คำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง
ที่ ๒๐๔๒/๒๕๖๐
เรื่อง มอบหมำยงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของบุคลำกรประจำงำนคลัง
----------------------------------------------ด้ ว ยงำนคลั ง กองกลำง ส ำนั ก งำนอธิ ก ำรบดี ได้ ป รั บ เปลี่ ย นหน้ ำที่ ค วำมรับ ผิ ด ชอบของ
บุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
อำศัยอำนำจตำมควำมมำตรำ ๓๑ (๑) (๒) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
จึงให้ยกเลิกคำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำงที่ ๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ มกรำคม ๒๕๖๐ และขอมอบหมำยงำนให้
บุคลำกรสังกัดงำนคลัง กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี รับผิดชอบงำนดังต่อไปนี้
๑. นางสาวรัตนศิริ ยืนยัง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
ปฏิ บั ติห น้ ำที่ค วบคุม ดูแลและรั บผิ ดชอบงำนบริห ำรทั่ ว ไป งำนบุ คลำกร งำนพั ส ดุ งำนตรวจสอบ
งำนงบประมำณ งำนจัดเก็บรักษำเงินและงำนอื่นๆ ที่มิได้มอบหมำยให้ผู้ใด ดังนี้
๑. ควบคุมดูแล และบริหำรงำนทั่วไป งำนบุคลำกร งำนงบประมำณและงำนพัสดุ
๒. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้อง
๓. โต้ตอบหนังสือรำชกำรภำยในและภำยนอก กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๔. จัดทำคำสั่ง ประกำศและแนวปฏิบัติต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕. ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนและรำยละเอียดประกอบกำรขอเบิกจ่ำยเงินงบประมำณแผ่นดิน
เงินรำยได้ เงินสวัสดิกำร เงินรับฝำกถอนคืน เงินบริจำค เงินทุนกำรศึกษำ เงินกองทุน และเงินอื่น ๆ
๖. ให้คำปรึกษำ แนะนำเกี่ยวกับระเบียบกำรรับ – กำรเบิกจ่ำยเงินของมหำวิทยำลัยฯ
๗. ตรวจสอบและลงนำมในเอกสำรใบสำคัญจ่ำย กำรเบิกจ่ำยเงินทุกประเภท พร้อมลงนำมสั่งจ่ำยเช็ค
๘. กำกับ ดูแล กำรเบิกเงินจำกธนำคำร
๙. ตรวจสอบหลักฐำนกำรรับ-จ่ำย เงินสดคงเหลือประจำวัน
๑๐. ตรวจสอบและลงนำมในเอกสำรใบสำคัญรับ
๑๑. จัดเก็บรักษำเงินคงเหลือประจำวัน (กรรมกำรเก็บรักษำเงิน)
๑๒. ตรวจสอบเอกสำรรำยงำนทำงกำรเงินประจำเดือน ไตรมำส และประจำปี
๑๓. ตรวจสอบเอกสำรรำยละเอียดเงินเดือนค่ำจ้ำง และรำยกำรหักต่ำง ๆ
๑๔. ปฏิบัติงำนจ่ำยเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล
๑๕. ตรวจสอบและลงนำมในเอกสำรใบสำคัญทั่วไป
๑๖. ควบคุม ดูแลเงินโครงกำรพิเศษต่ำง ๆ
๑๗. ควบคุมดูแล กำรเบิกจ่ำยเงินกองทุนสวัสดิกำรภำยในมหำวิทยำลัย
๑๘. ควบคุมดูแล กำรเบิกจ่ำยเงินกองทุนสวัสดิกำรเพื่อกำรออมทรัพย์และกำรให้กู้เงิน
๑๙. เป็นกรรมกำรในโครงกำรหรือกองทุนอื่นๆ ที่มหำวิทยำลัยกำหนดโดยตำแหน่ง
๒๐. งำนอื่นๆ ที่มิได้มอบหมำยให้บุคลำกรงำนคลังคนใด
