
รายงานประจาํปี กองคลัง หน้า 1 

 

คํานํา 
 

กองคลัง สํานักงานอธิการบดี  เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการ

งบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีพันธกิจในการดําเนินการสนับสนุนการ

จัดการด้านการเงิน การคลังและพัสดุ ผ่านระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุน

โดยเกณฑ์  พึงรับ - พึงจ่าย ในลักษณะสามมิติและระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKUFMIS)  

ปีงบประมาณ พ.ศ.  2554 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ได้ดําเนินงาน

ตามแผน  ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความ

มุ่งมั่น ซ่ือสัตย์ ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อความถูกต้อง โปร่งใส ในการบริหารจัด

งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ใช้การจัดการความรู้เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร การส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขในการ

ทํางาน เพื่อศักยภาพในการทํางานของบุคลากร ตลอดจนมีการจัดทําโครงการ และ

กิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการกองคลังที่มีความสะดวก รวดเร็วในการ

ให้บริการมากข้ึน ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปีฉบับน้ี   

กองค ลัง  สํ า นักงานอ ธิการบ ดี  ขอขอบพระ คุณคณะผู้ บ ริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาการบริหาร และบริการด้าน

การเงิน การคลัง โดยการให้นโยบายในการพัฒนางานและสนับสนุนโครงการและ

กิจกรรมต่างๆ จนได้มาซ่ึงรูปแบบการให้บริการท่ีมีศักยภาพ และขอขอบพระคุณ

เจ้าหน้าที่กองคลังทุกฝ่าย ที่เป็นกําลังสําคัญในการดําเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของ

กองคลัง ด้วยดีเสมอมา 
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กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที ่

มิติด้านกฎหมาย ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการหรือตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีฐานะเป็นกรม เป็นราชการ

ส่วนกลางแต่ มีสํานักงานต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัด  สํานักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ  

กระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ัน กองคลังจึงมีบทบาทหน้าที่ในฐานะกรม แทน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงมีหน้าที่เกี่ยวข้องหน่วยงานภายนอกได้แก่ สํานักงบประมาณ  

กรมบัญชีกลาง  ตามกระบวนการบริหารงบประมาณแผ่นดิน ได้แก่   

1) การจัดทํางบประมาณ   

2) การอนุมัติงบประมาณ   

3) การบริหารและควบคุมงบประมาณ เมื่อมีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติ

งบประมาณประจําปี แล้วถือได้ว่าเป็นจุดเร่ิมต้นการบริหารงบประมาณและการใช้จ่าย

งบประมาณของส่วนราชการ จึงต้องถือปฏิบัติ ตามระเบียบและกฎหมายในฐานะของ

หน่วยงานส่วนกลาง ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานทางการศึกษา

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัย สามารถ

บริหารเงินรายได้ โดยมีระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินรายได้  อีกระดับหน่ึง

ด้วย 

มิติด้านการบริหาร ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ น้ัน กอง

คลังจะต้องดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดพันธกิจ ผลผลิต 

ผลลัพธ์และตัวช้ีวัดและต้องแปลงเป็นแผนปฏิบัติ โครงการและกิจกรรม เพื่อให้บุคลากร

ของกองคลัง มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน สามารถตอบสนองจุดมุ่งหมายและ

วัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัยเพื่อสามารถขับเคล่ือนให้บรรลุวิสัยทัศน์ ของ

มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 

วิสัยทัศน์ บริการสะดวก รวดเร็ว ก้าวทันเทคโนโลยี 

 

พันธกิจ  

 

สนับสนุนการจัดการด้านการเงิน การคลังและพัสดุ  

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

เป้าประสงค์หลัก เป็นหน่วยงานมีการบริหารจัดการตามหลักการบริหาร 

กิจการบ้านเมืองที่ดี 

วัฒนธรรมองค์กร มุ่งมั่น ทุ่มเท มีจิตใจให้บริการ 

ค่านิยม 1. การทํางานเป็นทีม 

2. ซ่ือสัตย์ ขยัน อดทน 

 

การบริหารงานกองคลัง 
การบริหารงานของกองคลัง มีผู้อํานวยการกองคลัง เป็นผู้รับผิดชอบกํากับดูแล

การดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยได้แบ่งภารกิจ

หลักในการดําเนินการเป็น  6 งาน  ประกอบด้วย 

1. งานธุรการ 

2. งานการเงิน   

3. งานบัญชี 

4. งานเงินรายได้ 

5. งานงบประมาณ 

6. งานพัสดุ 

 

1. งานธุรการ 

รับผิดชอบในการให้บริการด้านการรับ-ส่งเอกสารหนังสือราชการ การค้นหาติดตาม

หนังสือ การบริหารงานทั่วไปเพื่อสนับสนุนภารกิจของกองคลัง โดยแบ่งความรับผิดชอบ

ออกเป็น 2 กลุ่มงาน ดังน้ี 

(1) กลุ่มงานรับ-ส่งหนังสือ : ทําหน้าที่ 

1) ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการทั้งหนังสือภายในและภายนอก 
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2) การเสนอหนังสือให้ผู้มีอํานาจอนุมัติและลงนาม 

3) การตามค้นหาหนังสือต่างๆ 

4) ให้คําแนะนําสอบถามหรือติดตามเรื่องต่างๆ ของคณะ/หน่วยงาน 

(2) กลุ่มงานบริหารทั่วไป : มีหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงานด้านการเจ้าหน้าที่ การ

ประชุม การร่างหนังสือโต้ตอบหนังสือ การประกันคุณภาพ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

ตามคํารับรอง การควบคุมภายใน การพิมพ์หนังสือราชการ การเก็บรักษาหนังสือ

ตลอดจนถึงการทําลายหนังสือ 

1) ด้านการเจ้าหน้าที่  

2) ด้านการประชุม  

3) การร่างโต้ตอบหนังสือราชการทั้งหนังสือราชการภายในและภายนอก 

4) การจัดทําคําส่ัง ประกาศต่างๆ ของกองคลัง 

5) การประกันคุณภาพ  

6) การควบคุมภายใน  

7) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  
8) รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   
9) การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

10) บันทึกความเห็นเพื่อเสนอผู้บริหารเพื่อวินิจฉัยส่ังการ 
11) การรวบรวมระเบียบและหนังสือเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงินและการบัญชี

และการพัสดุของกองคลัง 

12) การเก็บรักษาตลอดจนการขออนุมัติทําลายหนังสือราชการ 
 

2. งานการเงิน 

ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารขอใช้และเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งตรวจสอบ

เร่ืองต่างๆ ซ่ึงเกี่ยวกับระเบียบการเงิน การพัสดุ เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ เพื่อ

