ระบบการบริหาร งานการเงิน การคลังและพัสดุ
ชื่องาน : งานการเงิน การคลังและพัสดุ สานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ตั้ง : อาคาร HB 7 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ประวัติและขอบข่ายการทางาน :
ความเป็นมา
งานการเงิน การคลังและพัสดุ สานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานหนึ่งใน
คณะมนุษยศาสตร์ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้น ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจหลักของ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชี
ขอบข่ายการทางานและแผนภูมิโครงสร้างหน่วยงาน
งานการเงิน การคลังและพัสดุ มีขอบข่ายการทางานบริการด้านงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี สนับสนุนภารกิจ
หลักของคณะมนุษยศาสตร์ ให้ข้อมูลและคาปรึกษาแก่ฝ่ายอานวยการ และช่วยงานฝ่ายอานวยการตามแผนงานหลักของการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐทั้ง 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต งานวิจัย งานบริการวิชาการแก่ชุมชน และงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยงานการเงิน การคลังและพัสดุ มุ่งเน้นที่จะเป็นศูนย์กลางแหล่งข้อมูลในการบริหารและจัดการด้านการเงิน
งบประมาณ บัญชี และการพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่กาหนดอย่างถูกต้อง แม่นยา และจะได้ใช้เทคโนโลยีใน
การปฏิบัติงานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กาหนดอย่างรวดเร็ว พร้อมให้มีระบบที่
สามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส นอกจากนี้งานการเงิน การคลังและพัสดุยังได้ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถ คุณธรรม และจิตสานึกในการปฏิบัติงาน เพื่อสนองนโยบายของคณะมนุษยศาสตร์ และก่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ผู้ใช้บริการทุกระดับทั้งบุคคลภายในและภายนอกคณะมนุษยศาสตร์

บุคลากร
ปัจจุบนั งานการเงิน การคลังและพัสดุ มีบุคลากรที่ปฏิบัตงิ านรวม 11 อัตรา ดังนี้
ที่
ชื่อ – สกุล
1. นางสาวศันติกา ชุ่มอินทรจักร์

สถานภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินแผ่นดิน

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินแผ่นดิน

ตาแหน่ง
นักการเงินและบัญชี
รักษาการแทนหัวหน้างาน
การเงิน การคลังและพัสดุ
เจ้าหน้าที่สานักงาน
เจ้าหน้าที่สานักงาน
พนักงานปฏิบัติงาน
พนักงานปฏิบัติงาน
พนักงานปฏิบัติงาน
พนักงานปฏิบัติงาน
นักการเงินและบัญชี
นักการเงินและบัญชี
พนักงานปฏิบัติงาน

พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว

เจ้าหน้าที่สานักงาน

นางอาพัน กาวีอิ่น
นางเยาวลักษณ์ เกตุดี
นายมนตรี มอญเพ็ชร
นางสาวอัญชลี มอญเพ็ชร
นางสาวนิตยา คาอินต๊ะมูล
นางสาวนิรมล ปั๋นแก้ว
นางสาวสุกัญญา เพ็ญสละพันธ์
นางสาววราภรณ์ รื่นเริง
นายดนุพล โพธิ์เกตุ

11. นายลัทธพล อุ่นใจ

วุฒิการศึกษาสูงสุด
บช.บ.(บัญชี)

ศษ.บ.(ประถมศึกษา)
บธ.บ(การจัดการ)
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ค.บ.(ธุรกิจศึกษา)
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
บธ.บ.(บัญชี)
บช.บ.(บัญชี)
ศศ.บ.
(การจัดการสมัยใหม่ฯ)
ศศ.บ.(ประวัตศิ าสตร์)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อดาเนินงานด้านงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อให้บริการสนับสนุนภารกิจหลักของคณะมนุษยศาสตร์ในด้านงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี ด้วยความ
ถูกต้อง
3. เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารงานและการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะมนุษยศาสตร์
4. เพื่อให้มีระบบการปฏิบต
ั ิงานที่สามารถตรวจสอบได้
5. เพื่อให้บุคลากรในงานการเงิน การคลังและพัสดุได้พัฒนาการปฏิบตั ิงานโดยมุ่งเน้นความต้องการของผู้ใช้บริการอย่าง
ถูกต้อง และให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