๒๑. งำนอืน่ ๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ

๒
๒. นางมนฤดี มาปลูก ผู้จัดการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจกาสะลอง (ชั่วคราว)
ปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบในงำนจัดเก็บเงินรำยได้ทุกประเภท ดังต่อไปนี้
๑. รับเงินบำรุงกำรศึกษำจำกนักศึกษำภำคปกติ (เงินรำยได้)
๒. รับเงินบำรุงกำรศึกษำจำกนักเรียนโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง (เงินรำยได้)
๓. รับเงินโครงกำรจัดกำรศึกษำต่ำง ๆ
๔. รับเงินรำยได้โครงกำรพิเศษต่ำงๆ (ถ้ำมี)
๕. รับเงินรำยได้แผ่นดิน
๖. รับเงินรำยได้อื่นๆ เงินรับฝำกถอนคืน และเงินโครงกำรหรือกิจกำรต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยฯ
๗. ปิดบัญชีเงินเงินสดประจำวัน พร้อมนำเงินฝำกธนำคำรทุกวันทำกำร
๘. ควบคุมจัดเก็บพร้อมจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
๙. จั ด เก็ บ และรั ก ษำตรวจสอบกำรใช้ ใ บเสร็ จ พร้ อ มจั ด ท ำรำยงำนกำรใช้ ใ บเสร็ จ รั บ เงิ น ประจ ำ
ปีงบประมำณ
๑๐. จ่ำยคืนเงินค่ำประกันของเสียหำย
๑๑. จัดทำเอกสำรขอเบิกเงินค่ำถอนคืนรำยวิชำ ค่ำถอนคืนหน่วยกิต ค่ำธรรมเนียมธนำคำร
๑๒. ควบคุมจัดทำรำยงำนกำรรับเงินอื่นๆ (เงินรับฝำกถอนคืน ตำมโครงกำร หรือกิจกรรมต่ำง ๆ)
๑๓. จัดทำหนังสือแจ้งหนี้ ค่ำน้ำประปำและค่ำไฟฟ้ำประจำเดือน
๑๔. ดูแลและเตรียมกำรในกำรรับเงิน งำนเฉพำะกิจต่ำง ๆ
๑๕. งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ สังกัดงำนคลัง กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี
๑๖. งำนอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มงำนจัดเก็บเงินรำยได้และงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๑๗. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
๓. นางสาววรรณนิกา ข่ายสุวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบในงำนเบิกจ่ำยเงินงบรำยได้ และเงินอื่นๆ ดังต่อไปนี้
๑. บันทึกกำรขอเบิกและบันทึกกำรจ่ำยใบสำคัญเบิกเงินในระบบ ๓ มิติ เงินงบประมำณรำยได้
๒. บันทึกกำรขอเบิกและบันทึกกำรจ่ำยใบสำคัญเบิกเงินในระบบ ๓ มิติ เงินกองทุนคณะ/สำนัก/สถำบัน
เงินกองทุนสนับสนุนกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง, เงินรับฝำกจำกกำรให้บริกำร
วิชำกำร
๓. จัดทำทะเบียนกำรจ่ำยเงิน, โอนเข้ำบัญชีรำยบุคคล เงินงบประมำณรำยได้ เงินกองทุนฯ ในระบบ ๓
มิติ
๔. บันทึกกำรออกเช็ค, บันทึกกำรตัดจ่ำยเช็ค, บันทึกกำรโอนเงินระหว่ำงบัญชี
๕. จ่ำยเช็คให้เจ้ำหนี้และผู้มีสิทธิรับเงิน อำทิ บริษัท/ ห้ำงร้ำน/ บุคคลธรรมดำ/ บุคลำกรภำยใน
มหำวิทยำลัย
๖. ควบคุมและจัดทำทะเบียนคุมเช็คกำรจ่ำยเงินงบรำยได้, เงินกองทุนคณะ/สำนัก/สถำบัน
๗. งำนบันทึกข้อมูลภำษีหัก ณ ที่จ่ำย ภงด.๕๓ และ ภงด.๓
๘. งำนนำส่งภำษีหัก ณ ที่จ่ำย ภงด.๕๓, ภงด.๓ และ ภงด.๓ ก
