กองคลังและพัสดุ
มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในงานดานสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารงาน
งานคลังและพัสดุ ดังนี้
1. ดําเนินการบริหารงานคลังของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยรองรับ
การดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทั้งที่ตั้งกรุงเทพฯ และที่จังหวัดสมุทรปราการ ใหมีคมวา
มั่นคง ภายใตกฎ ระเบียบและขอบังคับที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. ดําเนินงานดานการเงินตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กําหนดและ
บริหารเงินงบประมาณที่มหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรจากรัฐตามภารกิจประกอบดวย ภารกิจการเบิก-จายเงิน
งบประมาณแผนดินตามกระทรวงการคลังกําหนด ภารกิจการรับ-จายเงินตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและการ
บริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามระเบียบและเกิดประโยชนสูงสุด
3. ดําเนินการดานการบริหารงบประมาณใหมีการใชจายตามแหลงเงินงบประมาณ ผลผลิต
แผนงาน โครงการ ตามการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานตามระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็คทรอนิกส (GFMIS)
4. ดําเนินการใหการปฏิบัติหนาที่เปนไปตาม กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการและขอบังคับที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานคลังโดยการ ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและวิจัย เพื่อใหคําปรึกษา วางหลักเกณฑ
แนวปฏิบัติงาน อบรม และวินิจฉัยปญหา แกผูปฏิบัติงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
5. ดําเนินงานดานการตรวจอนุมัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรประจําป จาก
มหาวิทยาลัยทุกแหลงเงินงบประมาณ ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติ ของกระทรวงการคลัง
และมหาวิทยาลัย
6. ดําเนินการดานบัญชีการเงินของมหาวิทยาลัยมีการบันทึกบัญชีเปนไปตามเกณฑการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการรองรับการตรวจสอบ จากผูบริหาร สภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบเงินแผนดิน และผูตรวจสอบที่เกี่ยวของกับการบริหารสถาบันอุดมศึกษา
7. ดําเนินการดานบัญชีบริหารของมหาวิทยาลัยตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดาน
การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตของมหาวิทยาลัยและการรายงานการเงินและการบัญชี สนับสนุนการดําเนินงาน
และการบริหารมหาวิทยาลัย
8. ดําเนินการดานการเบิกจายเงินเดือน คาตอบแทน เงินคาครองชีพ และเงินสวัสดิการ ของ
บุคลากรทุกประเภทและขาราชการบํานาญ

ใหรวมถึงรายการหักนําสงทางการเงิน เงินภาษี เงินกูยืม เงิน

ประกันสังคม เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และเงินทุกประเภทที่จะเกิดขึ้นตามนโยบายมหาวิทยาลัย
9. ดําเนินการดานการบริหารงานพัสดุของมหาวิทยาลัยตามแนวปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ และระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (

e-GP)ใหเกิดผลในการ

ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและคลองตัว ทั้งในฐานะเปนผูจัดซื้อจัดจางของมหาวิทยาลัย และเปนผูตรวจสอบ
ควบคุม ใหคําปรึกษา ใหการแนะนําและการวินิจฉัยปญหาจากการดําเนินงานพัสดุ รวมถึงการพัฒนาระบบและวิธี
ปฏิบัติในงานพัสดุ
10. ดําเนินการดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากรงานคลัง ตามหลักการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายในและการประกันคุณภาพทางการศึกษา
11. ดําเนินการดานการบริหารจัดการขอมูลและสารสนเทศทางการเงิน สนับสนุนการปฏิบัติงาน
และการบริหาร
12. สนับสนุนการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยรวมปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการตางๆ ตามที่
ไดรับแตงตั้งการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของมหาวิทยาลัยเขารวมประชุม
หรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
13. ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง และแกไขปญหาที่เกี่ยวกับงานในหนาที่
14. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
กองบริหารงานคลังและพัสดุ แบงงานภายในออกเปน 5 งาน ไดแก
1. งานบริหารทั่วไป รับผิดชอบเกี่ยวกับ
1.1 ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ
1.2 ทําหนาที่เลขานุการของกลุมบริหารงานคลังและพัสดุ
1.3 ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกผูมาใชบริการ
1.4 ดําเนินการ ประสานงานติดตามรายงานเรื่องที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่เสนอตอ
ผูบังคับบัญชา
1.5 ดําเนินการจัดหาขอมูล/จัดทํารายงานตามตัวชี้วัดงานประกันคุณภาพ การศึกษาตาม
ตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
1.6 ดําเนินการติดตาม เรงรัดการใช งบประมาณ
1.7 ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารบุคลากร กองบริหารงานคลังและพัสดุ
1.8 ดําเนินการดานขอมูลทางการเงินงานบริหารจัดการความเสี่ยงงานบริหารจัดการความรู
1.9 ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจงและแกปญหาที่เกี่ยวกับงานในหนาที่
1.10 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
2. งานการเงินและเบิกจายงบประมาณ รับผิดชอบเกี่ยวกับ
2.1 งานรับเงินรายไดของมหาวิทยาลัย

2.2 งานจายเงิน รายไดของมหาวิทยาลัย
2.3 งานเบิกเงินงบประมาณแผนดิน / เงินงบประมาณเงินกัน /เงินงบประมาณเบิกแทนกัน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
2.4 งานจายเงินงบประมาณแผนดิน / เงินงบประมาณเงินกัน /เงินงบประมาณเบิกแทนกัน
2.5 งานจัดทํา การตรวจสอบเอกสาร รายการเตรียมจายและบันทึกการจายเงินพรอมพิมพ
เอกสารใบขออนุมัติเบิกเงินและงบหนาใบสําคัญคูจาย คาใชจายทุกประเภทและทุกแหลงเงินงบประมาณ 2.6 งาน
ปดบัญชีและจัดทํารายงาน รายงานสรุปการรับ-จายเงินประจํประจํ
าวันาเดือน ประจําป
2.7 งานนําเงินสงคลังผานระบบ GFMIS
2.8 งานกันเงินผานระบบกันเงิน/การขยายเงินกันและกันประเภท

PO งบประมาณผาน

ระบบGFMIS
2.9 งานจัดทําแบบและนําสงภาษี ภาษีหัก ณ ที่จายเงิน และนําสงภาษีรายได ประจําเดือน
ประจําป
2.10 จัดทํารายงานการเบิกจายเงินงบประมาณรายไตรมาส แผนดิน บํารุงการศึกษา ภาค
พิเศษ โครงการบัณฑิตศึกษา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
2.11 งานจัดทําบันทึกทะเบียนคุมยอย
2.12 งานตรวจอนุมัติสวัสดิการเกี่ยวกับคารักษาพยาบาลและ เงินชวยการศึกษาบุตร
2.13 งานจายเงินเงินชวยการศึกษาบุตร/คารักษาพยาบาล/เงินชวยทําศพ/เงินอื่น ๆ
2.14 งานลูกหนี้เงินนอกงบประม าณจายเงิน รับคืนเงิน สงใชใบสําคัญ ติดตาม รายงาน
สัญญายืม และจัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ
2.15 งานเงินกูยืมเพื่อการศึกษา จายเงินทุน ตรวจสอบ และรายงานเงินกูยืม
2.16 งานเงินเดือน และคาจาง
2.17 เงินเดือนและเงินอื่นๆของขาราชการบํานาญ
2.18 พัฒนาศักยภาพดานการเงิน
2.19 ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจงและแกปญหาที่เกี่ยวกับงานในหนาที่
2.20 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
3. งานตรวจอนุมัติโครงการและการเบิกจาย รับผิดชอบเกี่ยวกับ
3.1 งานตรวจอนุมัติเงินงบประมาณแผนดินและเงินกันไวเบิกเหลื่อมป
3.2 งานตรวจอนุมัติเงินงบประมาณแผนดินเบิกแทนกัน

3.3 งานตรวจอนุมัติเงินรายไดของมหาวิทยาลัยแหลงเงินภาคปกติ แหลงเงินภาคพิเศษ
แหลงเงินโครงการบัณฑิต แหลงเงินโรงเรียนสาธิตฯ
3.4 งานตรวจอนุมัติเงินรายไดของมหาวิทยาลัยโครงการภารกิจ(มีระเบียบเปนการเฉพาะ)
3.5 งานตรวจอนุมัติเงินรายไดของมหาวิทยาลัยโครงการเฉพาะกิจ (ดําเนินการตามประกาศ
เงินโครงการเฉพาะกิจ)
3.6 งานตรวจเบิกจายคาตอบแทนและคาตอบแทนการเรียนการสอน
3.7 งานเบิกจายคาสาธารณูปโภคและคาใชสอย
3.8 งานตรวจอนุมัติเงินคาเชาบานขาราชการ
3.9 งานพัฒนาศักยภาพดานการเบิกจาย
3.10 ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจงและแกปญหาที่เกี่ยวกับงานในหนาที่
3.11 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4. งานบัญชี รับผิดชอบเกี่ยวกับ
4.1 งานบัญชีการเงิน (ระบบMIS)
4.2 งานบัญชีอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ (ระบบGFMIS)
4.3 งานบัญชีบริหาร
4.4 ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจงและแกปญหาที่เกี่ยวกับงานในหนาที่
4.5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
5. งานพัสดุ รับผิดชอบเกี่ยวกับ
5.1 งานวางแผนการจัดหาพัสดุมหาวิทยาลัย
5.2 งานจัดหาพัสดุสํานักงานอธิการบดีโดยวิธี

ตกลงราคา รองรับการใชงานสนับสนุน

ภารกิจของสํานักงานอธิการบดี ตามเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
5.3 งานจัดหาพัสดุมหาวิทยาลัยโดยวิธีตกลงราคา

ปฏิบัติหนาที่เปนพัสดุกลางของ

มหาวิทยาลัย ตรวจสอบวิเคราะหงบประมาณ และความถูกตองครบถวนของเอกสาร เปนไปตามระเบียบพัสดุ

5.4 งานจัดซื้อพัสดุมหาวิทยาลัยโดยวิธีสอบราคา ดําเนินงานจัดหาทุกรายการที่ไดรับการ
อนุมัติจัดหาตามแผนกําหนด ขั้นตอนปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ
5.5 งานจัดจางพัสดุมหาวิทยาลัยโดยวิธีสอบราคา
5.6 งานจัดซื้อพัสดุมหาวิทยาลัยโดยวิธีพิเศษ
5.7 งานจัดจางพัสดุมหาวิทยาลัยโดยวิธีพิเศษ
5.8 งานจัดหาพัสดุมหาวิทยาลัยโดยวิธีกรณีพิเศษ
5.9 งานประมูลซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(e-Auction)
5.10 งานประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(e-Auction)
5.11 งานจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (บันทึกขอมูลผานระบบ e-GP)
5.12 งานจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (บันทึกขอมูลผานระบบ GFMIS)
5.13 งานควบคุมพัสดุ
5.14 งานจําหนาย
5.15 รายงานผลการจัดหาประจําป
5.16 งานพัฒนาระบบจัดหา
5.17 งานบริหารสัญญา
5.18 งานหลักประกันสัญญา
5.19 ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจงและแกปญหาที่เกี่ยวกับงานในหนาที่
5.20 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