ทราบและส่ังการ การขออนุมัติเงินประจํางวด การโอนเงินงบประมาณ การเปล่ียนแปลง

รายการและการขอใช้เงินเหลือจ่ายจากสํานักงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การจัดทํา

ฎีกาเงินเดือนค่าจ้าง บําเหน็จ บํานาญ เงิน กบข. การจัดทําฎีกาค่าตอบแทน ใช้สอยและ

วัสดุ ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น เงินเบิกแทนส่วนราชการ

อ่ืนเพื่อเบิกจ่ายเงินสํานักงานคลังจังหวัด โดยมีกลุ่มงานที่รับผิดชอบแบ่งเป็น 4 กลุ่มงาน 

คือ 
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(1) กลุ่มตรวจสอบเอกสาร ทําหน้าที่ขออนุมัติเงินประจํางวด โอนเงิน 

เปล่ียนแปลงรายการและขอใช้เงินเหลือจ่ายจากสํานักงบประมาณ ตรวจสอบเอกสาร

การขอใช้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ตรวจสอบเร่ืองต่างๆ ซ่ึงเกี่ยวกับระเบียบ

การเงินการพัสดุ เสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติ  เพื่อทราบและส่ังการ การขออนุมัติเงินกัน

และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 

(2) กลุ่มเบิกทั่วไป ทําหน้าท่ีจัดทําฎีกาในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุนรายจ่ายอ่ืน เงิน

งบประมาณเบิกแทนส่วนราชการอื่น เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ค่าเล่า

เรียน ค่าการศึกษาบุตร ตามแผนงาน/งาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรจากสํานักงบประมาณ 

นําส่งเงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน และนําส่งเงินรายได้แผ่นดิน ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณแผ่นดินตามที่ได้รับจัดสรร 

(3) กลุ่มรับ-จ่ายเงิน ทําหน้าที่รับและจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอก

งบประมาณแผ่นดิน ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

(4) กลุ่ม GFMIS ทําหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานและสนับสนุนการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการขอใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง (P/O) ขอเบิกเงิน การโอน

เปล่ียนแปลงงบประมาณ การนําส่งเงิน การสร้างสินทรัพย์ ตามกระบวนการของ

โครงการแลกเปล่ียนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ

เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินได้รวดเร็ว ข้อมูลถูกต้อง จัดทํา

รายงานประจําวันได้ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้ 
 

 

3. งานบัญชี 

ดําเนินการบันทึกบัญชีเงินงบประมาณและบัญชีเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตามเกณฑ์คงค้าง จัดทํางบการเงินเพื่อแสดงผลการดําเนินงาน แสดงฐานะการเงินของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหน่วยงานภาครัฐที่

กรมบัญชีกลางกําหนด  โดยมีกลุ่มงานที่รับผิดชอบ 4 กลุ่มงาน คือ 

(1) กลุ่มบัญชีเงินงบประมาณ มีหน้าที่บันทึก จําแนก สรุปผลและรายงาน

เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินของเงินงบประมาณ 

(2) กลุ่มบัญชีเงินรายได้ มีหน้าที่บันทึก จําแนก สรุปผลและรายงานเหตุการณ์ 

ที่เกี่ยวข้องกับการเงินของเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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(3) กลุ่มงานวิเคราะห์และจัดทํางบการเงิน มีหน้าที่นําข้อมูลทางบัญชีที่บันทึก

ตรวจสอบและทําการปิดบัญชีเพ่ือจัดทํางบการเงินรายเดือน รายไตรมาสและรายป ี

วิเคราะห์เสนอรายงานข้อมูลทางการเงินและบัญชี ตามความต้องการของผู้บริหารเพื่อ

เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

(4) กลุ่มงานทะเบียนเอกสาร  มีหน้าที่จัดทําทะเบียนเอกสารทางการเงินท่ีเป็น

หลักฐานในการบันทึกบัญชีจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ สามารถค้นหาได้ง่าย 

 

4. งานเงินรายได้ 
มีหน้าที่การรับจ่ายเงินรายได้ การยืมเงินทดรองจ่าย การติดตามเงินยืมค้างชําระ การ

ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินและการคุมยอดการเบิกจ่ายเงินของสํานักงาน

อธิการบดีและคณะ/หน่วยงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีหน่วยงานในความรับผิดชอบ 

3 กลุ่มงาน ได้แก่ 

( 1 )  ก ลุ่มรั บ-จ่ าย เ งิ น  ทํ าห น้ า ที่ รั บ-จ่ า ย เ งิ น ร าย ไ ด้ ขอ งห น่ วย ง าน ใน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกหมวดรายรับและหมวดรายจ่ายที่หน่วยงานได้รับจัดสรรในแต่

ละปีงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยและเงินยืมทดรองราชการจากเงินรายได้ของ

มหาวิทยาลัย 

 (2) กลุ่มเงินยืมทดรอง ทําหน้าที่ตรวจสอบเสนอเงินยืมทดรองราชการจากเงิน

รายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดตามหน้ีเงิน

ยืมค้างชําระ และตรวจสอบหน้ีสินของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อน

ลาออกจากราชการ   

(3) กลุ่มตรวจสอบ คุมยอดและจัดทําใบส่ังจ่าย ทําหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง

ของเอกสารการเบิกจ่ายเ งินที่ ไ ด้ รับอนุมั ติจากคณะ /หน่วยงานต่างๆในสังกัด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนจัดทําใบส่ังจ่าย และตรวจสอบเสนออนุมัติการขอใช้เงิน

รายได้และการคุมยอดการเบิกจ่ายเงินรายได้ ในส่วนของสํานักงานอธิการบดีและทุก

คณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ 

5. งานงบประมาณ 

ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําเงินเดือนค่าจ้าง บําเหน็จ บํานาญ เงิน กบข. โดยมี

กลุ่มงานที่รับผิดชอบแบ่งเป็น 1 กลุ่มงาน คือ 

กลุ่มเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ทําหน้าท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างประจํา 

ของข้าราชการและลูกจ้างประจํา ลูกจ้างช่ัวคราวท่ีจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดินและ
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เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่นและพนักงานของมหาวิทยาลัย เบิกจ่ายเงินประจํา

ตําแหน่ง เงินช่วยเหลือบุตร เงินบําเหน็จบํานาญ เงินสํารอง เงินสมทบและเงินชดเชย

ข้าราชการ เงินสมทบของลูกจ้างประจํา เงินสมทบเงินประกันสังคมฝ่ายนายจ้าง นําส่ง

เงินเดือนหรือค่าจ้างเบิกเกินส่งคืน นําส่งเงินเดือนหรือค่าจ้างเป็นเงินรายได้แผ่นดิน การ

คิดค่าปรับกรณีผิดสัญญาลาศึกษา 
 

6. งานพัสดุ 
ดําเนินการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การจ้างเหมาและบริการ การ

จัดทําบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ การควบคุมการเก็บรักษาและจ่ายพัสดุ โดยมีหน่วยในความ

รับผิดชอบ 2 กลุ่มงาน ได้แก่  

(1) กลุ่มจัดหาพัสดุ มีหน้าที่ดําเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง จนกระทั่งการทําสัญญา และ

การบริหารสัญญา 

      (2) กลุ่มบัญชี เก็บรักษาและจ่ายพัสดุ  

มีหน้าที่ดําเนินการลงบัญชีควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ การเบิกจ่ายพัสดุ การจัดทํา

รายงานวัสดุ ครุภัณฑ์ คงเหลือสิ้นปี และตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุการตรวจนับพัสดุ

คงเหลือประจําป ีพร้อมรายงานผลส่งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
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โครงสร้างองค์กรกองคลัง  สํานักงานอธิการบดี    
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โครงสร้างการบริหารงานกองคลัง สํานกังานอธิการบดี 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (1) 
จ.บริหารงานทั่วไป (1) 
พ.ธุรการ*****(1) 
พ.ธุรการ*(1) 
นักสารสนเทศ***(1) 
น.วิชาการคอม*(1) 
พ.พิมพ์ดีดชั้น 2**(1) 
 

น.การเงินและบัญช ีชํานาญการพิเศษ (1) 

น.การเงินและบัญชี  (3) 
น.การเงินและบัญชี****(1) 
น.การเงินและบัญชี*(1) 
พ.การเงินและบัญชี*(2) 
นักบัญชี***(1) 
พ.การเงินและบัญชี*****(1) 
พ.ธุรการ (1) 

น.การเงินและบัญชี (1) 
น.การเงินและบัญชี*(1) 
นักบัญชี***(5) 
นักบัญชี****(2) 

น.การเงินและบัญชี (5) 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (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***(3) 
น.วิชาการพัสดุ **** (1) 
น.วิชาการพัสดุ*(2) 
พ.พัสดุ*****(3) 
นักวิชาการเงินและบัญชี *(1) 
คนงาน**(1) 

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

 

หมายเหต ุ (  ) จํานวนอัตรากําลัง 
ข้าราชการ   จํานวน  24 คน 

*ลูกจ้างชั่วคราว  จํานวน  13 คน 

**ลูกจ้างประจํา  จํานวน  2   คน 

***พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน  15   คน (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 
****พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน  9   คน   (เงินรายได้) 
*****พนักงานราชการ จํานวน  6   คน    

รวม 69  คน 
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คณะผู้บริหาร 

กองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

นางสาววลิาวัณย์   พธิรัตน์ 

 รักษาราชการแทนผูอํ้านวยการกองคลัง 

 

 

 

                                                 
นางสาวอุไร  ซ้ายหนองขาม           นางสาวยุพาพรรณ์  คุณาธิปพงษ์              นางสุรางค์  วิถีเทพ 

     หัวหน้างานธุรการ                      หัวหน้างานเงินรายได้       รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบัญชี 

        รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานการเงิน 

      รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานงบประมาณ 

 

                                              
           นางพรรณี  ศักดิ์ทัศนา                  นางสาวสุนิภา  ไสวเงิน        

          หัวหน้างานการเงิน                   หัวหน้างานงบประมาณ 

รักษาการในตําแหน่งหัวหนา้งานเงินรายได้        รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานพัสดุ 
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งานธุรการ 
กลุ่มรับ-ส่งหนังสอื 
 

 

                              
 

   นางสมจติร  วงศ์ละคร    นายเสถียร  ศรีกุล   นายธวัชชัย สุดวิลัย    

     ผู้ปฏิบัติงานบริหาร            พนักงานพมิพ์                พนักงานธุรการ 

  

กลุ่มบรหิารทั่วไป 
 

 

                    
 

 นางศรีจันทร์  กิตติกําจร    นางสาวดวงฤทัย  เทียมหอม   นางสาวกชพร ไทยอ่อน  

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ       พนักงานธุรการ         พนักงานธุรการ 

 

   
 

 นายสุรสทิธ์ิ  ชาลีมาตย์   

        นักสารสนเทศ      
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งานการเงิน 
กลุ่มเบิกจ่ายท่ัวไป 

 

 

                   
 นางสมพิศ  โคตรนรินทร์    นางสาวสุภาภรณ์  ศรีอ่ัง       นางยุภาวดี  จันทร์โสดา 

นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ    นักวิชาการเงินและบัญชี      นักวิชาการเงินและบัญชี 

 

 

กลุ่มระบบงาน GFMIS 
 

 

                              

  นางสาวมัลลิกา  แก้วเกิด      นายวีระชาติ  สุริยะเสน  นางสาวเพ็ญพิศ มูลคําเกตุ

นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ            นักบัญชี    พนักงานธุรการ 
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 งานการเงิน 
กลุ่มตรวจสอบ 
 

 

   
 

    นายประมวล  เปล่ียนผ้ึง  
นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการพิเศษ 

 

กลุ่มรับ-จ่าย 
 

       
 

   นางสาวอมร  เวียงแสง    นางสาวรัชนีวรรณ ช่วยศรี      นางศรารัตน์ สาระรัตน์ 

นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ   พนักงานการเงินและบัญชี        พนักงานการเงินและบัญชี 

 

 
 

นางสาวปัทมาภรณ์  ปู่สา 

พนักงานการเงินและบัญชี 
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งานบัญชี 
กลุ่มบัญชีเงินงบประมาณ 

 

 

             
 

  นางสาวอลิษา  พิมพุฒ      นางสาวสิรินันท์  คํามูล        

    นักบัญชี          นักบัญชี 

 

 

กลุ่มบัญชีเงินรายได้ 
 

 

             
นางสาวศิริลักษณ์  หาญสุริย์   นางสาวณัฐณิชา แบขุนทด  นางสาวศิริพร พรรณพกุิล        

    นักบัญชี          นักบัญชี    นักบัญชี 

 

 
 

 นางสาวรัชฎาวรรณ  จันทรมะโน 

      นักบัญชี 
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กลุ่มงานวิเคราะห์และจัดทํางบการเงิน 
 

 

           

    นายคํามอน  สาหล้า         นางสาวชลธิชา  บัวชุม           

นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ         นักบัญชี 

 

 

กลุ่มงานทะเบียนเอกสาร 
 

 

  
 

    นายบัณฑิต  จําปาแขม  

   นักวิชาการเงินและบัญชี 
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งานเงินรายได้ 
กลุ่มรับ-จ่าย 

 

 

      
 

  นางยุพา  เศรษฐจรรยา       นางปราณี นาวัลย์       นางสาวสุทัตตา  กันทะวาด
นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ   นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ      นักวิชาการเงินและบัญชี 

 

 

     
 