๙. งำนนำส่งค่ำบริกำรไปรษณีย์, ค่ำโทรศัพท์ และค่ำโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหำรประจำเดือน ฯลฯ
๑๐. จัดทำรำยละเอียดเงินค่ำตอบแทน ค่ำสอนต่ำงๆ และเงินอื่นๆ บัญชีเงินฝำกธนำคำรของผู้รับเงิน
๑๑. ควบคุม ดูแลรักษำ และจัดเก็บเอกสำรกำรเบิกจ่ำยเงินงบรำยได้
๑๒. ควบคุม ดูแลรักษำ และจัดเก็บเอกสำรกำรเบิกจ่ำยเงินกองทุนคณะ/สำนัก/สถำบัน และเงินอื่นๆ
๑๓. งำนติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับงำนเบิกจ่ำยเงิน

๓
๑๔. ปฏิบัติหน้ำที่เบิกจ่ำยเงินรับฝำก
๑๕. งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
๔. นางอรพิน ยาวิลัย นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบในงำนเบิกจ่ำยลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมำณ ดังต่อไปนี้
๑. ตรวจสอบสถำนะคงค้ำง และควบคุมกำรเคลื่อนไหวลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมำณ
๒. บันทึกกำรจ่ำยลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมำณ ตำมสัญญำและทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมนอก
งบประมำณ ในระบบ ๓ มิติ
๓. บันทึกกำรออกเช็ค, บันทึกกำรตัดจ่ำยเช็ค
๔. บันทึกกำรขอเบิกและบันทึกกำรจ่ำยใบสำคัญเบิกเงินในระบบ ๓ มิติ กรณีล้ำงเงินยืมนอกงบประมำณ
๕. บันทึกข้อมูลและออกใบรับใบสำคัญ กรณีนำเอกสำรกำรเบิกจ่ำยมำล้ำงเงินยืมนอกงบประมำณ
๖. ตัดยอดลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมำณ กรณีชำระหนี้เงินสดและกรณีหักเงินเดือน
๗. บันทึกทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมำณ
๘. ควบคุม ตรวจสอบ ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมำณที่ครบกำหนดชำระ
๙. จัดทำหนังสือแจ้งหนี้ ติดตำมทวงถำมลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมำณที่ครบชำระ
๑๐. จัดทำรำยงำน ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมำณคงค้ำงเสนออธิกำรบดี เพื่อขออนุมัติหักเงินเดือนค่ำจ้ำง
๑๑. บันทึกข้อมูล จัดทำใบสำคัญจ่ำยในระบบ ๓ มิติ เงินงบพระรำชทำนปริญญำบัตร
๑๒. จัดทำบันทึกขอเบิกเงินกองทุนสนับสนุนกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง และอื่น ๆ
๑๓. ควบคุม ดูแลรักษำ และจัดเก็บเอกสำรกำรเบิกจ่ำยลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมำณ และเงินอื่นๆ
๑๔. งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
๕. นางสาวจีรวรรณ เกตุแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบในงำนเบิกจ่ำยเงินงบประมำณแผ่นดิน ดังต่อไปนี้
๑. จัดทำรำยกำรขอเบิกเงิน (ขบ.) ตำมงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีและตำมแผนงำน งำนและโครงกำร
ต่ำงๆ ในระบบ GFMIS Terminal
๑.๑ กำรตั้งเบิกเพื่อจ่ำยบุคคลภำยนอก – อ้ำงอิงใบสั่งซื้อ (PO) ZMIRO_KA (เงินงบประมำณ)
