
อยู่ระหว่างด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค

 1. การใช้บัตรเครดิตราชการ เฉพาะส่วนกลาง 

 2. การจ่ายเงินโดยวิธีโอนเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์



 3. การใช้ระบบ iCash  เงินรายได้ 

 4. การออกใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติ 

 5. คู่มือเงินยืมทดรองราชการและบัตรเครดิตราชการ 

(เงินงบประมาณและเงินรายได้)

 6. การรับช าระค่าลงทะเบียนด้วยบัตรเครดิต EDC 

 7. Flowchart กองคลัง (9 งาน) 

 8. Time Line การปฏิบัติงานกองคลัง (9 งาน)      
 ลงเว๊บไซต์กองคลัง



 9. การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

 10.  การจัดท ารายงานประจ าปี ก าลังรวบรวมข้อมูล

 11. การจัดท า direct debit  โดย print ใบเสร็จ ก าลังด าเนินการ

 จาก Website

 12. การจัดท าต้นทุนต่อหลักสูตร 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพยส์ินที่ได้พัฒนา

ผศ.ดร.วันสิริ  ประเสริฐทรัพย์

ช่วงระยะเวลา 24 สิงหาคม 2557 - 30 กันยายน 2559 

ล าดบัที่ งานทีพั่ฒนา เสร็จเรียบร้อย
ยังไมแ่ล้วเสร็จ



อยู่ระหว่างด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพยส์ินที่ได้พัฒนา

ผศ.ดร.วันสิริ  ประเสริฐทรัพย์

ช่วงระยะเวลา 24 สิงหาคม 2557 - 30 กันยายน 2559 

ล าดบัที่ งานทีพั่ฒนา เสร็จเรียบร้อย
ยังไมแ่ล้วเสร็จ

 13. การพัฒนาระบบติดตามหนี้ค้างช าระร่วมกับ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 14. การพัฒนาระบบ e - paysilp ร่วมกับ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 15. พัฒนา Website และ Facebook กองคลัง 

ให้ทันสมัย ง่ายต่อการเข้าถึง

 16. พัฒนา Website บริหารทรัพย์สิน เพือ่ให้ง่าย 

ต่อการเข้าถึง ทันสมัย และจัดท าสัญญาเข้าสู่ระบบ

สารสนเทศ

 17. BPM  tracking ระบบติดตามการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างด าเนินการ

งบประมาณ ร่วมกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ และกองนโยบายและแผน

 18. การพัฒนาระบบบริหารสัญญา 

 19. การพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการตัดสินใจ อยู่ระหว่างด าเนินการ

เช่น ต้นทุนต่อหลักสูตร  รายได้สะสม



อยู่ระหว่างด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพยส์ินที่ได้พัฒนา
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ช่วงระยะเวลา 24 สิงหาคม 2557 - 30 กันยายน 2559 

ล าดบัที่ งานทีพั่ฒนา เสร็จเรียบร้อย
ยังไมแ่ล้วเสร็จ

 20. การเชื่อมต่อระบบ HRM และ ERP 

 21. คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง  1. คู่มือการฝึกอบรมในประเทศ  1. คู่มืองานบัญชี
 เนื่องจากอยู่ระหว่างช่วงปิด
งบประมาณ ท าให้ภาระงานมาก

 2. คู่มือการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว

 2 . คู่มืองานงบประมาณ

 3. คู่มือเงินทดรองราชการ  3. คู่มือการบริหารทรัพย์สิน

 4. คู่มือการปฏิบัติงาน การออก        
ใบส่ังซ้ือ (ใบ PO)

 4. คู่มือปฏิบัติงานการจัดซ่อมครุภัณฑ์
 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก าลังจ้าง
ท ารูปเล่ม

 5. คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซ้ือวัสดุ
ด้วยวิธีตกลงราคา (เงินงบประมาณ
แผ่นดิน)
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รายงานสรุปผลการด าเนินงานของรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพยส์ินที่ได้พัฒนา
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ช่วงระยะเวลา 24 สิงหาคม 2557 - 30 กันยายน 2559 