นางสาวสุคนธา โนนศรี  นางสาววรรณิษา  รักษาเคน   นางกัญณิกา สัตนาโค

นักวิชาการเงินและบัญชี      พนักงานการเงินและบัญชี   นักวิชาการเงินและบัญชี 
                      

 

กลุ่มเงินยืมทดรองจ่าย 
 

             
     นางพิศมัย ท้าวเพชร      นายอัครชา สุวรรณผา        นางสโรชา  ดรประชุม 

นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ     นักวิชาการเงินและบัญชี     เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
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กลุ่มตรวจสอบ/คุมยอด/จัดทําใบสั่งจ่าย 
 

 

          
 

  นางกาญจนา  ห่อยไธสง     นางปราณี ธรรมบูรณวิทย์    นางจิตติมา อินธิราช  

นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ   นกัวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

 

 

 

    
 

  นางสาววชัรารัตน์ โสจันทร์   นางสาวธนวรรณ เนาว์โสภา 

   นักวิชาการเงินและบัญชี        นักวิชาการเงินและบัญชี 
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งานงบประมาณ 
กลุ่มเบิกเงินเดือนและค่าจ้าง 

 

 

             
 

  นางรพีภรณ์  อินทรปรีชา      นางศิริเพ็ญ เช่ียวธนะกุล    นางสาวพิชญา ทองรักษ์ 
 นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ    นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ     นักวิชาการเงินและบัญชี 

 

 

           
          

  นางสาวชลธิดา เรืองแหล้      นางสาวนภัสสร  มงคลกุล   นางวรนุช ทวทีรัพย์ธนาสิน 

  นักวิชาการเงินและบัญชี       นักวิชาการเงินและบัญชี      นักวิชาการเงินและบัญชี 
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งานพัสดุ 
กลุ่มจัดหาพัสดุ 

 

 

           
 

     นางจาร ุ ธีระสาร          นางมยุรี  โรชาท์        นางปิยนุช โลมาอินทร์  
นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ        นักวิชาการพัสดุ  ชํานาญการ          นักวิชาการพัสดุ 

 

 

                                       
        

                                                                          

นายธัญวุฒิ ธรรมรังรอง      นางอารยา จินกสิกิจ 

          นิติกร         นักวิชาการพัสด ุ                                     
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กลุ่มบัญชี เก็บรกัษา และจ่ายพัสดุ 
 

 

             
 

     นายกุมพล  งอสอน นางสาวพรพิชชา ศิรพจนกุล  นางสาวลักขณา  พากเพียร 

           คนงาน                 นักวิชาการพสัดุ   นักวิชาการพัสด ุ

 

 

                 
 

นางสาววริศรา  สุวรรณสาร  นางสาวพีรญา ปิตุไพโรจน์  นางสาวสว่าง  รัฐวร 

       พนักงานพัสดุ                 พนักงานพัสด ุ  พนักงานพสัดุ 

 

 

           
 

   นายพาว  สามหาดไทย       นายกฤตวิทย์ เกษเงิน                                        

      นักวิชาการพัสดุ           นักวิชาการเงินและบัญชี 
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โครงการพัฒนากองคลัง ปี 2554 
           ในปีงบประมาณ 2554 กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนโยบายการพัฒนาของอธิการบดี 

ให้มีการพัฒนาด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว 

และเป็นไปตามระเบียบ ข้ันตอนการปฏิบัติที่ดี ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี (Good 

governance) สามารถสรุปผลงานการพัฒนาใน  14  เรื่อง ดังต่อไปนี้ 
 

การพัฒนา หลักการและเหตุผล ความสําเร็จของการพัฒนา 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

กํากับและติดตามแผนการ

ปฏิบัติงานผลสัมฤทธิ์

ตัวช้ีวัด ประจาํปี

งบประมาณ 2554 

        เ พื่ อ ต อ บ ส น อ ง ตั ว ช้ี วั ด ข อ ง

มหาวิทยาลัยในภาพรวม  การกํากับ

ติดตามในการดําเนินงานให้เป็นไปตาม

แผนปฏิบัติการประจําป ี  

1. มอบหมายตัวช้ีวัดตามคํารับรองให้บุคลากร

กรกองคลัง 

2. ติดตามการดําเนินการตามแผนการปฏิบัติ

ราชการ  

3. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือติดตามการ

ดําเนินการตามแผน 2  ไตรมาส 

 

การพัฒนา หลักการและเหตุผล ความสําเร็จของการพัฒนา 

2. การพัฒนาระบบติดตาม

และเร่งรัดการใช้

งบประมาณ 

          เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน 

รัฐบาลมีการกําหนดมาตรการและแนว

ทางการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงิน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซ่ึง

มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพและลด

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐซ่ึงจะเป็น

เครื่องมือสําคัญที่จะช่วยผลักดันการ

ดําเนินโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน

ภาครัฐให้เป็นไปในทิศทางที่รัฐบาล

กําหนด และรักษาการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้รับงบประมาณ

ทั้งหมด จํานวน 3,613,983,700 บาท  มีการ

เ บิ ก จ่ า ยทั้ ง ห มด ใ นภ าพ ร วม  จํ า น ว น 

3,078,409,770 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.18 

คงเหลืองบประมาณที่ยั ง ไ ม่ ไ ด้ เ บิก จ่าย 

จํานวน 535,573,930 บาท คิดเป็นร้อยละ 

14.82 โดยผลการเบิกจ่ายจําแนกดังนี้ 

1. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 

2554 ดังนี้ 

- งบบุคลากร ร้อยละ 100 

- งบดําเนินงาน ร้อยละ 99.87 

- งบลงทุน ร้อยละ68.65 

- งบอุดหนุน ร้อยละ 61.72 

2. เมื่อพิจารณาเป็นรายไตรมาส พบว่า

เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณตามที่รัฐบาลกําหนดใน

ไตรมาสที่ 1 เท่านั้น 
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การพัฒนา หลักการและเหตุผล ความสําเร็จของการพัฒนา  

3. การอนุรักษ์พลังงาน 

 

         เพื่อส่งเสริมมาตรการตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล

การอนุรักษ์พลังงาน 

 

มีกิจกรรมในการอนุรักษ์พลังงานได้แก่  

เปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา  12.00 น.           