๑.๒ กำรตั้งเบิกเพื่อจ่ำยบุคคลภำยนอก – อ้ำงอิงใบสั่งซื้อ (PO) ZMIRO_KB (เงินงบประมำณ)
๑.๓ กำรตั้งเบิกเพื่อจ่ำยบุคคลภำยนอก – ไม่อ้ำงอิงใบสั่งซื้อ ค่ำสำธำรณูปโภค ZFB 60_KC (เงินงบประมำณ)
๑..๔ กำรตั้งเบิกเพื่อจ่ำยบุคคลภำยนอก – ไม่อ้ำงอิงใบสั่งซื้อ ค่ำสำธำรณูปโภค ZFB 60_KD ( งปม.. เบิกแทนกัน)
๑.๕ กำรตั้งเบิกเพื่อจ่ำยบุคคลภำยนอก – ไม่ผ่ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (จ่ำยผ่ำนส่วนรำชกำร)
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ ZFB 60_KE (เงินงบประมำณ)
๑.๖ กำรตั้งเบิกเพื่อจ่ำยบุคคลภำยนอก – อ้ำงอิงในสั่งซื้อ PO (จ่ำยตรงผู้ขำย)
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ ZFB 60_KF (เงินงบประมำณเบิกแทนกัน)
๑.๗ กำรตั้งเบิกเพื่อชดใช้ใบสำคัญ ค่าใช้จ่ายไปราชการ ZFB 60_KL (เงินงบประมำณ)
๑.๘ กำรตั้งเบิกเพื่อชดใช้ใบสำคัญ ค่าใช้จ่ายไปราชการ ZFB 60_KM (เงินงบประมำณเบิกแทนกัน)
๑.๙ กำรตั้งเบิกเพื่อเงินอุดหนุน ZFB 60_K8 (เงินงบประมำณ)
๑.๑๐ กำรตั้งเบิกเพื่อจ่ำยบุคคลภำยนอก – อ้ำงอิงใบสั่งซื้อ (PO) ZMIRO_KR (เงินกู้สำรองจ่ำยฯ)
๒. จัดทำรำยกำรขอเบิกเงิน (ขบ.) เงินงบประมำณแผ่นดิน งบกลาง
๒.๑ ค่ำเล่ำเรียนบุตร ZFB60_KL
๒.๒. ค่ำรักษำพยำบำล ไข้ในและไข้นอก ZFB60_KL

๔
๓. จัดทำรำยกำรขอเบิกเงิน (ขบ.) เงินงบนอกประมำณและเงินฝำกคลัง
๓.๑ เงินบูรณะทรัพย์สิน ค่ำไฟฟ้ำ-ค่ำน้ำประปำ ZFB60_KI
๓.๒ เงินมัดจำประกันสัญญำ ZFB60_KI
๔. จัดทำรำยกำรขอเบิกเงิน (ขบ.) เงินรำยได้แผ่นดินนำส่งคลัง
๕. รำยงำนกำรขอเบิกเงิน เอกสำรแนบฎีกำ ZINF_R09
๖. รำยงำนสรุป รำยกำรขอเบิกของหน่วยงำน ประจำวัน ZAP_RPTW01
๗. บันทึกกำรอนุมัติรำยกำรขอเบิกเงินขั้นที่ ๑ ZPMTR_O
๘. บันทึกกำรอนุมัติรำยกำรขอเบิกเงินขั้นที่ ๒ ZPMTR_A
๙. จัดทำทะเบียนคุมรำยกำรขอเบิกเงิน (ขบ.) กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณแผ่นดิน
๑๐. บันทึกกำรขอเบิกและบันทึกกำรจ่ำยใบสำคัญเบิกเงินในระบบ ๓ มิติ เงินงบประมำณแผ่นดิน, เงิน
งบประมำณเบิกแทนกัน
๑๑. บันทึกกำรออกเช็ค, บันทึกกำรตัดจ่ำยเช็ค, บันทึกกำรโอนเงินระหว่ำงบัญชี
๑๒. จ่ำยเช็คให้เจ้ำหนี้และผู้มีสิทธิรับเงิน อำทิ เช่น บริษัท/ ห้ำงร้ำน/ บุคคลธรรมดำ/ บุคลำกรภำยใน
๑๓. ควบคุม ดูแลรักษำ และจัดเก็บเอกสำรกำรเบิกเงินงบประมำณแผ่นดิน
๑๔. ควบคุม ดูแลและรักษำหลักฐำนค้ำงเบิกเงินงบประมำณแผ่นดิน
๑๕. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับงำนคลัง
๑๖. งำนอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มงำนเบิกจ่ำยเงินงบประมำณแผ่นดิน
๑๗. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
๖. นางสาวธิดาพร วงค์กันทะ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบในงำนเงินเดือนและค่ำจ้ำง ดังต่อไปนี้
