจรรยา           นางสาวสุคนธา  โนนศรี           นางสาวสุทัตตา  กันทะวาด 
    นักวิชาการเงินและบัญชี 6               นักวิชาการเงินและบัญชี            นักวิชาการเงินและบัญชี 

 

กลุ่มเงินยืมทดรองจ่าย 
 

             
 

         นางพิศมัย ท้าวเพชร  นายอัครชา  สุวรรณผา          นางสาววรรณิษา  รักษาเคน 
     นักวิชาการเงินและบัญชี 6            นักวิชาการเงินและบัญชี           พนักงานการเงินและบัญชี 
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กลุ่มตรวจสอบ/คุมยอด/จัดท าใบสั่งจ่าย 
 
 

             
 

         นางจิตติมา  อินธิราช         นางปราณี  ธรรมบูรณวิทย์    นางสาวธนวรรณ เนาว์โสภา 
         ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5            นักวิชาการเงินและบัญชี 6         นักวิชาการเงินและบัญชี 

 
 

                 
     

      นางกาญจนา  ห่อยไธสง          นางสาววัชรารัตน์  โสจันทร์   
     นักวิชาการเงินและบัญชี 6              นักบัญชี 
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งานงบประมาณ 
กลุ่มเบิกเงินเดือนและค่าจ้าง 

 
 

             
 

      นางรพีภรณ์  อินทรปรีชา          นางศิริเพ็ญ เชี่ยวธนะกุล       นางวรนชุ  ทวีทรัพย์ธนาสิน 
     นักวิชาการเงินและบัญชี 6         นักวิชาการเงินและบัญชี 6           นักวชิาการเงินและบัญชี 

 
 

                           

      นางสาวพิชญา  ทองรักษ์          นางสาวชลธิดา  เรืองแหล้         นางสาวนภัสสร  มงคลกุล   
      นักวิชาการเงินและบัญชี               พนักงานการเงินและบัญชี           นักวิชาการเงินและบัญชี 
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งานพัสด ุ
กลุ่มจัดหาพัสดุ 

 
 

           
 

          นางจารุ  ธีระสาร           นางมยุรี  โรชาท์     นางอารยา  จินกสิกิจ  
          นักวิชาการพัสดุ 6                      นักวิชาการพัสดุ 6                       นักวิชาการพัสดุ 

 
 

  
 

   นางปิยนุช  โลมาอินทร์        นายธัญวุฒิ  ธรรมรังรอง 
            นักวิชาการพัสดุ                     นิติกร                                      
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กลุ่มบัญชี เก็บรักษา และจ่ายพัสดุ 
 
 

           
 

          นางลลิตา  รัตนะ        นายกุมพล  งอสอน          นางสาววริศรา  สุวรรณสาร 
            นักวิชาการพัสดุ                               คนงาน                              พนักงานพัสดุ 

 
 

           
 

         นางสาวสว่าง  รฐัวร      นายพาว  สามหาดไทย  นางสาวลักขณา พากเพียร 
             พนักงานพัสดุ                         นักวิชาการพัสดุ                          นักวิชาการพัสดุ 

 
 

           
 

   นางสาวพรพิชชา  ศิรพจนกุล          นายกฤตวิทย์  เกษเงิน            นางสาวพีรญา  ปิตุไพโรจน์ 
    นักวิชาการพัสดุ    นักวิชาการเงินและบัญชี                 พนักงานพัสดุ 
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ส่วนที่ 3   
ผลการด าเนินงานกองคลัง 

 ประจ าปีงบประมาณ 2553 
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โครงการพัฒนากองคลัง ปี 2553 
           ในปีงบประมาณ 2553 กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนโยบายการพัฒนาของอธิการบดี ให้มี
การพัฒนาด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว และเป็นไป
ตามระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติที่ดี ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good governance) สามารถ
สรุปผลงานการพัฒนาใน  21  เรื่อง ดังต่อไปนี้ 
 

การพัฒนา หลักการและเหตุผล ความส าเร็จของการพัฒนา 
1. พัฒนาระบบข้ อมู ล เพื่ อ

สนั บ สนุ น ก า รตั ด สิ น ใ จ
คณะกรรมการเงินรายได้ 

          เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการเงิน
ร า ย ไ ด้  เ ป็ น ไ ป ด้ ว ย ค ว า ม เ รี ย บ ร้ อ ย มี
ประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
จึงมีการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจคณะกรรมการเงินรายได้ เพื่อวางแผน 
เตรียมการ จัดการและติดตามผลของการ
ประชุมคณะกรรมการเงินรายได้มหาวิทยาลัย 

- มีคณะท างานจดัการประชุมในลกัษณะเชิงรุก
คือมีการก าหนดมาตรฐานการประชุมมีการ
เตรียมการประชุมและทบทวนเอกสารที่
เก่ียวข้อง มีการติดตามการออกประกาศที่ได้
รับรองมติคณะกรรมการเงินรายได้จนกระทัง่
สามารถออกประกาศได้จ านวน  20  ฉบับ  

- มีการประชุมทัง้หมด  6  คร้ัง 
- แจ้งมติที่ประชุม  จ านวน  49  คร้ัง 
- มีระบบฐานข้อมูลเพื่อสนบัสนุนการตัดสินใจ

ได้แก่  
1)  ระบบฐานข้อมูลประกาศและระเบียบเงนิรายได้
โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลในระหว่างการประชุมได้
จากเว็บไซต์ http://finance.kku.ac.th/     
2)  มีระบบการบันทึกรายงานการประชุมไปพร้อมๆ
กับการประชุมโดยอาศัยการบันทึกผ่านโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์ 
 

 
การพัฒนา หลักการและเหตุผล ความส าเร็จของการพัฒนา 

2. การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

         เพื่ อพัฒนาแนวทา ง ในการ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในกระบวนงานเบิกจ่ายเงินให้
เกิดความถูกต้อง รวดเร็วและทันเวลา  

- งบลงทุนงบประมาณมีอัตราการเบิกจ่ายครบ ณ 
วันที่ 13  กันยายน  2553  เบิกจ่ายไปแล้ว 
18,803,000.- เบิกจ่าครบ 100% 

- งบด าเนนิงานไทยเข้มแข็งในส่วนที่
มหาวิทยาลยัขอนแก่นรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพ 
(คณะแพทยศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์) 
ณ วันที่ 13กันยายน 2553 เบิกจ่ายไปแล้ว. 
26,918,250.- เบิกจ่ายครบ 100%   

http://finance.kku.ac.th/
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- การด าเนินการเบิกจา่ยเงินงบประมาณ
มหาวิทยาลยัขอนแก่นในภาพรวมตรงตาม
เป้าหมายของรัฐบาลที่ก าหนดไว้ด้วยการ
ตระหนักถึงความส าคัญในการเร่งรัดการ
เบิกจ่าย  การให้ความส าคัญกบัการบริหาร
งบประมาณเพื่อให้เกิดประสิทธภิาพทั้งใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลยัและภาพรวมของ
ประเทศไทย 

 
การพัฒนา หลักการและเหตุผล ความส าเร็จของการพัฒนา 

3. การประชุมเชิงปฏบิัติการ 
ก ากับและตดิตามแผนการ
ปฏิบัติงานกองคลัง ประจ าปี
งบประมาณ 2553 