     ปิดหลอดไฟในช่วงเวลา  12.00 น. และเวลา

เลิกปฏิบัติงาน 

     ปิดหน้าจอภาพหรือต้ังโปรแกรมพกัหน้าจอ

ของคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเมื่อไม่มีการใช้งาน

นานกว่า 15  นาที  

    การใช้กระดาษสองหน้า 

 

การพัฒนา หลักการและเหตุผล ความสําเร็จของการพัฒนา 

4. การบริหารจัดการชําระ

บัญชีลูกหนี้ค้างชําระ 

   ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีแผน

ยุ ท ธศ า สต ร์ ใ น ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร

มหาวิทยาลัยในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 

การบริการจัดองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

น้ั น  แ ล ะ วิ สั ย ทั ศ น์ ข อ ง ก อ ง ค ลั ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ บริการสะดวก 

รวดเร็ว ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อให้การ

ดําเนินการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ของชาวกองคลัง จึงมีแนวคิดใน

การดําเนินงานโครงการติดตามตรวจสอบ

ระบบเงินยืมทดรองราชการเพ่ือบริหาร

จัดการการชําระบัญชีลูกหน้ีคงค้างใน

ระบบ KKUFMIS เป็นไปอย่างต่อเ น่ือง 

และให้มีรายการคลาดเคล่ือนน้อยท่ีสุด 

สร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้ปฎิบัติงาน โดย

เน้นผู้ รับบริการเป็นสําคัญ  (Customer 

Center ) ดังน้ัน จึงจําเป็นต้องจัดทํา

โครงการบริหารจัดการชําระบัญชีลูกหน้ี

ค้างชําระ เพื่อติดตามตรวจสอบข้อมูลใน

ระบบเ งิน ยืมทดรอง จ่ายใ ห้สมบู ร ณ์ 

ถูกต้อง ทันความต้องการของผู้รับบริการ 

 

การรายงานลูกหน้ีเงินยืมคงค้างเพ่ือเสนอขอ
อนุมัติหักเงินเดือนส่งใช้เงินยืมทดรอง 
     - การตรวจสอบลูกหน้ีเงินยืมคงค้าง ของผู้ยืม
ก่อนเกษียณ และมีการติดตามเงินยืมเพ่ือให้
นํามาชําระก่อนเกษียณ รวม 28 สญัญา จํานวน
เงิน 6,193,079.41 บาท ได้รบัคืน 14 สญัญา 
เป็นเงิน 5,023,321.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 
ของการทวงเงินยืม 

- ได้ข้อสรุปปัญหาและอุปสรรคในการ 
ประชุมของผู้ยืมเงินและผู้ปฎิบัติงาน 
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การพัฒนา หลักการและเหตุผล ความสําเร็จของการพัฒนา 

5.  การอบรมเพิ่มศักยภาพ

ผู้ปฏิบัติงานดา้นการพัสดุ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 ตามแผนยุทธศาสตร์ การ

บริหารมหา วิทยาลัยขอนแก่นใน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการ

บริหารจัดการองค์กรที่ดี ได้กล่าวถึง

เ ป้ าหมายในการพัฒนาอง ค์กร สู่

อง ค์กรแ ห่ งการ เ รี ยนรู้  ( Learning 

Organization)  เ พ่ือ เ พ่ิมศักยภาพให้

บุ ค ล า ก ร ส า ม า ร ถ ร อ ง รั บ ก า ร

ปรับเปล่ียน องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็น

องค์กรที่อาศัยความรู้ในการขับเคล่ือน

องค์กรเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไป

ต าม เ ป้ าป ร ะส ง ค์ ที่ ตั้ ง ไ ว้  ดั ง นั้ น

กระบวนการในการจัดการความรู้ที่มี

อยู่ในองค์กรจึงเป็นกระบวนการสําคัญ  

การดําเนินงานด้านการจัดซ้ือ

จัดจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มี

การมอบอํานาจในการดําเนินการ

ให้แก่คณะ/หน่วยงานในการจัดซ้ือจัด

จ้าง ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน

การพัสดุ ของคณะ/หน่วยงานต่างๆ 

จําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจใน

เ จ ต น า ร ม ย์ ข อ ง ร ะ เ บี ย บ สํ า นั ก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.

2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.

2549 ตลอดจนกฎหมายและระเบียบ

อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการปฏิบัติงานที่

ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบฯ

และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง อนึ่ง การ

ดําเนินงานในภาพรวมการจัดซ้ือจัด

-  เจ้าหน้าที่พัสดุของคณะ/หน่วยงาน มี

ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ

ระเบียบฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

ดําเนินงานด้านการพัสดุ 

- มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมจํานวนมากกว่า

เ ป้ า ห ม า ย ที่ ตั้ ง ไ ว้  คื อ  ร้ อ ย ล ะ  80 

โดยมีผู้สนใจเข้ารับการอบรม  ร้อยละ 93 
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จ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในช่วงที่

ผ่านมา  มีบุคลากรที่ดําเนินงานด้าน

การพัสดุทั้งที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตําแหน่ง

และการแต่งตั้งบุคลากรสายงานอ่ืน

เพ่ือดําเนินการ  ซ่ึงบุคลากรดังกล่าว

อาจยังขาดความรู้เข้าใจ ทักษะ และ

ประสบการณ์ ในการ ดํ า เ นิน งาน 

ตลอดจนการตีความในเจตนารมย์ของ

ระเบียบฯหรือกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง

แตกต่างกันไป ก่อให้เกิดปัญหาในการ

ปฏิบัติงานได้   

          ดังนั้น  เ พ่ือเป็นการส่งเสริม

ศักยภาพการทํางานของผู้ปฏิบัติงาน

ด้านการพัสดุ ให้สามารถปฏิบัติงานได้

อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ใ นห น้ า ที่ ที่

รับผิดชอบ และเป็นไปตามระเบียบฯ 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  จึงควรมีการ

จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านระเบียบท่ี

เกี่ยวข้องกับการดําเนินการจัดซ้ือจัด

จ้างภาครัฐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเพ่ิมศักยภาพใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการ

พัสดุ  ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มี

ศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน 
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6. การส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมการปฏิบัติงาน 

        เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาด้าน

จรรยาบรรณ ส่งเสริมและกํากับการ

ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ทําให้

เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร 

 

1. มีหลักเกณฑ์จรรยาบรรณของหน่วยงาน 

2. บุคลากรกองคลังปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

จรรยาบรรณของหน่วยงาน 

 



 

รายงานประจําปี กองคลงั  หน้า 26 

 

การพัฒนา หลักการและเหตุผล ความสําเร็จของการพัฒนา 

7. การสร้างความสุขในที่

ทํางาน 

 

        เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรหันมาดูแล

สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ ผ่อน

คลายความตึงเครียดจากการทํางานสร้าง

กิจกรรมส่งเสริมความสุขในที่ทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

1. บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพการ

ปฏิบัติงาน 

2. บุคลากรมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต
ใจ  และผ่อนคลายความตึงเครียดจากการ

ปฏิบัติงาน โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

3. มีกิจกรรมด้านสุขภาพในการเต้นแอ

โรบิด ในวันจนัทร์ ถึงวันศกุร์  เวลา  

17.00- 18.00  น. ณ  บริเวณอาคาร

สิริคุณากร 

4. มีกิจกรรมโฮมบุญ 

5. กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดของบุคลากร 
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8. การพัฒนารูปแบบการ