๑. บันทึกบัตรเงินเดือนประจำตัวข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำทุกครั้งที่มีกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนและ
เลื่อนระดับ
๒. จัดทำรำยละเอียดเอกสำรแนบ รำยกำรขอเบิก ทุกรำยกำร
๓. จัดทำรำยกำรขอเบิก (ขบ.) เงินเดือนข้ำรำชกำร, ค่ำจ้ำงประจำ และลูกจ้ำงชั่วครำว
๔. จัดทำรำยกำรขอเบิก (ขบ.) เงินบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ
๕. จัดทำรำยกำรขอเบิก (ขบ.) เงินค่ำตอบแทนพิเศษข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ
๖. จัดทำรำยกำรขอเบิก (ขบ.) เงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงินเดือน
๗. จัดทำรำยกำรขอเบิก (ขบ.) ค่ำครองชีพชั่วครำวลูกจ้ำงชั่วครำวและพนักงำนรำชกำร
๘. จัดทำรำยกำรขอเบิก (ขบ.) ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงชั่วครำวชำวต่ำงประเทศ
๙. จัดทำรำยกำรขอเบิก (ขบ.) เงินช่วยพิเศษข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ
๑๐. จัดทำรำยกำรขอเบิก (ขบ.) เงินประจำตำแหน่งทำงวิชำกำร
๑๑. จัดทำรำยกำรขอเบิก (ขบ.) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหำร
๑๒. จัดทำรำยกำรขอเบิก (ขบ.) เงินสมทบและชดเชยกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร
๑๓. จัดทำรำยกำรขอเบิก (ขบ.) เงินสมทบกองทุน กสจ. ของลูกจ้ำงประจำ
๑๔. จัดทำรำยกำรขอเบิก (ขบ.) บำเหน็จตกทอด
๑๕. จัดทำรำยกำรขอเบิก (ขบ.) เงินรำงวัลลูกจ้ำงชำวต่ำงชำติ
๑๖. จัดทำและจัดส่งรำยกำรหนี้บุคคลที่สำมประจำเดือน ส่งให้กรมบัญชีกลำง
๑๗. บันทึกรำยกำรหักเงินเดือน, ค่ำจ้ำงประจำ และค่ำจ้ำงชั่วครำว ด้วยโปรแกรมเงินเดือนและค่ำจ้ำง
๑๘. จัดทำหนังสือรับรองกำรจ่ำยเงินเดือนสุดท้ำย (กรณีมีกำรโอน/ย้ำย ไปหน่วยงำนอื่น)

๕
๑๙. บันทึกกำรหักเงินภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย จำกเงินเดือนและค่ำจ้ำง
๒๐. จัดทำหนังสือรับรองภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำยประจำปี
๒๑. จัดทำรำยละเอียดข้อมูลเงินสะสม, เงินสมทบ และเงินชดเชย กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร
๒๒. จัดทำรำยละเอียดและนำส่งข้อมูลเงินสะสม และเงินสมทบ กองทุน กสจ. ของลูกจ้ำงประจำ
๒๓. จัดทำรำยละเอียดข้อมูลเงินประกันสังคมของลูกจ้ำงชั่วครำว
๒๔. จัดทำรำยละเอียดกำรจ่ำยนำเงินเดือน ค่ำจ้ำง เข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผู้รับเงิน
๒๕. บันทึกกำรขอเบิกและบันทึกกำรจ่ำยใบสำคัญเบิกเงินในระบบ ๓ มิตกิ ำรเบิกจ่ำยเงินเดือน ค่ำจ้ำง
และบันทึกกำรออกเช็ค, บันทึกกำรตัดจ่ำยเช็ค, บันทึกกำรโอนเงินระหว่ำงบัญชี
๒๖. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับงำนเงินเดือนและค่ำจ้ำง
๒๗. งำนอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มงำนเงินเดือนและค่ำจ้ำง
๒๘. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