ล าดบัที่ งานทีพั่ฒนา เสร็จเรียบร้อย
ยังไมแ่ล้วเสร็จ

 22. การจัดท าแนวปฏิบัติ  หลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานคลัง จ านวน 10 เร่ือง ได้แจ้งเวียนให้
หน่วยงานในสังกัดทราบและลงในเว๊บไซต์กองคลัง

 1. แนวปฏิบัติการรับเงิน น าส่งเงิน 
การเบิกเงิน และการด าเนินงาน       
การให้บริการสังคม

 2. การบริหารและควบคุมงาน        
ด้านการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

 3. การบริหารและควบคุมงาน     
ด้านการเงินและแนวทางปฏิบัติงาน    
การจ่ายเงินโดยวิธีโอนเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (iCash Management) 
เงินรายได้ทีรั่บจากกองคลัง ส าหรับคณะ

 4. แนวปฏิบัติงานการจ่ายเงินโดยวิธี
โอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (iCash
 Management) เงินรายได้ทีรั่บจาก
กองคลัง ส าหรับคณะ

 5. แนวปฏิบัติการด าเนินงานเกี่ยวกับ
งานพัสดุ
 6. ขั้นตอนการจ้างออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้าง



อยู่ระหว่างด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพยส์ินที่ได้พัฒนา
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ช่วงระยะเวลา 24 สิงหาคม 2557 - 30 กันยายน 2559 

ล าดบัที่ งานทีพั่ฒนา เสร็จเรียบร้อย
ยังไมแ่ล้วเสร็จ

 7. การด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง

 8. หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับเงิน
ยืมทดรองราชการและบัตรเครดิต
ราชการ

 9. ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลและ
แบบค าขอรับเงินผ่านธนาคาร

 10. การบริหารวัสดุโครงการ

 11.วิธีการบริหารและควบคุมงาน     
 ด้านการเงิน มทร.พระนคร
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รายงานสรุปผลการด าเนินงานของรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพยส์ินที่ได้พัฒนา
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ช่วงระยะเวลา 24 สิงหาคม 2557 - 30 กันยายน 2559 

ล าดบัที่ งานทีพั่ฒนา เสร็จเรียบร้อย
ยังไมแ่ล้วเสร็จ

 23. การทบทวน ปรับปรุง กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ทางการเงิน (กค.สอ.  , กบ.สอ.  , กพศ , 
สสท , สวพ)

   ประกาศ

1. ประกาศ มทร.พระนคร เร่ือง 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
เงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา และ     
   การจัดท าบัญชีเงินรายได้

2. ประกาศ มทร.พระนคร เร่ือง 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
เงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา และ    
การจัดท าบัญชีเงินรายได้ (ฉบับที ่2)

 3. ประกาศ มทร.พระนคร            
เร่ือง การจัดสรรเงินรายได้สมทบเข้า
กองทุนพัฒนานักศึกษา

 4. ประกาศ มทร.พระนคร              
เร่ือง การจัดสรรเงินรายได้สมทบเข้า
กองทุนพัฒนาบุคลากร

 5. ประกาศ มทร.พระนคร            
เร่ือง การจัดสรรเงินรายได้สมทบเข้า
กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
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รายงานสรุปผลการด าเนินงานของรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพยส์ินที่ได้พัฒนา
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ล าดบัที่ งานทีพั่ฒนา เสร็จเรียบร้อย
ยังไมแ่ล้วเสร็จ

 6. ประกาศ มทร.พระนคร             
เร่ือง การก าหนดอัตราค่าใช้บริการ
ทรัพย์สิน

 ระเบียบ

 1. ระเบียบ มทร.พระนคร ว่าด้วย
กองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2558
 2. ระเบียบ มทร.พระนคร ว่าด้วย
กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
 3. ระเบียบ มทร.พระนคร ว่าด้วย
กองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2558

 4. ระเบียบ มทร.พระนคร ว่าด้วย

การจ่ายค่าใช้จ่ายด้านความร่วมมือ

กับต่างประเทศ พ.ศ. 2557

 5. ระเบียบ มทร.พระนคร ว่าด้วย

การจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษา

ช่วยปฏิบัติงานราชการ พ.ศ. 2557