บริหารความเส่ียงของการ

ดํ า เ นิ น ง า น ก อ ง ค ลั ง 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย

มีการประเมินและวิเคราะห์

ค ว า ม เ ส่ี ย ง  จั ด ลํ า ดั บ

ความสําคัญและดําเนินการ

ควบคุมความเส่ียง 

 

         เพ่ือให้มีรูปแบบในการติดตาม

ตรวจสอบผลการดําเนินการบริหาร

ความเสี่ยงและ เฝ้าระวังความเส่ียงใหม่

ที่อาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา  

 

1. สามารถประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียง
ของการปฏิบัติงานในระดับงานทั้ง 6 งาน 

แ ล ะ ร ะ ดั บ ก อ ง  โ ด ย มี ก า ร จั ด ร ะ ดั บ

ความสําคัญของความเส่ียงตามรายละเอียด

การประเมินวิเคราะห์ความเส่ียงของกองคลัง 

(ใช้วิธีการระดมความคิดเห็นจากบุคลากร

กองคลัง  

2. ทุกงานมีมาตรการการความคุมความ
เส่ียงที่เป็นความเส่ียงสําคัญ 
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9.การอบรมสัมมนาการการ

บริหารจัดการด้านการเงินการ

คลังภาครัฐ  

 

 

       เนื่ อง ด้วยการปฏิบั ติ งานด้าน

การเงินการคลังต้องดําเนินการด้วย

ความรวดเร็ว ถูกต้อง ภายใต้กฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพ่ือมิให้

เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ กอง

คลังในฐานะหน่วยงานส่วนกลาง ที่

1. จํานวนผู้เข้ารับการอบรม 122 คน 

แบ่งตามตําแหน่งจากคณะหน่วยงาน 

จํานวน  85 คน ดําเนินการอบรม

จํานวน 2 วัน ใช้วิทยากรผู้เชียวชาญ

จากคลังเขต4 และกองคลัง 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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กํากับดูแลด้านการเงินการคลังของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตระหนักถึง

ค ว า ม จํ า เ ป็ น ใ น ก า ร พั ฒ น า ขี ด

ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้าน

การเงินการคลัง  จึงได้จัดโครงการ

ดังกล่าวข้ึน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

และมีแนวทางการปฏิบั ติ งานด้าน

การเงินการคลังที่ ชัดเจน สามารถ

ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง  มี

ประสิทธิภาพ ทําให้การใช้จ่ายเงินมี

ความโปร่งใส ตรวจสอบได้และเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  รวมทั้ง

เสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง

หน่วยงาน ตอบสนองกับการบริหาร

ราชการแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการบริการ 

การทํางานเป็นทีม และหลักธรรมาภิ

บาล 

2. ผู้เข้าร่วมการอบรมจํานวน 122 คน 

ผ่านการทดสอบความรู้ ค่าเฉล่ียหลัง

การฝึกอบรมของคะแนนคิดเป็น  

90.1 % ซ่ึงพบว่าคนที่สอบได้คะแนน

สูงสุดค่าคะแนนอยู่ที่ 15 คะแนน จาก

คะแนนเต็ม  15 คะแนน  โดยมีค่า

คะแนนเฉล่ียคะแนนต่ําสุดที่ 8.47 

คะแนน และค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุดที่ 

8.91  + - sd 

3. มีความชัดเจนในวิธี แนวทางการ

ปฏิบัติงานทางด้านการเงินการคลัง 

 

 

 

การพัฒนา หลักการและเหตุผล ความสําเร็จของการพัฒนา 

10.การบูรณาการระบบเบิกจ่าย

วัสดุแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม  

KKUFMIS 

 

    สืบเนื่องจากปัจจุบันงานพัสดุ กองคลัง  

มีภารกิจในการให้บริการจัดหาพัสดุ  

ให้บริการเบิก-จ่ายพัสดุ  รวมถึง

ให้บริการขนส่งพัสดุถึงมือผู้ เ บิกวัสดุ

ภายในบริเวณพ้ืนที่อาคารสํานักงาน

อ ธิ ก า รบ ดี   ใ นก า ร เ บิ ก-จ่ า ยพั ส ดุ

หน่วยงานภายใต้สํานักงานอธิการบดี ทํา

หน้าที่เป็น “หน่วยเบิกวัสดุ”  ซ่ึง

หน่วยงานผู้เบิกวัสดุจะจัดทําบันทึกขอใช้

และเบิกวัสดุพร้อมส่งใบเบิก (สีชมพู)  

โดยต้องได้ รับความเห็นชอบจากผู้มี

           จากการศึกษาประสิทธิภาพการใช้

งานระบบเบิก-จ่ายพัสดุแบบออนไลน์ของ

โปรแกรม KKUFMIS  (ระบบสินค้าคงคลัง) 

โดยงานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 

เป็นผู้ทดสอบเป็นผู้ขออนุมัติเบิกจ่ายพัสดุ  

และอนุมัติจ่ายพัสดุผ่านโปรแกรม KKUFMIS  

โดยมีผลสําเร็จของการพัฒนาโครงการดังนี้ 

1. สามารถเรียกดูรายงานบัญชีคุมวัสดุได้ 

    ร้อยละ 100   

2. มีคู่มือการใช้งานโปรแกรม KKUFMIS  

(ระบบสินค้าคงคลัง)  สําหรับหน่วยงาน
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อํานาจในการอนุมัติการใช้จ่ายเงิน หรือผู้

มีสิทธิเบิก/ส่งคืนพัสดุที่ได้รับแต่งตั้งในแต่

ละหน่วยงานนั้น ๆ เพื่อรับทราบและ

เห็นชอบการเบิก-จ่ายพัสดุตามวงเงิน

งบประมาณหมวดค่าใช้จ่าย (ค่าวัสดุ) ใน

แต่ละครั้งที่มีการเบิก-จ่ายพัสดุ  จากน้ัน

จึงส่งแบบฟอร์มใบเบิกดังกล่าวมายังงาน

พัสดุ  กองคลัง ที่ทําหน้าท่ีเป็น  “หน่วย

จัดหา” และควบคุมการเบิกจ่ายประจํา

สํานักงานอธิการบดี  จะเห็นได้ว่าขั้นตอน

ในการขอเบิกวัสดุจนถึงหน่วยงานผู้ขอ

เบิกได้รับวัสดุ ต้องผ่านข้ันตอนและมี

ระยะเวลาดําเนินการเป็นจํานวนมาก  

เช่น   

ขั้นตอนที่ 1 การจัดทําใบเบิก/ส่งคืน    

ขั้นตอนที่ 2 การอนุมัติ การเบิก-จ่าย   

ขั้นตอนที่ 3 การลงทะเบียนรับใบเบิก         

ขั้นตอนที่ 4  ส่งใบเบิก/ส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ 

              ตัด-จ่ายในระบบคอมพิวเตอร์   

ขั้นตอนที่ 5 จัดพิมพ์ใบจ่ายพัสดุและส่ง 

               สําเนาเพื่อให้เจ้าหน้าคลัง 

               พัสดุจัดวัสดุตามรายการใบ 

               เบิกพัสดุ   

ขั้นตอนที่ 6 เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

               อนุมัติ                 

ขั้นตอนที่ 7 ผู้ขอเบิกรับวัสดุตามที่แจ้ง     

รวมขั้นตอนทั้งสิ้นประมาณ  7  ขั้นตอน 

งานพัสดุ  กองคลัง  จึงเห็นความสําคัญ

ของการจัดทํา โครงการ “บูรณาการ

ระบบเบิก-จ่ายพัสดุแบบออนไลน์ผ่าน

โปรแกรม  KKUFMIS  เพื่อให้หน่วยเบิก

พั ส ดุ ส า ม า ร ถ ข อ เ บิ ก วั ส ดุ  

ผ่านโปรแกรมแบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้อง

พิมพ์จัดทําใบเบิกส่งมาทางพัสดุ  ซ่ึงมี

ภายใต้สํานักงานอธิการบดี  (ผู้เบิกพัสดุ)  

3. ลดข้ันตอนให้กับงานพัสดุในการอนุมัติ 

จ่ า ย พั ส ดุ ล ง  1  ข้ั น ตอน  จาก ที่ ต้ อ ง

ดําเนินการเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายพัสดุผ่าน

โปรแกรม KKUFMIS  รวม 2 ข้ันตอน  ซ่ึง

หากนํามาใช้งานจริงกับหน่วยงานภายใต้

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ที่ทําหน้าที่เป็นผู้เบิกพัสดุ  ทําให้สามารถ

ล ด ข้ั น ต อ น ไ ด้ ถึ ง ร้ อ ย ล ะ  5 0  ข อ ง

กระบวนการทั้งส้ิน 2 ข้ันตอน 
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ระยะเวลาในการดําเนินงานล่าช้า   การ

เบิกผ่านระบบเบิก-จ่ายพัสดุแบบออนไลน์

จะทํ า ใ ห้สามารถลดขั้ นตอนในการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายพัสดุ  

และประหยัดงบประมาณในการจัดทําใบ

เบิกให้แก่หน่วยงานภายใต้สํานักงาน

อธิการบดี    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สามารถปรับปรุงวิธีการทํางานในการ

ให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ   

  

 

 

การพัฒนา หลักการและเหตุผล ความสําเร็จของการพัฒนา 

11. การพัฒนาระบบ  

Work Procedure 

 

 

 

เน่ืองจากสภาพปัจจุบันที่กองคลัง

ต้องประสบเม่ือมีการลาออกจากราชการ

ก่อนกําหนดของข้าราชการ การลาออก

ข อ ง บุ ค ล า ก ร บ า ง ป ร ะ เ ภ ท เ พ่ื อ ไ ป

ปฏิบัติงานท่ีหน่วยงานอ่ืนที่มีความม่ันคง

ในอาชีพมากกว่า และการสับเปล่ียน

หมุนเวียนงานบุคลากรภายในกองเพื่อให้

เกิดการเรียนรู้ ซ่ึงบุคลากรท่ีมาปฏิบัติงาน

แทน  บุคลากรท่ีมาปฏิบัติงานใหม่ไม่

สามารถปฏิบั ติงานได้  เ น่ืองจากบาง

กระบวนงานยังขาดคู่มือการปฏิบัติงานท่ี

ชัดเจน หรือมีคู่ มีการปฎิบัติงานแต่ไม่

สามารถนํามาปฏิบัติงานได้เ น่ืองจาก

กระบวนงานได้เปล่ียนไป อีกทั้งปัญหา

ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ไ ม่ เ ข้ า ใ จ ถึ ง

กระบวนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ

กองคลัง 

1.  ได้กระบวนงานงานถูกต้อง ครบถ้วน

ทุกกระบวนงาน  

2. มีแนวปฏิบตัิงานที่ชัดเจนเปน็

มาตรฐาน 

3. สามารถติดตามเอกสารกบั

ผู้ปฏิบตัิงานและผู้เกี่ยวข้องได้ทันท ี
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12  การรวมซื้อ-กระจายส่ง ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มี

นโยบายพัฒนาระบบบริหารคุณภาพของ

1.  สามารถลดภาระและขั้นตอนในการจัดหา
ของหน่วยงานภายใต้สํานักงานอธิการบดี  



 

รายงานประจําปี กองคลงั  หน้า 30 

 

การพัฒนา หลักการและเหตุผล ความสําเร็จของการพัฒนา 

กองคลัง  กลยุทธ์ด้านการปรับปรุงและ

พัฒนากระบวนการรวมศูนย์จัดหาพัสดุ

ของสํานักงานอธิการบดี  โดยการจัด

โครงการรวม ซ้ือ-กระจายส่ง   ซ่ึ ง มี

จุด มุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบบริหาร

คุณภาพของกองคลัง  ทําให้สามารถ

บูรณาการกิจกรรมด้านการพัสดุ ให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง

ต่อเน่ือง ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2551 เป็น

ต้นมา ก่อให้เกิดกระบวนการกระจาย

พัสดุด้วยการจัดส่งถึงผู้รับบริการหรือ

ผู้ใช้งาน  เป็นการให้ความสําคัญต่อหลัก

ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันระหว่าง

หน่วยงานภายใต้สํานักงานอธิการบดี 

ก่อให้เกิดการประหยัด  มีประสิทธิภาพ 

ด้วยจํานวน ราคา ที่ เหมาะสม มีผู้ ส่ง

สินค้าที่มีคุณภาพทันต่อเวลาในการใช้งาน 

เ กิ ด ค ว า ม พึ ง พอ ใ จ ต่ อ ก า รบ ริ ก า ร 

สอดค ล้ อ ง กั บ แ ผ นป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2551-2554 

และเป็นการบริหารราชการแผ่นดินให้

ส า ม า ร ถ ร อ ง รั บ ก า ร ทํ า ง า น ต า ม

ยุทธศาสตร์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 หมวด 7 การ

อํานวยความสะดวกและตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน ซ่ึงมีองค์ประกอบ

ที่จําเป็นต้องบูรณาการร่วมกันเพื่อให้เกิด

ผลสําเร็จในการดําเนินการ เช่น การสร้าง

ภาวะผู้ นํา  การมุ่งเ น้นกลยุทธ์การให้

ความสําคัญแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  การ

จัดการความรู้ภายในองค์กร  การจัดการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น      