๗. นางสาวทัศนีย์ เสียงดัง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบในงำนบัญชีและรำยงำนทำงกำรเงิน ดังต่อไปนี้
๑. จัดทำผังบัญชี/เพิ่มชื่อบัญชี
๒. บันทึกบัญชีเงินงบประมำณรำยได้ เงินรับฝำก เงินกองทุนฯ และเงินอื่นๆ
๓. จัดทำใบสำคัญทั่วไป กรณีรำยกำรปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นเดือน
๔. บันทึกรำยกำรปรับปรุงบัญชีในระบบ 3 มิติ
๕. บันทึกบัญชีประจำวันงบรำยได้ เงินรับฝำก เงินกองทุน และเงินอื่นๆ
๖. ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรบันทึกบัญชี
๗. สรุปรำยงำนเงินสดคงเหลือประจำวัน
๘. บันทึกทะเบียนคุมบัญชีเงินฝำกธนำคำร
๙. บันทึกทะเบียนคุมบัญชีลูกหนี้นอกงบประมำณรำยบุคคล
๑๐. บันทึกทะเบียนคุมบัญชีเจ้ำหนี้รำยบุคคล
๑๑. จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝำกธนำคำรประจำเดือนทุกบัญชี
๑๒. จัดทำบันทึกข้อควำมขอเบิกเงินเบิกเกินส่งคืน (เงินงบประมำณ) เพื่อนำส่งเป็นรำยได้แผ่นดินและ
บันทึกกำรรับและนำส่งเงินรำยได้แผ่นดินในระบบ GFMIS
๑๓. ทำเบิกค่ำสำธำรณูปโภค อำทิ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำธรรมเนียมธนำคำร ในระบบ ๓ มิติ
๑๔. ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรบันทึกบัญชีในระบบ ๓ มิติ
๑๕. จัดทำและบันทึกรำยกำรปรับปรุงบัญชีในระบบ ๓ มิติ
๑๖. จัดทำทะเบียนคุมใบโอนรำยกำรปรับปรุงบัญชี
๑๘. จัดทำรำยงำนสถำนะทำงกำรเงินประจำเดือนส่งคลังจังหวัดลำปำง และสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดลำปำง
๑๙. จัดทำรำยงำนสถำนะทำงกำรเงินประจำปีงบประมำณ ส่งกรมบัญชีกลำง และกระทรวงศึกษำธิกำร
๒๐. จั ด เก็ บ รั กษำเอกสำรงำนบั ญ ชี ได้แ ก่ บั ญ ชี เงิน สด รำยงำนเงิน คงเหลื อ ประจำวัน ใบส ำคัญ รั บ
ใบสำคัญทั่วไป สมุดคู่ฝำกธนำคำร สัญญำกำรยืมเงิน ต้นขั้วเช็ค และเอกสำรงำนบัญชีอื่น ๆ
๒๑. จัดเก็บบัญชีแยกประเภทประจำเดือน
๒๒. งำนอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มงำนบัญชีและรำยงำนทำงกำรเงิน
๒๓. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ

๖
๘. นางสาวอรพรรณ เสริมกลิน่ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบในงำนบัญชีและรำยงำนทำงกำรเงิน ดังต่อไปนี้
๑. บันทึกบัญชีกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณแผ่นดิน
๒. บันทึกบัญชีกำรเบิกจ่ำยงำนเงินเดือน
๓. บันทึกบัญชีกำรล้ำงเงินยืมลูกหนี้เงินยืม งบประมำณแผ่นดิน
๔. จัดทำทะเบียนคุมบัญชีเงินฝำกธนำคำร
๕. บันทึกทะเบียนคุมบัญชีลูกหนี้นอกงบประมำณรำยบุคคล
๖. บันทึกทะเบียนคุมบัญชีเจ้ำหนี้รำยบุคคล
๗. ปรับสมุดเงินฝำกธนำคำรฯ เพื่อนำมำบันทึกดอกเบี้ยรับประจำเดือน
๘. จัดทำงบเดือน จำกระบบบัญชี ๓ มิติ
๙. จัดทำงบเดือน จำกระบบ GFMIS
๑๐. จัดทำบัญชีและรำยกำรปรับปรุงเงินกองทุนคณะ/สำนัก/สถำบัน และเงินอื่นๆ