การบริหาร
1. การจัดบริหารเงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้คณะฯ เงินนอกงบประมาณทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับงาน
การเงิน การคลังและพัสดุ
2. การบริหารพัสดุ ได้ใช้ความรู้ทางวิชาการพัสดุประสบการณ์ในการทางานวางแผน กาหนดระบบ กาหนดวิธีการ
ขั้นตอน ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติและสามารถกระจายความรู้ให้หน่วยงานใน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และภายนอกหน่วยงาน
3. การบริหารการเงินและบัญชี ได้ใช้ความรู้ทางวิชาการการเงินและบัญชีประสบการณ์ในการทางานวางแผน กาหนด
ระบบ กาหนดวิธีการ ขั้นตอน ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติและสามารถกระจาย
ความรู้ให้หน่วยงานในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และภายนอกหน่วยงาน
4. ช่วยพิจารณาในคาปรึกษาการบริหารและพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ของงานการเงิน การคลังและพัสดุ งานบริหารและ
ธุรการ งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
5. การบริหารงานบุคคล ควบคุม ดูแลและตรวจสอบ บังคับบัญชา แนะนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงานการเงิน
การคลังและพัสดุ รวมทั้งประเมินผลงานบุคลากรในสังกัดสานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ทุกคน ในฐานะ
หัวหน้างาน
งานธุรการ
พิจารณาวิเคราะห์งานทุกเรื่องที่ส่งเข้ามาให้ธุรการงานการเงิน การคลังและพัสดุ เพื่อสั่งการให้เจ้าหน้าที่ในงานการเงิน
การคลังและพัสดุ ดาเนินการ
1. พิจารณาข้อมูล เสนอเรื่องของงานการเงิน การคลังและพัสดุ ทุกเรื่องให้ผู้บังคับบัญชา
2. ร่างหนังสือโต้ตอบทั้งภายในและภายนอก
3. พิจารณาปรับปรุงแบบฟอร์มเกี่ยวกับการพัสดุและยานพาหนะ การเงินและบัญชีให้ถูกต้องและเหมาะสม
เสมอ
4. ดาเนินการพิจารณาเผยแพร่ข่าวสารด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน การคลังและพัสดุ
5. ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานการเงิน การคลังและพัสดุ จัดทาระบบข้อมูลสาหรับงานการเงิน การคลังและพัสดุ
6. จัดทาสัญญาที่มีผลผูกพันกับส่วนราชการด้านงานการเงิน การคลังและพัสดุ
7. จัดทาและดาเนินงานอื่น ที่ได้รับมอบหมาย

การพัฒนางานหรือการปรับปรุงงาน
งานการเงิน การคลังและพัสดุ เป็นหน่วยงานกลางที่บริหารการงบประมาณ การเงิน บัญชีและการพัสดุ เพื่อ
ประสานงานและสนับสนุนภารกิจหลัก ของคณะมนุษยศาสตร์ให้เป็นไปตาม นโยบายและวัตถุประสงค์ของคณะมนุษยศาสตร์
อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังให้คาปรึกษาในการบริหารงานงบประมาณ การเงินบัญชีและงานด้านการพัสดุ พร้อมกันนั้นงาน
การเงิน การคลังและพัสดุ ยังได้พยายามปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรในสายงานอาชีพและสายงานอาชีพอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการพัสดุ การงบประมาณ การเงินและบัญชีให้มีความเข้าใจในระบบงาน พร้อมทั้งได้นาเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้า
มาเสริมสร้างองค์ความรู้ในระบบการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้จัดห้องเก็บรวบรวมคู่มือ ระเบียบ ข้อกาหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การคลังและพัสดุ สาหรับให้ผู้สนใจค้นคว้าและอ้างอิงใช้ประกอบการปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้เพื่อให้งานที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิ น
การคลังและพัสดุ ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านการพัฒนาบุคลากร
ในระยะแรกของการปฏิบัติงานพัสดุเมื่อปี พ.ศ. 2522 มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุเพียง 1 คน คือ ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุทั้งหมดของคณะมนุษยศาสตร์ ต่อมา คณะมนุษยศาสตร์ได้เล็งเห็นความสาคัญ
ของการพัสดุจึงได้มีการเพิ่มบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงาน และได้มีการสนับสนุนให้บุคลากรในงานการเงิน การคลังและพัสดุ ได้
เข้ารับการอบรม สัมมนา และให้มีการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น โดยใช้เวลาเรียนนอกเวลาราชการ เพื่อจะได้นาความรู้
ความสามารถและประสบการณ์มาปรับปรุงพัฒนางานในหน้าที่ให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น จวบจนปัจจุบันมีบุคลากรในสังกัด
งานการเงิน การคลังและพัสดุ จานวน 11 คน ซึ่งได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีทั้งหมด อีกทั้ง งานคลังและพัสดุได้ให้บุคลากร
ในสังกัดเข้ารับการอบรม สัมมนาเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ และเสริมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่อยู่เนืองๆ
ด้านการจัดหาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการทางาน
งานการเงิน การคลังและพัสดุ ได้ส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และขณะนี้งาน
การเงิน การคลังและพัสดุ ได้นาคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในหน่วยงานแล้วจานวน 12 เครื่อง เพื่อความทันสมัย ความมี
ประสิทธิภาพ และความสะดวก คล่องตัวในการปฏิบัติงาน และยังพัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การควบคุมพัสดุและสามารถนาโปรแกรมสาเร็จรูปมาประยุกต์เข้ากับการท างานได้ เช่น โปรแกรมระบบการจัดซื้อจัดจ้างโดย
วิธีอิเล็คทรอนิคส์ (e-Auction) โปรแกรมควบคุมพัสดุ โปรแกรมรายได้บุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์ โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมการเงิน ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ เพื่อประสานกับ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาบริหารการเงินการคลัง (GFMIS) ระบบ e-Form เป็นต้น