2. สามารถประหยัดงบประมาณในการ

จัดหาพัสดุเมื่อเปรียบเทียบกบัการจัดหา

วัสดุสํานักงานโดยวิธีตกลงราคา  

3. เจ้าหน้าที่พัสดุเกิดความชํานาญในการ

ดําเนินการจัดหาโดยวิธีสอบราคา และ

จัดทําสัญญาจะซื้อจะขายวัสดุแบบราคา

คงที่ไม่จํากัดปริมาณเพิ่มมากขึ้น 
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การพัฒนา หลักการและเหตุผล ความสําเร็จของการพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์อย่างเหมาะสม การ

ปรับปรุงกระบวนงานอย่างเป็นระบบเพ่ือ

นําไปสู่ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานของ

องค์กรอย่างย่ังยืน 

 

การพัฒนา หลักการและเหตุผล ความสําเร็จของการพัฒนา 

13. พัฒนาระบบทีมการ

ทํางานที่มีประสิทธิภาพ 

 

         เพื่อพัฒนาระบบทีมการทํางาน

กองคลังให้มีประสิทธิภาพ มีทักษะในการ

ให้บริการ   มีแผนในการปฏิบัติงานท่ี

ชัดเจน  ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความสัมพันธ์ที่

ดีต่อกัน  พึ่งพากัน  มีการทํางานร่วมกัน 

ไว้วางใจซ่ึงกันและกัน และแก้ไขปัญหา

ร่วมกัน ก่อให้เกิดประสิทธิผลของการ

ทํางานที่ผู้รับบริการพึงพอใจ 

1. มีการพัฒนาระบบการทํางานเป็นทีม 

2. บุคลากรกองคลังได้เรียนรู้และเข้าใจ
หลักการทํางานเป็นทีม 

3. บุคลากรกองคลังได้พัฒนาทักษะด้านการ

ติดต่อสื่อสาร  การติดต่อประสานงาน 

การให้บริการ  

4.  บุคลากรกองคลังได้เสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างกัน 

   

การพัฒนา หลักการและเหตุผล ความสําเร็จของการพัฒนา 

14.  เพิ่มคุณภาพในการทาํงาน 

 

          ปัจจุบันการดําเนินงานขององค์กร

ต่างๆ มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งมี

ความจํ า เ ป็นต้องปรับปรุ งและพัฒนา

ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง  โดยปัจจัยที่

สําคัญต่อความสําเร็จตามเป้าหมายของ

องค์กรก็คือ ทรัพยากรบุคคล ทีมีความรู้

ความสามารถในการปรับตัวการทํางาน

ร่วมกับผู้อื่น  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทํางาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดี เกิดความ

ร่ วมมือ  ลดปัญหาความขัดแย้ ง  มุ่ งสู่

เป้าหมายขององค์กรโดยปราศจากการฉุด

รั้งในการทํางานร่วมกัน เพ่ือให้ได้บุคลากร

ที่พึงประสงค์  มีขีดสมรรถนะด้านวิชาชพีสงู 

สามารถเรียนรู้ ปรับตัวและตอบสนองต่อ

การเปลี่ยนแปลงและสร้างเสริมวัฒนธรรม

องค์กรให้เกิดพลังงานแห่งความสุขในที่

ทํางาน 

1. บุคลากรกองคลังมีทักษะความคิด  วุฒิ

ภาวะทางอารมณ์ สร้างแรงจูงใจ ก่อให้เกิด

เป็นความคิดเชิงบวกในการทํางาน อย่างมี 

จุดมุ่งหมาย 

2. สร้างเสริมวัฒนธรรมอันดีงามขององค์กร 
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การบริหารงานเงินงบประมาณ ปี 2554 
 

ค่าตอบแทน

17%

ค่าใช้สอย

 79,207.00 

20%

ค่าวัสดุ

 242,724.00 

63%

คงเหลือ

 29.00 

0%

รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2554

                            รูปที่ 1 แสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2554 

 

 จากรูปที่ 1 ซ่ึงแสดงข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2554 แสดงให้เห็นว่า

งบประมาณแผ่นดินป ีพ.ศ. 2554 กองคลังได้รับจัดสรรเงินเพื่อใช้เป็นงานสนับสนุนการบริหาร

จัดการทั่วไป จํานวน 500,000.- บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนจํานวน 67,040.- บาท ค่าใช้

สอยจํานวน 79,207.- บาท และค่าวัสดุจํานวน 353,753.- บาท ซ่ึงสรุปได้ว่า 

 ค่าตอบแทน   มีการใช้จ่ายงบประมาณคิดเป็น  17    % 

 ค่าใช้สอย      มีการใช้จ่ายงบประมาณคิดเป็น  20  %   

 ค่าวัสดุ         มีการใช้จ่ายงบประมาณคิดเป็น  63  % 

รวม             การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน   100 % 
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ค่าตอบแทน
38%

ค่าใช้สอย
 432,846.33 

47%

ค่าวัสดุ
 19,126.00 

2%

คงเหลือ
 120,113.71 

13%

รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

                        
รูปที่ 2 แสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปี พ.ศ. 2554 

 

 จากรูปที่ 2 ซ่ึงแสดงข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ ปี พ.ศ. 2554 แสดงให้

เห็นว่างบประมาณเงินรายได้ปี พ.ศ. 2554 กองคลังได้รับจัดสรรเงินเพื่อใช้เป็นงานสนับสนุนการ

บริหารจัดการทั่วไป จํานวน 918,246.04  บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนจํานวน 427,193.71 

บาท ค่าใช้สอยจํานวน 471,926.33.- บาท และค่าวัสดุจํานวน 19,126.- บาท ซ่ึงสรุปได้ว่า 

 ค่าตอบแทน   มีการใช้จ่ายงบประมาณคิดเป็น  38    % 

 ค่าใช้สอย      มีการใช้จ่ายงบประมาณคิดเป็น  47  %   

 ค่าวัสดุ         มีการใช้จ่ายงบประมาณคิดเป็น   2  % 

 คงเหลือ        มีการใช้จ่ายงบประมาณคิดเป็น  13  % 

รวม             การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน   100 % 
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ภาพกิจกรรม
งบประมาณ ปี 2554 
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คณะผู้จัดทํา 
ที่ปรึกษา 

นางสาววิลาวัณย์  พิธรัตน์   ผู้อํานวยการกองคลัง 
นางสาวอุไร  ซ้ายหนองขาม   หัวหน้างานธุรการ 

 
ผู้จัดทํา 
 นางสาวดวงฤทัย  เทียมหอม  พนักงานธุรการ 
 นางสาวยุพาพรรณ์  คุณาธิปพงษ์  หัวหน้างานเงินรายได้ 
 นางพรรณี ศักด์ิทัศนา   หัวหน้างานการเงิน 
 นางสาวพรพิชชา  จิรพจนกุล  นักวิชาการพัสดุ 
 นางสาวสุภาภรณ์  ศรีอั่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี 

นางสาววัชรารัตน์   โสจันทร์  นักบัญช ี
 

 

 