๑๑. ตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงินทุกประเภทในระบบ GFMIS
๑๒. ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรรับคืนเงินรำยได้แผ่นดิน (เบิกเกินส่งคืน)
๑๓. จัดทำรำยงำนงบทดลองประจำเดือน รำยงำนสถำนกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ รำยงำนกำรจัดเก็บ
และนำส่งร่ำยได้แผ่นดิน รำยงำนเงินสดคงเหลือประจำวันจำกระบบ GFMIS
๑๔. จัดทำรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชีอื่นๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำหรือหน่วยงำนเหนือขึ้นไปร้องขอ
๑๕. ล้ำงบัญชีพักครุภัณฑ์ เป็นบัญชีครุภัณฑ์ – Interface ในระบบ GFMIS
๑๖. ล้ำงบัญชีพักอำคำรสำนักงำน พักงำนระหว่ำงก่อสร้ำงเป็นบัญชี อำคำร/สิ่งปลูกสร้ำง - Interface ใน
ระบบ GFMIS
๑๗. จัดทำรำยงำนสถำนะทำงกำรเงินประจำเดือนส่งคลังจังหวัดลำปำง และสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดลำปำง
๑๘. จัดทำรำยงำนสถำนะทำงกำรเงินประจำปีงบประมำณ ส่งกรมบัญชีกลำง และกระทรวงศึกษำธิกำร
๑๙. ประสำนงำนเกี่ยวกับงำนบัญชีและรำยงำนผลกับหน่วยงำนภำยนอกและภำยใน
๒๐. จัดทำระเบียบวำระกำรประชุม
๒๑. จัดทำรำยงำนกำรประชุม
๒๒. จัดทำรูปเล่มเอกสำรกำรประชุม
๒๓. จัดเก็บเอกสำรและรำยงำนทำงกำรเงินกำรบัญชี ประจำปี
๒๔. งำนอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มงำนบัญชีและรำยงำนทำงกำรเงิน
๒๕. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
๙. นางสาวศิวพร ใจหงอก นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในงำนกองทุนทุกประเภท และงำนตรวจสอบเอกสำรเบิกจ่ำย ดังต่อไปนี้
๑. ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนและรำยละเอียดประกอบกำรขอเบิกเงินค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร
๒. ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนและรำยละเอียดประกอบกำรขอเบิกเงินค่ำใช้สอยและค่ำวัสดุ กรณีขอเบิก
ยอดเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บำท
๓. บั น ทึ ก กำรขอเบิ ก และบั น ทึ กกำรจ่ ำยใบส ำคั ญ เบิ ก เงิน ในระบบ ๓ มิ ติ กองทุ น สวั ส ดิ ก ำรภำยใน
มหำวิทยำลัย
๔. จัดทำบัญชีรำยละเอียดกำรรับ-จ่ำย เงินกองทุนสวัสดิกำรภำยในมหำวิทยำลัย
๕. เบิกจ่ำยเงินกองทุนสวัสดิกำรเพื่อกำรออมทรัพย์และกำรให้กู้เงิน

๗
๖. จัดทำบัญชีรำยละเอียดกำรรับ-จ่ำย เงินกองทุนสวัสดิกำรเพื่อกำรออมทรัพย์และกำรให้กู้เงิน
๗. บันทึกกำรขอเบิกและบันทึกกำรจ่ำยใบสำคัญเบิกเงินในระบบ ๓ มิติ เงินกองทุนพัฒนำบุคลำกร
๘. บันทึกกำรออกเช็ค, บันทึกกำรตัดจ่ำยเช็ค, บันทึกกำรโอนเงินระหว่ำงบัญชี
๘. จัดทำบัญชีรำยละเอียดกำรรับ-จ่ำย เงินกองทุนพัฒนำบุคลำกร
๙. จัดทำรำยงำนสถำนะทำงกำรเงิน เงินกองทุนทุกประเภท