        เพื่อก ากับและติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  
2553  เพื่อจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 

1. จากการน าเสนอโครงการในวนัที่  25  
พฤศจกิายน  2552  และได้รับการอนุมัติ
โครงการพัฒนา จ านวน 19  โครงการ 
ด าเนินการแลว้เสร็จทั้ง 19 โครงการคิดเป็น 
ร้อยละ 100 โดยแบง่เป็นโครงการตาม 
กลุ่มงานธุรการ 8 โครงการ  ได้แก่โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ก ากับและติดตาม
แผนการปฏบิัติงานกองคลัง ประจ าปี
งบประมาณ 2553 โครงการอนุรักษ์พลังงาน  
โครงการพัฒนาระบบการจัดสรรเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  โครงการบัตรเติม
น้ ามันรถราชการ  โครงการส่งเสริมจริยธรรม
คุณธรรม  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ท างาน  โครงการพฒันารูปแบบความเสี่ยงกอง
คลัง  โครงการสัมมนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผู้ปฏิบัติงานดา้นการเงิน บัญชี พสัดุ    
กลุ่มงานการเงิน  2  โครงการ  ได้แก่โครงการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ  
โครงการอบรมการบริหารจัดการด้านการเงิน
ของหน่วยงานภาครัฐ                          
กลุ่มงานเงินรายได้  2 โครงการ ได้แก่
โครงการบริการด้านการเงินแบบบูรณา  
โครงการบริการให้ค าปรึกษาการคลัง    
กลุ่มงานบัญชี  1  โครงการ  ได้แก่โครงการ
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พัฒนาระบบรายงานการตรวจสอบทางการเงิน  
กลุ่มงานงบประมาณ 3 โครงการ  ได้แก่
โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและคา่จ้าง  โครงการ
คลังบริการ  โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อ
สนับสนนุการตัดสนิใจคณะกรรมการเงินรายได้  
กลุ่มงานพัสดุ  3  โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ
รวมซื้อกระจายส่ง  โครงการพฒันารปูแบบ
ความเสี่ยง  โครงการจัดท าโปรแกรมค านวณ
ระยะเวลาคนืหลักประกัน 

2. จากการประชุมเชิงปฏบิัติการการด าเนินการ
ตามแผนได้ผลลัพธ์เปน็ การวางแผนพัฒนาผล
การปฏิบัติงานและการจัดระบบการบริหาร
ผลงาน โดยมีหลักการท างานของส่วนงานและ
บุคลากรกองคลังในการมุ่งผลสมัฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติงานโดยก าหนดหนา้ที่ความรับผิดชอบ
หัวหน้างานและบุคลากรในการวางแผนงาน 
วางแผนคน การถ่ายทอดตัวชี้วดัความส าเร็จของ
การปฏิบัติงานสู่ผู้ปฏบิัติ การใชจ้่ายงบประมาณ
ตามกรอบของแผนงาน และการประเมินผลของ
การปฏิบัติงาน 

 
การพัฒนา หลักการและเหตุผล ความส าเร็จของการพัฒนา  

4. การอนุรักษ์พลังงาน 
 

         เพื่อส่งเสริมมาตรการตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการ
อนุรักษ์พลังงาน 

 

1. มีกิจกรรมในการอนุรักษ์พลังงานได้แก่  
     เปิดไฟ เปิดแอร์  หน้าคอมพิวเตอร์                          
     เวลา  08.30  น. และเวลา 13.00 น. 
     ปิดไฟ ปิดแอร์ หน้าจอคอมพิวเตอร์ เวลา 11.30   
     น.และ เวลา 16.00 น. ประจ าทุกวัน 

 
การพัฒนา หลักการและเหตุผล ความส าเร็จของการพัฒนา 

5. การบริการสอบถามข้อมูล 
การเบิกจ่าย การยืมเงิน การ
โอนเงิน  ให้แก่ผู้รับบริการทั้ง
ภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

          เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเงินยืม
ทดรองจ่ายและเบิกจ่ายเงินโดยเน้นการพัฒนา
เชิงบูรณาการเน้นผู้รับบริการ  เป็นส าคัญ  และ
พัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูลให้แก่ผู้รับบริการ
ในลักษณะให้บริการที่จุดเดียว 
    

1. มีการพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน
การตอบค าถาม 

2. ให้บริการสอบถามข้อมูลด้านการเบิกจ่าย โอน
เงิน เงินยืม ผา่นช่องทางการสอบถามโดยตรง  
โทรศัพท์ อีเมลล์ (e-mail) ในวนัจันทร-์ศุกร์ 
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ตั้งแต่เวลา 8.30–16.30 น. เร่ิมกรกฎาคม 2553  
3. จ านวนผู้เข้ารับบริการจ านวน  35  ราย จ านวน  

10  รื่อง จ านวน  35  คร้ัง  
4.  ผลการประเมินความพึงพอใจในระดับดีมาก 
5. ตัวอย่างค าถาม-ค าตอบ ที่พงึพอใจ 

ค าถามที่ถูกถามบ่อย คือ 
- บริษัท (ชื่อ)...... มีการโอนเงินให้หรือยัง 
- ส่งเบิกค่าวัสดุการแพทย์นานแลว้ยังไม่ได้
เงินช่วยตรวจสอบด้วยครับ 
- Invoice  นี้มีเงินโอนให้หรือยัง 
- ช่วยตรวจสอบเงนิโอนมบีาร์โค๊ตแล้วค่ะ 
- ตรวจสอบการโอนเงินยืมค่ะ 
- เร่ืองยืมเงินถึงไหนแล้วค่ะ 
- อยากทราบมีเงินยืมออกหรือ 
- เบิกเงินทุนวิจัยไม่ทราบถึงไหนแล้วค่ะ 

การให้บริการส่วนใหญ่เป็นการตอบค าถามด้วย
ตนเอง  โดยใช้ระยะเวลาในการให้บริการ   
1 – 5 นาที/คน 

 
 

การพัฒนา หลักการและเหตุผล ความส าเร็จของการพัฒนา 
6. การพัฒนาโปรแกรมจัดสรร

เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
เพื่อช่วยให้คณะหน่วยงาน
สามารถติดตามรายละเอียด
และตรวจสอบความถูกต้อง
ของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่
ได้ รับจัดสรรตามประกาศ
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

        เพื่อการด าเนินการด้านการแจ้งรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้คณะ/หน่วยงานมี
ความรวดเร็วและถูกต้อง จึงควรมีการพัฒนา
โปรแกรมจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
เพื่อใช้ในการค านวณรายรับตามเกณฑ์การ
จัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยคณะ/
หน่วยงานสามารถตรวจสอบข้อมูลก่อนการ
แจ้งได้   
 

1. พัฒนาโปรแกรมจัดสรรเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา (allocation programs of tuition 
fee : APTF)แล้วเสร็จ 

2. จัดอบรมการใช้โปรแกรมให้คณะหน่วยงาน 
จ านวน  35  หน่วยงาน  จ านวน 71  คน 

3. มีการใช้โปรแกรมในภาคการศึกษา 1 /2553 
โดยสรุปการมโีปรแกรมดังกล่าวก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้  
1) คณะหน่วยงานสามารถติดตามและสบืค้น
ข้อมูลการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาใน
ลักษณะ real time ท าให้คณะ/หน่วยงาน
สามารถวางแผนการใช้งบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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 2) คณะหน่วยงานสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องของการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา ทั้งนี้คณะหน่วยงานสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตนเองจาก
โปรแกรม 

 
 

การพัฒนา หลักการและเหตุผล ความส าเร็จของการพัฒนา 
7. การบริการจ่ายตรงเงินเดือน    
เงินประจ าต าแหน่ง และสืบค้น
ข้อมูลผ่านระบบ e-service  
 

         การบริการจ่ายตรงเงินเดือน เงิน
ประจ าต าแหน่ง และสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ 
e-service  พัฒนาขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยนระบบ
การจ่ายเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง (กรณี
ต ก เ บิ ก )  ข อ ง บุ ค ล า ก ร ใ น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น    เพื่อมุ่งเน้นการให้
ผู้รับ บริการได้รับเงินอย่างรวดเร็ว ลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย และสามารถสืบค้นข้อมูลได้
อย่างสะดวก  โดยเมื่อกองคลังเบิกเงินเดือน 
ค่าจ้าง เงินประจ าต าแหน่งจากระบบ GFMIS 
แล้ว จะด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารตามบัญชีเงินเดือนของบุคลากร
โดยตรงเช่นเดียวกับกรณีเบิกจ่ายเงินเดือน
ประจ า เดือน และตั้ งแต่วัน เดียวกันนั้น
สามารถสืบค้นข้อมูลเงินตกเบิกได้ที่ระบบ  
e-service ของกองคลัง   

1. มีคณะท างาน และมีการประชุมชี้แจงเจ้าหนา้ที่ 
การเงินคณะ/หน่วยงาน 

2. มีระบบสบืค้นข้อมูลเงินเดือน เงนิประจ า
ต าแหน่ง (กรณีตกเบิก) ที่พัฒนาแล้วเสร็จ โดย
สามารถให้บริการสืบคน้ข้อมูลเงินเดือน เงิน
ประจ าต าแหน่ง (กรณีตกเบิก) ได้ตลอดเวลา 
โดยคลิกที่ http://finance.kku.ac.th/e-
service (ในเว็บไซต์คลังบริการ) ซึ่งอยู่หน้าหลัก
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น www.kku.ac.th  

 
 

การพัฒนา หลักการและเหตุผล ความส าเร็จของการพัฒนา 
8. การประเมินความพึงพอใจใช้

บัตรเติมน้ ามันรถราชการ 
 

        เพื่อประเมินผลการปฏบิตัิการเบิกจ่าย
และรายงานผลการใชบ้ัตร  ส ารวจความพึง
พอใจการให้บริการการใช้บัตรเติมน้ ามนัรถ
ราชการ น ามาพฒันาและปรับปรุงการ
ให้บริการการใช้บัตรเติมน้ ามันรถราชการ
ของหน่วนงาน 

1.  จากการพัฒนาการใช้บัตรเตมิน้ ามัน (Fleet 
card) ในปีงบประมาณ 2552 จนถึงปัจจบุันมีการใช้
บัตรเติมน้ ามนั (Fleet card) ครบทุกคณะ/
หน่วยงาน จ านวนยานพาหนะ 363 คัน  แบ่งเปน็
ประเภทน้ ามนั ดังนี ้
           - ดีเซล  จ านวน   132  คัน 
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            - ไบโอดีเซล  จ านวน  64  คัน 
           - แก๊สโซฮอล์ 91  จ านวน   20  คัน 
         - แก๊สโซฮอล์ 95  จ านวน 34  คัน 
           - ดีเซล บี 5   จ านวน  30  คัน 
           - เบนซิน  91  จ านวน  49 คัน 
           - เบนซิน  95  จ านวน  5 คัน 
           - NGV  จ านวน   8  คัน 
2.  ปัจจบุันมโีปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องของ    
     ปริมาณน้ ามันที่ใช้ และคา่ใช้จ่ายเปรียบเทียบ 
     ระหว่าง statement ของธนาคารกรุงไทย กับ  
     รายงานการใช้จ่ายจริงของคณะ/หน่วยงาน 
3.  จากการประเมนิความพึงพอใจ พบว่า อยู่ใน 
     ระดับ ด ี

 
 

การพัฒนา หลักการและเหตุผล ความส าเร็จของการพัฒนา 
9. การส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมการปฏิบัติงาน 
        เพื่ อให้บุคลากรมีการพัฒนาด้ าน
จรรยาบรรณ ส่งเสริมและก ากับการประพฤติ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ท าให้เกิดภาพพจน์ที่
ดีต่อองค์กร 

 
 

1. มีคณะท างานจดัประชุมเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์
จรรยาบรรณให้การปฏิบัต ิ

2. มีวิธีการคัดเลือกบุคลากรที่ปฏิบตัิตาม
หลักเกณฑ์จรรยาบรรณของหน่วยงาน 

3. ได้บุคลากรที่ปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์จรรยาบรรณ
ของหน่วยงานประจ าปี 2553 

 
การพัฒนา หลักการและเหตุผล ความส าเร็จของการพัฒนา 

10 . การสร้างความสุขในที่
ท างาน 

 

        เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรหันมาดูแล
สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ ผ่อนคลาย
ความตึงเครียดจากการท างานสร้างกิจกรรม
ส่งเสริมความสุขในที่ท างาน 
 

 

1. บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน 
2. บุคลากรมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ  

และผ่อนคลายความตึงเครียดจากการ
ปฏิบัติงาน โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
- มีกิจกรรมด้านสุขภาพในการกีฬา

สัมพันธ์ส านักงานอธิการบดี 
- มีกิจกรรมด้านประเพณีวันสงกรานต์ 
- มีกิจกรรมด้านกรรมท าบุญโรงทาน 
- กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดของบุคลากร 
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การพัฒนา หลักการและเหตุผล ความส าเร็จของการพัฒนา 
11 การพัฒนารูปแบบการ

บริหารความเสี่ยงของการ
ด า เ นิ น ง า น ก อ ง ค ลั ง 
มหา วิทยาลัยขอนแก่น 
โดย มีการประ เ มินและ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม เ สี่ ย ง 
จัดล าดับความส าคัญและ
ด าเนินการควบคุมความ
เสี่ยง 

 

         เพื่ อ ให้ มี รู ป แบบ ในการติ ดตาม
ตรวจสอบผลการด าเนินการบริหารความ
เสี่ยงและ เฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจ
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  
 

1. สามารถประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของ
การปฏิบัติงานในระดับงานทั้ง 6 งาน และระดับ
กอง โดยมีการจัดระดับความส าคัญของความ
เสี่ยงตามรายละเอียดการประเมินวิเคราะห์
ความเสี่ยงของกองคลัง (ใช้วิธีการระดมความ
คิดเห็นจากบุคลากรกองคลังและผู้เชี่ยวชาญเช่น 
ผศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส นางกิตติมา  จันทรสม  
นางภัทรวดี  พลไพรสรรพ์  

2. ทุกงานมีมาตรการการความคุมความเสี่ยงที่เป็น 
     ความเสี่ยงส าคัญ 

 

การพัฒนา หลักการและเหตุผล ความส าเร็จของการพัฒนา 
12 การสัมมนาเครือข่ายและ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน บัญชี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 
 
 

         เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการ
บริหารการเงิน การบัญชี และพัสดุ ส่งเสริม
และสนับสนุนกระบวนการแนวปฏิบัติที่
ทันสมัย ตรวจสอบได้และเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน  ให้เกิดการสื่อสารและสนับสนุน
การบริหารจัดการข้อมูลด้านงบประมาณ 
ก า ร เ งิ น  ก า ร บั ญ ชี  ก า ร พั ส ดุ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีประสิทธิภาพ  
 

1. มีโครงการสัมมนาเครือข่ายด้านการคลัง
ร่วมกับคณะ/หน่วยงานโดยศึกษาดูงานนอก
สถานที่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและ
รูปแบบการน ามาบูรณาการในการแก้ไขปัญหา 

2. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 
3. การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 
4. ระบบรายงานตรวจสอบทางการเงิน 
5. หลักเกณฑ์และแนวปฏบิัติการยมืเงินทดรอง

จ่ายเงินรายได้ 

 
การพัฒนา หลักการและเหตุผล ความส าเร็จของการพัฒนา 

13   ก า ร อ บ ร ม สั ม ม น า ก า ร
บริหารจัดการการเงิน เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
และซักซ้อมการปฏิบัติงาน
ทา งด้ าน ร ะ เบี ยบ วิ ธี ก า ร
ปฏิบัติให้แก่(ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน(นักวิชาการการเงิน
แ ล ะ บั ญ ชี  นั ก บั ญ ชี  นั ก

          เพื่ อเพิ่มพูนความรู้  ความเข้า ใจ 
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมี
แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังที่
ชัดเจน  และสามารถน าไปปฏิบัติงานใน
ห น้ า ที่ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นและ
พัฒนาทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร การ
ท างานเป็นทีม การติดต่อประสานงานและ

1. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม  117 คน แบ่งตาม
ต าแหน่งจากคณะหน่วยงาน จ านวน  94 คน 
ด าเนินการอบรมจ านวน 2 วัน ใช้วิทยากรผู้เชยีว
ชาญจากคลังเขต 4 และกองคลงั 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2. ผู้เข้าร่วมการอบรมจ านวน  117 คน ผ่านการ
ทดสอบความรู้  ค่าเฉลี่ยของคะแนนคิดเป็น   
82.8  %    
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ตรวจสอบภายใน )ในประเด็น
ที่ มั ก ป ร ะ ส บ ปั ญ ห า ก า ร
ปฏิบัติงานด้านการเงิน ได้แก่   
ด้านระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง  การเก็บรักษาเงิน
และน าเงินส่งคลัง  การเบิก
เ งิ น ส วั ส ดิ ก า ร ค่ า
รักษาพยาบาล  สวัสดิการ
ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง บุ ต ร  
ค่าตอบแทน(ค่าสอนพิเศษ
และค่าสอนเกินภาระงาน
สอน )   ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในกา ร
เดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ 

การบริการเพื่อท าให้ เกิดการมีส่วนร่วม 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่าง
กัน อันจะน าไปสู่การสร้างเครือข่ายที่เป็น
ประโยชน์ต่อการประสานงานและการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 

3. มีความชัดเจนในวิธี  แนวทางการปฏิบัติงาน
ทางดา้นการเงินการคลัง 

 

การพัฒนา หลักการและเหตุผล ความส าเร็จของการพัฒนา 
14  คลังบริการ 
 

        เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการด้าน
การคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ การ
เพิ่มการให้บริการข้อมูลระเบียบด้านการเงิน
การคลังให้ครอบคลุมเป็นปัจจุบัน พัฒนา
ระบบบริการข้อมูลเงินเดือนของบุคลากร   

1. มีระบบและการจัดการฐานข้อมูลในการ
บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  4  กิจกรรม 
ดังนี ้
- ขอหนังสือรับรองเงินเดือน 
- ค้นหาระเบียบเงนิรายได้ 
- ค้นหาเงินโอน บริษัท 
- ค้นหาเงินโอนบุคลากร 
โดยคลิกที่ http://finance.kku.ac.th/e-
service    (ในเว็บไซต์คลังบริการ) ซึ่งอยู่หน้า
หลักเว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
www.kku.ac.th  

 

การพัฒนา หลักการและเหตุผล ความส าเร็จของการพัฒนา 

15  การบริการให้ค าปรึกษาด้าน
การเงินการคลังให้แก่ คณะ/

           เพื่อพัฒนาระบบด้านการจัดการ

การสื่อสารและให้ค าปรึกษาด้านการเงิน การ

1. เปิดให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-
16.30 น. เริ่ม เมษายน 2553 โดยสามารถใช้
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ห น่ ว ย ง า น  ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดย
เปิดให้บริการให้ค าปรึกษา
ด้านระเบียบ วิธีการปฏิบัติ
เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง
และเป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องโดยให้ความส าคัญ
กั บการติ ดตามการแก้ ไ ข
ปัญหาอย่างต่อเนื่อง 

 

คลังด าเนินการสื่อสารและให้ค าปรึกษา  

ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 

   

ช่องทางการปรึกษาผา่นทาง 
- เข้าพบด้วยตนเอง 
- ทางโทรศัพท ์
-  E-mail 

2. จ านวนผู้เข้ารับบริการเชิงบูรณาการจ านวน  50  
ราย จ านวน 50  เร่ือง จ านวน 50  คร้ัง 
สามารถแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการได้  50  ราย 
คิดเป็น 100% โดยสามารถแก้ไขปัญหา
ดังต่อไปนี ้

    วิธีการคุมยอดที่ถูกต้อง … ราย/เร่ืองระเบียบการ  
    เบิกจ่าย 

 
 

การพัฒนา หลักการและเหตุผล ความส าเร็จของการพัฒนา 
16  การพัฒนาระบบรายงาน

การตรวจสอบทางการเงิน
ค ณ ะ / ห น่ ว ย ง า น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตามที่มีการประชุมโครงการสัมมนา
เครือข่ายด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ วันที่ 
14 สิงหาคม  2552 งานบัญชีได้เสนอปัญหา
การรับและน าส่ ง เ งิน รายได้  ในระบบ 
KKUFMIS  ที่มีผลต่อรายการทางบัญชีและ
การจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร และ
เสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานและน าส่งเงิน
แบบใหม่ โดยให้คณะ/หน่วยงานน าฝากเงินที่
ส่วนกลางเปิดบัญชีให้คณะ/หน่วยงาน ซึ่งที่
ประชุมให้การสนับสนุนการพัฒนาดังกล่าว 
เพื่อการบันทึกข้อมูลทางบัญชี ในการรับเงิน
รายได้เมื่อหน่วยงานน าส่งเงินที่ธนาคารและ
เพื่อให้สามารถตรวจสอบรายการบันทึก
ข้อมู ล  กับ  Statement ของธนาคารได้
ถู ก ต้ อ ง  ก า ร บั น ทึ ก บัญ ชี ด้ า น รั บ ข อ ง
หน่วยงาน สามารถตรวจสอบได้ และบันทึก
บัญชีได้ในวันเดียวกันกับที่น าส่งเงินและหาก
หน่วยงานถือปฏิบัติจะส่งผลให้ข้อมูลทาง
บัญชีของหน่วยงานและข้อมูลทางบัญชีใน
ภาพรวมมหาวิทยาลัยถูกต้องครบถ้วน จึง

- มีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยจาก
โครงการที่ได้จัดขึน้ในวันที่ 9 กันยายน 
2553 สรุปได้ว่า งานบัญชี กองคลัง 
ด าเนินการ โดยให้คณะ/หน่วยงานสามารถ
ตรวจสอบรายงานเพิ่มเติมได้ในระบบ 
KKUFMIS  ดังนี้  

1. รายงานเคลื่อนไหวยอดเงินฝากธนาคาร 
เป็นรายงานทะเบียนธนาคารทีค่ณะ/
หน่วยงานสามารถตรวจสอบไดว้่าได้มีการ
น าสง่เงินให้ส่วนกลางในแตล่ะวนัเป็น
จ านวนเท่าใด และสามารถตรวจสอบ 

2. รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเป็น
รายงานใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร โดย
งานบัญชี กองคลังจะบนัทึกในระบบ 
KKUFMIS  เพื่อให้คณะ/หน่วยงาน
ตรวจสอบรายงานนี้ได้วา่มีเงินเข้าบัญชี ยงั
ไม่ไดน้ าสง่ยอดใดบ้าง 

ทั้งนี้ งานบัญชี กองคลัง จะจัดท าบนัทึก
ข้อความให้คณะ/หน่วยงานระบรุายชื่อผู้มีสิทธิ
ในการตรวจสอบรายงานดังกล่าว และ
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เห็นควรพัฒนาโครงการพัฒนาระบบรายงาน
การตรวจสอบทางการเงินคณะ/หน่วยงาน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ด าเนินการแจ้ง  Call Center ให้สิทธิในการดู
รายงานดังกลา่ว 
- ได้มีการสรุปผลการตรวจสอบการรับและ

น าสง่และแจ้งในที่จัดสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ได้ข้อสรุป ดังนี ้

1. ส่วนของบัตรเครดิต ให้ด าเนินการโดย
ยอดเงินเข้าบัญชีใดให้จัดท าใบน าฝากบัญชี
นั้น 

2. ในการรับเงินประเภทเงนิประกนัที่เรียก
เก็บจากบุคคลภายนอกและเงินประกันที่เรียก
เก็บจากบุคลากร มข. ให้ระบุประเภทเจ้าหนี้ 
จึงคณะ/หน่วยงานให้ตรวจสอบก่อนน าส่งเงนิ 

       ทุกครั้ง     

 
 

การพัฒนา หลักการและเหตุผล ความส าเร็จของการพัฒนา 
17 บูรณาการการจัดการข้อมูล

ด้านการบริหาร การเงิน การ
บัญชีและพัสดใุนลักษณะ 
one  stop  service 

           เพื่อบูรณาการการจัดการข้อมูลด้าน
การบริหารการเงิน การบัญชี และพัสดุ ใน
ลักษณะ one stop service  ศึกษาวิเคราะห์
ลักษณะข้อมูลการให้บริการด้านการคลังของ
ส่วนงานต่างๆ  ภายในกองคลัง  พัฒนาการบูร
ณาการข้อมูลทางด้านการคลัง เพื่อให้การ
บริการแบบ one stop service  

1. มีการอบรมเจ้าหน้าที่ดา้นการเงนิ บัญชี
และพัสด ุ

2. มีระบบติดตามเอกสาร 
3. มีคู่มือการใช้ระบบติดตามเอกสาร 

 

 
 

การพัฒนา หลักการและเหตุผล ความส าเร็จของการพัฒนา 
18 ก า ร จั ด ท า โ ป ร แ ก ร ม

ค านวณระยะเวลาในการ
คืนหลักประกันสัญญา 

ข้อมูลเก่ียวกับสัญญาและหลักประกัน
มีความส าคัญต่อการบริหารสัญญาของส่วน
ราชการที่เป็นผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างเป็นอย่างยิ่ง ใน
ปีงบประมาณ 2552 ที่ผ่านมา งานพัสดุ กอง
คลัง ได้มีการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น
ข้อมูลสัญญาของงานพัสดุ กองคลัง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการสืบค้นข้อมูลสัญญาให้มี
ความสะดวก  รวดเร็วทันความต้องการใช้งาน  

1. มีระบบในการค านวณระยะเวลาในการคืน
หลักประกันได้อย่างถูกต้อง 

2. ระบบสามารถเตือนสถานะของ
หลักประกันเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
ตรวจสอบ 
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การพัฒนา หลักการและเหตุผล ความส าเร็จของการพัฒนา 
แต่ข้อมูลสัญญาดังกล่าวยังไม่สามารถแจ้งเตือน
วันครบก าหนดการคืนหลักประกันสัญญาได้ 
เนื่ อ ง จ าก ในแต่ ล ะปี ง บประมาณมี ก า ร
ด าเนินการจัดท าสัญญาเป็นจ านวนมาก ท าให้
การด าเนินการเกี่ยวกับการส่งคืนหลักประกัน
สัญญาให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเกิดความล่าช้า 
เนื่องจากต้องผ่านการตรวจสอบภาระผูกพัน
ตามสัญญาจากหน่วยงานผู้ดูแลพัสดุก่อน  
งานพัสดุ กองคลัง ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ 
ของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความ
เสี่ยงในการคืนหลักประกันสัญญา  โดยมี
แนวคิดในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมค านวณ
ระยะเวลาการคืนหลักประกันสัญญา ซึ่งเป็น
การพัฒนาต่อยอดแนวความคิดการพัฒนา
ระบบสืบค้นข้อมูลสัญญาของงานพัสดุที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน  เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ทั้งยัง
เป็นการควบคุมความเสี่ยงด้านการส่งคืน
หลักประกันสัญญา และระบบสามารถแจ้ง
เตือนการครบก าหนดระยะค้ าประกันตาม
สัญญา  ตลอดจนการสงวนสิทธิการปรับตาม
สัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

 
การพัฒนา 

หลักการและเหตุผล ความส าเร็จของการพัฒนา 

19 การบริหารความเสี่ยงการ
โอนสิทธิรับเงิน 

          ง า น พั ส ดุ  ก อ ง ค ลั ง  ใ น ฐ า น ะ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ เป็นภารกิจที่มีความ
เสี่ยงสูง  ซึ่งมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่าง
ต่อเนื่องกับงานด้านการเงินและมีผลกระทบ
โดยตรงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ลูกค้า) หรือ
ผู้ประกอบการจึงเห็นความส าคัญของการ
บริหารความเสี่ยงด้านการโอนสิทธิรับเงิน เป็น

1. ผู้รับบริการจากการโอนสิทธิเกิดความพึง
พอใจในการโอนสิทธิรับเงนิในระดับดี 

2. เอกสารการโอนเงินได้ถูกต้องครบถ้วน   
ร้อยละ 100 
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การพัฒนา 

หลักการและเหตุผล ความส าเร็จของการพัฒนา 

การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานการโอน
สิทธิเรียกร้องการช าระเงินให้มีความถูกต้อง 
ทันต่อเวลา ลูกค้าพึงพอใจและมุ่งผลสัมฤทธิ์
ข อ ง ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง อ ง ค์ ก ร ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

การพัฒนา หลักการและเหตุผล ความส าเร็จของการพัฒนา 
20  การรวมซื้อ-กระจายส่ง ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบาย

พัฒนาระบบบริหารคุณภาพของกองคลัง  กล
ยุทธ์ด้านการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
รวมศูนย์จัดหาพัสดุของส านักงานอธิการบดี  
โดยการจัดโครงการรวมซื้อ-กระจายส่ง  ซึ่งมี
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ
ของกองคลัง ท าให้สามารถบูรณาการกิจกรรม
ด้ านการพัสดุ  ให้ เกิดประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2551 เป็นต้นมา ก่อให้ เกิดกระบวนการ
กระจายพัสดุด้วยการจัดส่งถึงผู้รับบริการหรือ
ผู้ใช้งาน  เป็นการให้ความส าคัญต่อหลักความ
คุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเป็น
มาตรฐานเดียวกันระหว่างหน่วยงานภายใต้
ส านักงานอธิการบดี ก่อให้เกิดการประหยัด  มี
ประสิทธิภาพ ด้วยจ านวน ราคา ที่เหมาะสม มี
ผู้ส่งสินค้าที่มีคุณภาพทันต่อเวลาในการใช้งาน 
เกิดความพึงพอใจต่อการบริการ สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.
2551-2554 และเป็นการบริหารราชการ
แผ่นดินให้สามารถรองรับการท างานตาม
ยุทธศาสตร์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 7 การอ านวยความ

1. สามารถลดรอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน
จากการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีตกลงราคา  ได้
รวบรวมข้อมูลวัสดุส านักงาน  จ านวน 16 
รายการมาจัดหาโดยวิธีสอบราคา และวสัดุ
จ านวน 4 รายการ จัดหาโดยวิธ ี 
e-Auction สามารถประหยัดงบประมาณ
ในการจัดหาวัสดุทัง้ 20 รายการ  เป็น
มูลค่าถึง  186,619.00 บาท  คิดเป็นร้อย
ละ  26.06  ซึ่งสูงกวา่เป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 
ร้อยละ 15 ของมูลค่าในการจัดซื้อรวมทั้ง
สิ้น 

2. ผู้เบิกพัสดุได้รบัพัสดุในเวลาทีต่อ้งการใช้
งาน  และมีความพงึพอใจต่อการบริการ 
ในระดับดีมาก  มากกว่าร้อยละ 80 

3. มีหน่วยงานภายใต้ส านักงานอธกิารบดี
มหาวิทยาลยัขอนแก่น เข้าร่วมโครงการฯ 
ด้วยคนสมัครใจ  จ านวน  6  กอง  11  
หน่วยงาน 
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การพัฒนา 

หลักการและเหตุผล ความส าเร็จของการพัฒนา 

สะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ซึ่งมีองค์ประกอบที่จ าเป็นต้อง
บูรณาการร่วมกันเพื่อให้เกิดผลส าเร็จในการ
ด าเนินการ เช่น การสร้างภาวะผู้น า การ
มุ่งเน้นกลยุทธ์การให้ความส าคัญแก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง  การจัดการความรู้ภายในองค์กร  
การจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างเหมาะสม 
การปรับปรุงกระบวนงานอย่างเป็นระบบเพื่อ
น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานของ
องค์กรอย่างยั่งยืน 

 

การพัฒนา หลักการและเหตุผล ความส าเร็จของการพัฒนา 
21 สัมมนาเชิ งปฏิบัติ การเพื่ อ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง รู ป แ บ บ ก า ร
ปฏิบัติงาน กองคลัง 

           เพื่อศึกษาวิเคราะห์งานและจัดกลุ่ม
ลักษณะงานที่เชื่อมโยงกัน  ให้การปฏิบัติงาน
ข อ ง บุ ค ล า ก ร มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ เ กิ ด
ประสิทธิผลต่อการให้บริการด้านการคลังได้รับ
ความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

1. มีการเตรียมตัวให้พร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงในรปูแบบของหน่วยงาน 

2. มีผู้เข้ารับการอบรมจากทุกส่วนงานของ
กองคลัง จ านวน  64  คน และเดินทางไป
สัมมนาฯ ณ  จังหวัดระยอง จ านวน  55  
คน 

3. มีการวางแผนเพื่อจัดเตรียม และวิเคราะห์
งาน 

4. มีการเสริมสร้างและพฒันาทักษะความรู้
ความเข้าใจ ในการปรับรูปแบบการบริหาร
ในหน่วยงาน 

5. หน่วยงานได้พฒันา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างผูบ้ริหารและบุคลากรกอง
คลัง 
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โครงการบู รณาการการจัดการข้อมูลด้านการบริหารการเงิน การบัญชีและพัสดุ 
ในลักษณะ one  stop  service 
 

โครงการพัฒนากองคลังที่เด่นในปี 2553  เพ่ือบูรณาการการจัดการข้อมูลด้านการบริหารการเงิน การ
บัญชี และพัสดุ ในลักษณะ one stop service  ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลการให้บริการด้านการคลังของ
ส่วนงานต่างๆ  ภายในกองคลัง  พัฒนาการบูรณาการข้อมูลทางด้านการคลัง เพ่ือให้การบริการแบบ one 
stop service จึงมีระบบติดตามเอกสาร และคู่มือติดตามเอกสาร  ตามตัวอย่างดงันี้ 
 

คู่มือระบบติดตามเอกสาร 

1. วิธีเข้าสู่ระบบ       

คลิ๊ก StartProgramsInternet Explorer 

 
พิมพ์ URL http://10.99.0.203/gpsreport/  ใน Address Bar  

 
 
 

http://10.99.0.203/gpsreport/
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จะได้หน้าจอดังรูปด้านล่าง 

 
ให้ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพ่ือเข้าสู่ระบบต่อไป 
 
2. เมนูในการใช้งาน 

 
2.1 เมนูหลัก 
-  1. งานที่ยังไม่บันทึกรับ ใชส้ าหรับรับงานจากกลุ่มงานอ่ืนที่ส่งมา 

 
-  2. งานที่คุณท าค้างไว้ งานที่มีอยู่ในภาระงานของตัวเองหรือ 
  งานที่เสร็จแล้วและส่งไปยังกลุ่มงานอ่ืน แต่กลุ่มงานอ่ืนยังไม่ได้บันทึกรับ ใช้ส าหรับส่งเอกสารต่อไปยังกลุ่ม
งานอ่ืน 
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-  3. งานก าหนดเสร็จวันนี้ คือรายงานงานที่ได้ก าหนดไว้แล้วตั้งแต่รับงานเข้าสู่ระบบว่ามีเวลาด าเนินการจนถึง
วันปัจจุบัน 

 
- 4. งานค้าง 7 วันล่าสุด หมายถึงรายงานงานที่เลยก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดเสร็จมาแล้วภายใน 7 วัน 

 
2.2 เมนูภาพรวม 

 
  ใช้ส าหรับดูความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในวันปัจจุบันของเอกสาร 
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2.3 เมนูเพ่ิมเอกสาร 

 
 ใช้ส าหรับเพ่ิมเอกสารเข้าสู่ระบบ ซึ่งจะมี 2 แบบ คือ เพิ่มจากเอกสารคืนคณะและเพ่ิมเอกสารใหม่ 
2.4 เมนูค้นหาเอกสาร 
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ใช้ส าหรับค้นหาและติดตามความคืบหน้าของเอกสารที่ส่งมาจากหน่วยงานโดยการร้องขอจากทางคณะ/หน่วยงาน 
2.5 เมนูออกรายงาน 

 
- ใช้ส าหรับผู้ใช้ออกรายงานของตัวเองตามวันที่ เดือน และรายงานเอกสารคงค้ 
2.6 เมนูเปลี่ยนรหัสผ่าน 

 
- ใช้ส าหรับแก้ไขรหัสผ่านที่ได้จากผู้ดูแลระบบในครั้งแรก 
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2.7 เมนูออกจากระบบ 
- ใช้ส าหรับเสร็จสิ้นการท างานของโปรแกรมเม่ือใช้งานระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อกดแล้วจะเป็นดังรูป 

 
 
3. การเพิ่มเอกสารเข้าสู่ระบบ 

 
สามารถเพิม่ได้โดยคลิ๊กที่ รูป  

หรือคลิ๊กที่   เพ่ิมเอกสาร 

ก็จะสามารถเข้าสู่หน้าจอเพิ่มเอกสารทันที 

 
การเพิ่มเอกสารคืนคณะหรือเอกสารทีไ่มส่ามารถเพิ่มใหม่ได ้

เมนูเพ่ิมเอกสารคืนคณะจะอยู่ด้านบนของหน้าเพิ่มเอกสารปกติ 
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เมื่อคลิ๊กแล้วจะได ้

 
 

สามารถคลิ๊กที่รูป เพื่อรับเอกสารหมายเลขนั้นไดท้ันที แต่เปน็การรับเอกสารเพียงฉบับเดียว 

 
ถ้ารับหลายฉบับก็สามารถติ๊กเลือกเอกสารแล้วกด Ok เพ่ือรับเอกสารหลายฉบับได้ทันท ี                                  
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      4.ขั้นตอนการส่งเอกสารไปยังบุคคลอ่ืนๆ 
       หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว กดเข้าเมนู   งานที่คุณท าค้างไว้  เสร็จแล้วจะข้ึนหน้าจอดังรูป 

 
 

แล้วท าตามขั้นตอนดังนี้ 
        1. เลือกติ๊กเอกสารที่ต้องการส่ง 
        2. เลือกผู้ที่จะรับเอกสารคนต่อไป 
        3. กรอกหมายเหตุลงไป(ถ้ามี)   เลขส่งออกกองคลังส าหรับธุรการส่งออกในกรณีส่งคืนคณะถึงต้องกรอก 
        4. กด OK เพ่ือส่งเอกสาร 
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เมื่อกดยืนเรียบร้อยแล้วแล้วรอ 3วินาที สถานะและปลายทางก็จะเปลี่ยนไปดังรูป 

 
เป็นอันว่าส่งเสร็จแล้ว ที่เหลือก็รอแค่ให้ปลายทางรับ 
หมายเหตุ    

- หมายเหตุจะกรอกหรือไม่ก็ได้ 

- ถ้าเอกสารเสร็จสิ้นทุกกระบวนการแล้วให้เลือกผู้รับเอกสารเป็น เสร็จสิ้น 

- สามารถส่งคืนคณะได้เฉพาะธุรการเท่านั้น 
 
 
      5. ขั้นตอนการรับเอกสาร 

เริ่มต้นคลิ๊กที่  หน้าหลัก หรือรูปบ้าน   

 
 

แล้วคลิ๊กที่   

ก็จะเข้าสู่หน้า งานที่ยังไม่บันทึกรับทันท ี
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ถ้ามีงานที่จะต้องบันทึกรับ หน้าจอก็จะแสดงดังรูปข้างบน ถ้าไม่มีก็เป็นดังรูปด้านล่าง 
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การบันทึกรับเอกสารมากกว่า 1 เอกสาร 
 

 
 

 

 
 

การบันทึกรับทีละเอกสาร 
 

 
หมายเหตุ 

-  งานที่ได้กดบันทึกรับแล้วจะย้ายไปอยู่ในงานที่คุณท าค้างไว้แทนเพ่ือส่งต่อไปยังบุคคลต่อไป 
 
 

กดรับที่รูปได้ทนัทแีต่

เป็นการรับทลีะเอกสาร 

เลือกติ๊กเอกสารที่จะรับ 

เสรจ็แล้วกด OK 
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6.การแก้ไขรายละเอียดเอกสาร 

คลิ๊กท่ีรูปในวงกลมสีแดง ตามรูป 

 
จะได้ 

 
จากนั้นก็แก้ไขในส่วนที่ต้องการ เสร็จแล้วให้กดยืนยันการแก้ไข    หากต้องการลบเอกสาร ก็เพียงแค่พิมพ์ตก
ลงแล้วกดลบเรื่องนี้ ก็จะสามารถลบเอกสารได้ทันทีแต่คุณต้องอยู่งานธุรการเท่านั้น 
7. การค้นหาเอกสาร 

 
สามารถท าได้โดยคลิ๊กที ่รูป  

หรือคลิ๊กที่   ค้นหาเอกสาร หรือ กรอกค าที่ต้องการค้นหาลงในกล่องค้นหาด่วน 
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1. หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว ให้เลือกเมนูค้นหาเอกสาร จะได้ดังรูป 

 
 

2. เลือกเงื่อนไขในการค้นหา มีทั้งหมด 4 เงื่อนไข ดังรูปบน 

3. ป้อนข้อความที่เก่ียวข้องกับเงื่อนไขท่ีเลือก ดังรูป 

 

 
 

4. หลังจากนั้นคลิ๊ก SEARCH หากมีผลลัพธ์ที่ต้องการค้นหาก็จะแสดงดังรูป 

 
 

หากไม่มีผลลัพธ์ที่ต้องการก็จะแสดงดังรูป 
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8. การออกรายงานเอกสารของผู้ใช้ในระบบ 

ให้เลือกเมนู ค้นหาเอกสาร ออกรายงาน   จะได้ดังรูป 

 
จากนั้นก็เลือกตามรูปแบบที่ต้องการที่จะออก 
แบบรายวันและรายเดือน 

 
แบบตามผู้รับ-ส่งเอกสาร ต้นทาง-ปลายทาง 
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พอเลือกเสร็จแล้วให้กด  ตามรูปแบบการออกรายงาน 

   
กดแล้วจะได้ดังรูป 
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9.การเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ 

เลือกเมนูเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ จะได้ดังรูป 

 
กรอกรหัสผ่านเก่าและใหม่ที่ต้องการแล้วกด Submit ก็เสร็จเรียบร้อย 
ถ้าส าเร็จจะได้ 

 
 
10.การออกจากระบบ 

เมื่อท างานเสร็จสิ้นแล้วให้กดออกจากระบบทุกครั้ง จึงจะเป็นการจบการท างานที่สมบูรณ์ 
เมื่ออกจากระบบแล้วหน้าจอก็จะกลับมาหน้าให้เข้าสู่ระบบอีกครั้ง 
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11. การติดตามเรื่องเบิกจ่ายที่มีบาร์โค้ดผ่านระบบ kkufmis จะเข้าที่เมนู ติดตามเรื่องเบิกจ่ายดังรูป 

 
 หน้าจอการเบิกจ่ายมีดังนี้ 

1. ค้นหาเรื่องเบิกจ่าย  ใช้ในการติดตามเอกสารว่าได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว และสามารถค้นหาการ

โอนเงินได้ 

2. เรื่องค้างเบิกจ่าย ใช้ในการตรวจสอบการเบิกจ่ายว่าค้างเรื่องอะไรบ้างในแต่ละวันหรือแต่ละเดือน 

3. สถิติการเบิกจ่าย  ใช้ในการดูภาพรวมการเบิกจ่ายโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การเบิกจ่าย 

 
ค้นหาเรื่องเบิกจ่าย 

 
สามารถค้นหาข้อมูลเรื่องเบิกโดยระบุเลขท่ีใบเบิกหรือรายการเบิก  ส่วนการค้นหาเรื่องจ่ายจะต้องระบุเลขท่ี
บัญชีธนาคาร หรือ ชื่อบัญชีธนาคาร  โดยมีดังนี้ 
 1. ค้นหาเรื่องเบิกโดยค้นหาเลขท่ีใบเบิก  ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา โดยกรอก 01u530800 การกรอก
ให้ใส่บางส่วนได้ 
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แล้วกดปุ่ม SEARCH จะแสดงข้อมูลดังรูป 

 
 
สามารถดูข้อมูลวันที่ได้ดังนี้ 
 การตั้งหนี้  วันที่ปรากฏอยู่ช่องตั้งหนี้แสดงว่าตั้งหนี้แล้ววันที่  ที่ระบุ  ถ้าไม่ปรากฏแสดงว่ายังไม่ตั้งหนี้ 
 ท าใบสั่งจ่าย    วันที่ปรากฏอยู่ช่องท าใบสั่งจ่ายแสดงว่าท าใบสั่งจ่ายแล้ววันที่  ที่ระบุ  ถ้าไม่ปรากฏ
แสดงว่ายังไม่ท าใบสั่งจ่าย 

การจ่ายวันที่ปรากฏอยู่ช่องวันที่จ่ายแสดงว่ามีการจ่ายแล้ววันที่ ที่ระบุ ถ้าไม่ปรากฏแสดงว่ายังไม่จ่าย 
 
 2. ค้นหาเรื่องจ่ายโดยค้นหาเลขที่บัญชีธนาคาร  คลิกท่ีเลขที่บัญชี
ธนาคาร                                        ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา โดยกรอก 551-2-8  การกรอกให้ใส่

บางส่วนได้แล้วกดปุ่ม SEARCH จะแสดงข้อมูลดังรูป 
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เรื่องค้างการเบิกจ่าย 
สามารถระบุวันที่ในการค้นหาได้โดยเลือกที่                       
แล้วเลือกวันที่   
 
โดยเลือกวันที่จากวันที่เริ่มการค้นหาและ
วันที่สิ้นสุดของการค้นหา เช่น  ค้นหาวันที่ 
11/06/2010 ถึง วันที่ 14/06/2010 แล้ว กด
ปุ่ม SEARCH จะแสดงผมดังรูป 
 

 
 
ถ้าจะให้การค้นหาที่แคบลงสามารถระบุข้อความที่ต้องการค้นหาได้ดังนี้ 
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สถิติการเบิกจ่าย 
ระบุวันที่เริ่มต้นการรายงานข้อมูลทางสถิติถึงวันที่ที่จะรายงานข้อมูลทางสถิติแล้ว กดปุ่ม SEARCH จะ

แสดงผลดังรูป 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FINANCE  DIVISION  KKU 

รายงานประจ าปี กองคลงั  
59 

 

การบริหารงานเงินงบประมาณ ปี 2553 

         
  

         
            

   

        
            

   

       
          

  

                                                  

 
รูปที่ 1 แสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ.  2553 

 จากรูปที่ 1 ซึ่งแสดงข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ.  2553 แสดงให้เห็น
ว่างบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กองคลังได้รับจัดสรรเงินเพ่ือใช้เป็นงานสนับสนุนการบริหาร
จัดการทั่วไป จ านวน 400,000.- บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนจ านวน 132,600.- บาท ค่าใช้สอยจ านวน 
152,600.- บาท และค่าวัสดุจ านวน 114,800.- บาท จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการใช้จ่ายเงิน
ค่าตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 0 ซึ่งมีเหตุผลมาจากการโอนเงินงบรายจ่ายค่าตอบแทนไปถัวเฉลี่ยให้กับงบรายจ่าย
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ และสามารถสรุปยอดการเบิกจ่ายได้ดังนี้ 

 ค่าตอบแทน  มีการใช้จ่ายงบประมาณคิดเป็น  0    % 

 ค่าใช้สอย      มีการใช้จ่ายงบประมาณคิดเป็น  56  %   

 ค่าวัสดุ           มีการใช้จ่ายงบประมาณคิดเป็น  42  % 

รวม                การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน   98 % 
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รูปที่ 2 แสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

จากรูปที่ 2 ซึ่งแสดงข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.  2553 แสดงให้
เห็นว่างบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กองคลังได้รับจัดสรรเงินเพ่ือใช้เป็นงานสนับสนุนการ
บริหารจัดการทั่วไป จ านวน 604,694.23 บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนจ านวน 386,595.15. - บาท ค่าใช้
สอยจ านวน 159,614.08.- บาท และค่าวัสดุจ านวน 58,485.- บาท ซึ่งยอดการใช้จ่ายเงินสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 ค่าตอบแทน มีการใช้จ่ายงบประมาณคิดเป็น     62    % 

 ค่าใช้สอย     มีการใช้จ่ายงบประมาณคิดเป็น     24  %   

 ค่าวัสดุ         มีการใช้จ่ายงบประมาณคิดเป็น     10  % 

รวม              การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้   96 % 
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ส่วนที่  4 

ภาพกิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ  2553 
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               ผู้อ านวยการกองคลัง    ผ    

คณะผู้จัดท า 
ที่ปรึกษา 

นางสุนาถ  บัวทวน    ผู้อ านวยการกองคลัง 
นางสาวอุไร  ซา้ยหนองขาม   หัวหน้างานธุรการ 

 
ผู้จัดท า 
 นางสาวดวงฤทัย  เทียมหอม  พนักงานธุรการ 

นางสาวพรพิชชา   ศิรพจนกุล  นักวิชาการพัสด ุ
นางสาวสุภาภรณ์  ศรอีัง่   นักวิชาการเงินและบญัชี 
นางสาววัชรารัตน์   โสจันทร์  นักบัญชี 
นางสาวชลธิดา  เรอืงแหล้   พนักงานการเงินและบญัชี 
นางสาวชลธิชา   บัวชุม   นักบัญชี 

 

 

 