๑๐. ควบคุมดูแล และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสวัสดิกำรพนักงำนมหำวิทยำลัย
๑๑. ปฏิบัติงำนรับ-จ่ำยเงิน สมทบประกันสังคม สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ พนักงำนมหำวิทยำลัย
๑๒. จ่ำยเช็คผู้มีสิทธิรับเงิน อำทิ เช่น บริษัท/ ห้ำงร้ำน/ บุคคลธรรมดำ/ บุคลำกรภำยใน
๑๓. จัดทำระเบียบวำระกำรประชุม
๑๔. จัดทำรำยงำนกำรประชุม
๑๕. จัดทำรูปเล่มเอกสำรกำรประชุม
๑๖. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
๑๐. นางสาวศิริมา แย้มชู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบในงำนธุรกำร - เอกสำรกำรเบิกจ่ำยเงิน ดังต่อไปนี้
๑. บันทึกรับฎีกำเอกสำรและหลักฐำน กำรขอเบิกจ่ำยเงินทุกประเภท
๒. จัดทำทะเบียนคุมกำรรับ-ส่ง หนังสือรำชกำรภำยนอก และภำยใน ทุกประเภท
๓. จัดทำทะเบียนส่งคืนหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยที่ขัดข้อง และหลักฐำนอื่น ๆ ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๔. จัดทำทะเบียนคุมและจัดเก็บสำเนำหนังสือส่งออก เข้ำแฟ้มอย่ำงเป็นระบบ
๕. จัดเก็บสำเนำข้อมูลรำยละเอียดกำรนำเงินเดือนค่ำจ้ำง, เงินค่ำสอน, ค่ำดำเนินกำรและเงินได้อื่นๆ เข้ำ
บัญชีเงินฝำก เข้ำแฟ้มตำมประเภทอย่ำงเป็นระเบียบ
๖. นำเสนอแฟ้มต่อผู้บังคับบัญชำตำมสำยงำน
๗. จัดพิมพ์งำนเอกสำรทั่วไปด้วยคอมพิวเตอร์
๘. จัดทำแบบฟอร์ม เอกสำร ทำงกำรเงินต่ำง ๆ
๙. จัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในงำนคลัง
๑๐. บันทึกรำยกำรขออนุญำตจัดซื้อ จัดจ้ำง ในระบบ ๓ มิติ
๑๑. บันทึกข้อมูลในระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ระบบ e-GP
๑๒. จัดทำรำยกำรขอเบิกเงินค่ำสำธำรณูปโภคในระบบ ๓ มิติ
๑๓. จัดทำทะเบียนคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินของงำนคลัง
๑๔. จัดทำรำยงำนกำรครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี
๑๕. ดูแลรักษำและทำควำมสะอำดทรัพย์สินของงำนคลัง
๑๖. งำนอื่นๆ ที่อยูใ่ นกลุ่มงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ
๑๗. ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยงำนจัดเก็บเงินรำยได้
๑๘. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
๑๑. นางนภัทร ยะวงค์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบในงำนจ่ำยเช็คให้เจ้ำหนี้และผู้มีสิทธิรับเงิน อำทิ เช่น บริษัท/ ห้ำงร้ำน/ บุคคล
ธรรมดำ/ บุคลำกรภำยใน และปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ

๘
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเคร่งครัด ด้วยควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต สุขุม -รอบคอบ
เสียสละ มิให้เกิดควำมเสียหำยและบังเกิดผลเสียต่อทำงรำชกำร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมเกียรติ สำยธนู)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง

