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ค าน า 
 

 การรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ฉบับนี้ เป็นภารกิจหนึ่งตามแนวทางการกระจายอ านาจในการบริหาร
และการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ภายใต้ระเบียบกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการต่างๆ โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2  ได้จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การ
บริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการติดตาม
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 2561  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการด าเนินการบริหาร
งบประมาณ การควบคุมสินทรัพย์ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ แก่ส านักงานเขตพื้นที่จะน าไปใช้ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

ความส าคัญและความเป็นมา 

ความส าคัญและความเป็นมา 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่              
7 กรกฎาคม  2546 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 มาตรา 36 และมาตรา 37 ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศก าหนดเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การประถมศึกษา 183 เขต และ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 
เขต  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง  ก าหนดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ลงวันที่ 14 กันยายน  พ.ศ. 2553 และจังหวัดเชียงรายแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเป็น 4 เขต ซึ่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
รับผิดชอบดูแลสถานศึกษา 5 อ าเภอ คือ  อ าเภอแม่ลาว  อ าเภอแม่สรวย  อ าเภอเวียงป่าเป้า 
อ าเภอพาน และอ าเภอป่าแดด มีจ านวนสถานศึกษาในสังกัด 156 แห่ง   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้
การก ากับ ดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตามร
ปะกาศ-กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ประกาศในราชการกิจจานุเบกษา เล่ม 
134  ตอนพิเศษ  295ง  วันที่  29 พฤศจิกายน 2560 ได้แบ่งส่วนราชการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ไว้ดังนี้ 

1. กลุ่มอ านวยการ 
2. กลุ่มนโยบายและแผน 
3.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
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5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา 
7. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
9. หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นกลุ่มงานหนึ่งที่ประกาศไว้ในการแบ่งส่วน

ราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้ดังนี้.- 
1. ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
2. ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
4. ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานสินทรัพย์ 
5. ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานการบริหารการเงิน งานบัญชี  

งานพัสดุและงานบริหารสินทรัพย์ 
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ

ที่ได้รับมอบหมาย 
ในการนี้ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล  จึงได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น  3  กลุ่มงาน  1  งาน  ดังนี.้ 
1. กลุ่มบริหารงานการเงิน 
2. กลุ่มงานบริหารการบัญชี 
3. กลุ่มงานบริหารการพัสดุและสินทรัพย์ 
4. งานธุรการ 
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แนวคิด 
 การบริหารงบประมาณ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2  
ซึ่งอยู่ในภาระหน้าที่ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ด าเนินการบริหารจัดการเพื่อ
เป็นการให้การส่งเสริม สนับสนุนในการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  โดยท าหน้าที่
เบิกจ่ายงบประมาณ ของส านักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา ให้ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย ตลอดทั้งใหค้ าปรึกษาเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี  งานพัสดุและสินทรัพย์  โดย
จะน าเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณ  เพื่อง่าย สะดวก 
รวดเร็วต่อการด าเนินการ  การตรวจสอบ ประสานงานในการบริหารงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อทราบผลและวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
2. เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณของส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
3. เพื่อทราบถึงการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ โดยปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย 

ข้อบังคับ และยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้  มุ่งผลส าเร็จของงาน
เป็นส าคัญ 
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ส่วนที่  2 
บริบท / ขอบข่าย / โครงสร้าง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  ตั้งอยู่ที่บ้านร่องศาลา ถนน
พหลโยธิน  ต าบลดงมะดะ  อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย รับผิดชอบบริหารจัดการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย  5  อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอแม่ลาว อ าเภอแม่
สรวย  อ าเภอเวียงป่าเป้า  อ าเภอพาน  อ าเภอป่าแดด  และโรงเรียน จ านวน  156  โรงเรียน  
ผู้บริหารโรงเรียน  จ านวน  156  โรงเรียน  ข้าราชการครูที่ท าหน้าที่เจ้าหน้าที่และพัสดุ  ทั้ง  
156 โรงเรียน  
 ส านักงาน ก.ค.ศ.ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่ง บุคลากรทาการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตามหนังสือที่ ศธ 0206.5/ว 26  ลงวันที่  15  สิงหาคม  2560  กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ มีกรอบอัตราก าลัง จ านวน  10  ต าแหน่ง ประกอบด้วย  ต าแหน่งนักวิชาการเงิน
และบัญชี  8  ต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ  2 ต าแหน่ง  ปัจจุบันมีบุคลากรในต าแหน่งปฏิบัติ
หน้าที่จริงในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จ านวน  5  อัตรา  อัตราจ้าง  2  คน  
ภายใต้กรอบอัตราก าลังที่มีจ านวน จ ากัดในการบริหารงบประมาณทั้งส านักงานเขตพื้นที่และ
โรงเรียน  156 โรงเรียน  ให้มีประสิทธิภาพ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จึงได้
ก าหนดขับเคลื่อนในการบริหารงบประมาณ ท างานร่วมกันเป็นทีม โดยมุ่งผลส าเร็จของงาน 
โดยยึดความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการต่างๆ  เพื่อน าไปสู่การ 
เดินหน้า สพป.เชียงราย เขต 2  ในคติพจน์  “ ถูกต้อง  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ เต็มใจ
ใหบ้ริการ ” 
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โครงสร้างและลักษณะงานกลุ่มบริหารงานการเงนิและสินทรัพย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

กลุ่มบริหารงานการเงิน 

 

- การเบิกเงินจากคลัง - การจ่ายเงิน 
- การรับเงิน   - การน าส่งเงิน 
- การกันเงินไว้เบิกเหลือ่ - การเก็บรักษาเงิน 
 

กลุ่มงานบริหารการบัญชี 

 

กลุ่มงานบริหารการพัสดุ

และสินทรัพย์ 
 

งานธุรการ 
 

- การจัดท าระบบฐานขอ้มูลสินทรพัย์ของ
สถานศึกษา 
- การจัดหาพัสด ุ
- การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะและจัดซือ้จัดจ้าง 
- การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ 

- การจัดท าบัญชีการเงนิ 
- การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
- การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบยีน 
และรายงาน 

- งานรับหนังสือราชการ 
- งานส่งหนังสอืราชการ 
- งานจัดท าหนังสือราชการ 
- งานจัดการประชุมภายในกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย ์
- งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย ์
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   โครงสร้างบุคลากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางชไมพร  คงกุลชัยวัชร์ 
นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการพิเศษ 

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

นางเบญจมาศ  ชุติภานุวัชร 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ช านาญงาน 

นางจิระพร  มงคลคลี 
นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ 

นางสาวพวงเพ็ชร  ใจศรี 

นักวิชาการพัสดุ ช านาญการพิเศษ 

นางจีรภรณ์ วงศ์บุรินทร์พาน 
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติการ 

นางกชกานต์  ดีวงค์ 
ธุรการ 

นางนภารัตน์  ปริมิตร 
เจ้าหน้าท่ีพิมพ์ดีด 

นางสาวอรณัฏฐ์  คงกุชัยวัชร์ 
ธุรการ 
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ส่วนที่  3 
การด าเนินการ 

 การด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ตามภารกิจของกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ ในภาพรวมเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ตามมติคณะรัฐมนตรีว่า
ด้วยการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561  และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ  มีประเด็นด าเนินการ  4   ข้อ ดังนี้.- 

1. การบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบายปัญหาและความ
ต้องการ 

2. การจัดระบบการบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 
3. การควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ 
4. การสรุปรายงานผลในการบริหารงบประมาณ 

การบริหารงบประมาณ 
1. มีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบายปัญหาและ

ความต้องการ  
-  มีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
-  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   
- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมตารางติดตาม 
-  ท าหนังสือแจ้งก าชับเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินแก่โรงเรียนเป็นรายไตรมาส 
- จัดท าทะเบียนคุมต่างๆ  
- จัดท าแผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติของงาน 
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2.  จัดระบบการบริหารงานการเงิน  การบัญชี การพัสดุ 
1) ด้านการเงิน 
- ตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณตามใบอนุมัติเงินงวด 
- ตรวจสอบหลักฐานขอเบิกให้ถูกต้องก่อนน าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
- น าไปบันทึกเบิกในระบบ GFMIS 
- บันทึกทะเบียนคุมการขอเบิก 
- ตรวจสอบการโอนเงินในระบบ GFMIS และการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนราชการ 

(Statement ) 
- จัดท าบันทึกขออนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิหรือเจ้าหนี้ 
- จ่ายเงินด้วยเช็ค หรือจ่ายทางระบบ Corporate online  
- กรณีจ่ายตรงให้เรียกรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินมา

ประกอบหลักฐานขอเบิก 
 

การรับเงิน และน าส่ง 
- กรณีรับเงินโอนเข้าบัญชีส่วนราชการ ตรวจสอบจาก Statement  แล้วแจ้ง

เจ้าของเรื่องเพื่อน าเงินไปใช้ตามเป้าหมาย และออกใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็น
หลักฐานการลงบัญชี 

- กรณีรับเงินสด เช่น เงินประกันสัญญา เงินดอกเบี้ยเงินฝาก  ตรวจเอกสารที่
เกี่ยวข้องแล้วออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้น าส่ง 

- น าไปบันทึกรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน มอบเงินสดให้คณะกรรมการเก็บ
รักษาเงิน หรือน าส่งคลัง(กรณีเงินเกินหนึ่งแสน) 

- การยืมเงินราชการ  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร แล้วบันทึกเสนอขอ
อนุมัติยืมเงิน 
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- การจ่ายเงินยืมเงินราชการบันทึกเบิกในระบบ GFMIS  เมื่อเงินโอนเข้าบัญชีเงิน
ฝากส่วนราชการแล้วขออนุมัติสั่งเช็คให้แก้ผู้ยืมและบันทึกทะเบียนคุมเช็ค 

- กรณียืมเงินเร่งด่วนให้ยืมจากเงินทดรองราชการ  ตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว
จ่ายเงินสดจากเงินทดรองที่คณะกรรมการเก็บรักษาไว้  

 
2) ด้านการบัญชี 
- ตรวจสอบเงินงบประมาณในระบบ GFMIS และใบอนุมัติเงินงวด 
- แจ้งอนุมัติเงินงวดให้โรงเรียนตามหนังสือแจ้งจัดสรร 
- บันทึกทะเบียนคุมเงินประจ างวดส่วนจังหวัด 
- น าหลักฐานการเบิกจ่ายมาบันทึกบัญชีตามระบบเกณฑ์คงค้าง 
- ตัดจ่ายเงินในระบบ GFMIS  และเรียกรายงานการจ่าย ( 503 PM ) 
- เก็บรวบรวมหลักฐานการเบิก-จ่าย เก็บเป็นงบเดือน 
- จัดท ารายงานทางการเงินกระทบยอดเงินงบทดลองในระบบ GFMIS ให้ถูกต้อง 
- จัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณและ เงินนอกงบประมาณ 
- จัดท าสมุดเงินสด / สมุดเงินฝากธนาคาร /ใบส าคัญค้างจ่าย 
- จัดท ารายงานเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีส่งคลังจังหวัดและ สพฐ. 
- เรียกรายงานการเงิน บัญชี ประจ าเดือนและรายงานประจ าปี ส่ง สตง. 

 
3) ด้านการพัสดุ 
- ตรวจสอบงบประมาณ ด าเนินการจัดหาพัสดุตามความต้องการของส านักงาน

เขต 
- ท ารายงานเสนอขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้มีอ านาจให้ความเห็นชอบ

ด าเนินการต่อไป 
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- ตรวจสอบหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่โรงเรียนด าเนินการและส่งเบิกจ่าย
จากเขตพื้นที่ 

- บันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP .Online กรณีของส านักงานเขตพื้นที่  
และจัดท า  PO  ของโรงเรียนในสังกัดและของส านักงานเขตพื้นที่ 

- จัดท าบันทึกเสนอขออนุมัติขอเบิกจ่ายให้ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ 
- บันทึกทะเบียนคุม  งบลงทุน และครุภัณฑ์เป็นรายโครงการ 
- รวบรวมเอกสารส่งฝ่ายการเงินเพื่อเบิกจ่ายต่อไป 
- มีการควบคุมจัดท าและบันทึกลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์และคุมทรัพย์สิน 
- จัดท าและลงบัญชีวัสดุส านักงาน 
- มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
- มีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
- มีการจ าหน่ายพัสดุที่หมดความจ าเป็นและช ารุด 
- เก็บเอกสารส าคัญต่างๆ เข้าแฟ้มไว้ตรวจสอบต่อไป 
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แผนภูมิแสดงการเบิกเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบกลาง  
- ค่ารักษา-ไข้นอก 
- ค่ารักษา-ไข้ใน 
- ค่าการศึกษา
บุตร 
- บ าเหนจ็บ านาญ 
- บ าเหนจ็ตกทอด 
- เงินช่วยพิเศษ 
- กบข. 
- กสจ. 

งบกลาง 

-เงินเดือน/ค่าจ้าง 
-เงินประจ าต าแหน่ง 
-เงินวิทยฐานะ 
-เงินค่าตอบแทนฯ 
-เงินพื้นที่พิเศษ 
-ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ 

งบด าเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
-ค่าเช่าบ้าน 
-ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง 
และควบคุมงานค่าตอบแทนอื่นๆ 

ค่าใช้สอย 
-เงินสมทบประกันสังคม 
-คชจ.ในการเดินทางไปราชการ 
-เบีย้ประชุม 
-คชจ.ในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมฯ 
-คชจ.เกี่ยวกับการสอบแข่งขันบุคคลเปน็เจ้าหน้าที่รัฐฯ 
-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
-ค่าจ้างเหมาบรกิาร 

งบด าเนินงาน 

งบด าเนินงาน 

ค่าวัสดุ 
-วัสดุส านักงาน 
-วัสดุคอมพิวเตอร ์
-วัสดุส้ินเปลือง
อื่นๆ 

งบด าเนินงาน 

ค่าสาธารณูปโภค 
-ค่าไฟฟ้า 
-ค่าน้ าประปา 
-ค่าโทรศัพท ์
-ค่าไปรษณีย์โทร
เลข 
-ค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม 

งบลงทุน 

-ค่าครุภัณฑ์ 
-ค่าสิ่งก่อสร้าง 
-ค่าซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้าง 

งบเงินอุดหนุน 

- เงินอุดหนุน
ทั่วไป 
- เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ 

งบรายจ่ายอื่น 

จัดท าเอกสารขอเบิก (ด าเนินการที่ สพป.) รับเอกสารขอเบิกจากสถานศึกษา (ด าเนินการที่สถานศึกษา) 

-จัดท าแบบขอรับเงินงบกลาง เช่น บ าเหน็จ 
บ านาญ เงินขวัญถุง เงินช่วยพิเศษ ฯลฯ 
-กบข. ,กสจ. 
-จัดท าแบบเบิกเงินเดือน/ค่าจ้าง/ประจ า
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ/ค่าตอบแทน/เงินพืน้ที่พเิศษ 
-อนมุัติการเบิกค่าเช่าบ้าน 
-อนมุัติสัญญายืมเงนิราชการ 
-อนมุัติสัญญาเงนิทดรองราชการ 
-คชจ.ในการฝกึอบรม การจัดงาน การประชุมฯ 
-การจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสด ุ
-ฯลฯ 

ตรวจสอบงบประมาณ/ความถูกต้อง 

ขออนุมัต ิผอ.สพป. 

จัดท างบหน้าและเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

ท ารายการขอเบิกในระบบ GFMIS 

ผอ.สพป.อนุมัตริายการขอเบิกในระบบ GFMIS 

บันทึกบัญช/ีทะเบียนคุมเงินประจ างวดส่วนจังหวัด 

-ค่ารักษาพยาบาลไข้นอก-ใน/ค่าการศกึษาบุตร 
-เงินพืน้ที่พเิศษ 
-อนมุัติการเบิกค่าเช่าบ้าน 
-ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและ
ควบคุมงานค่าตอบแทนอืน่ ๆ 
-ค่าตอบแทนวทิยากร 
-คชจ.ในการเดินทางไปราชการ 
-คชจ.ในการฝกึอบรม การจัดงาน การประชุมฯ 
-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
-ค่าซ่อมแซมสิง่กอ่สร้าง 
-ค่าจ้างเหมาบริการ 
-ค่าวัสดุต่าง ๆ 
-ค่าสาธารณูปโภค 
-การจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสด ุ
-ฯลฯ 
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แผนภูมิแสดงการจา่ยเงิน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ตรวจสอบรายการรับเงินในระบบ GFMIS 

จ่ายตรง 

แจ้งการโอนเงินให้เจ้าหนี/้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างทราบ 

รับหลักฐานการจ่ายผู้รับเงิน 

จ่ายผ่านสว่นราชการ 

ตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกับเอกสารขอเบิกเงิน 

บันทึกเสนอ ผอ.สพป.ทราบและขออนุมตัิจ่ายเงิน 

จัดท ารายละเอยีดการจ่ายเงินและเขียนเช็คสั่งจ่าย 

บันทึกทะเบียนคุมฎกีาเบกิเงินจากคลัง 

เสนอ ผอ.สพป.อนุมัติและลงนามสั่งจ่ายเช็ค 

จ่ายเช็ค/โอน

เงิน 

เจ้าหนี้หรือผู้มี

สิทธิ 

ลูกหนี้เงินยืม 

จัดส่งหลักฐานการจา่ยให ้จนท.

บัญชี 

บันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง 
บันทึกบัญชีในระบบ GFMIS 

จัดท ารายงานประจ าวัน/เดือน 

ส่งหลักฐานการจ่ายและเงินสด 
(ที่เหลือ) เพื่อล้างหนี้เงินยืม 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

ขออนุมัต ิผอ.สพป. 

จัดเก็บงบเดือน 
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ส่วนที่  4 
สรุปผลการปฏบิัติงาน 

 

 ผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ของกุล่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2  เป็นไปตามนโยบาย
และเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2561 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  เพื่อให้
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงบประมาณ 
ซึ่งน าไปสู่เป้าหมายในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้. 

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นรายไตรมาสของหน่วยเบิกจ่ายของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ  จ านวน  183  หน่วยเบิก ผลปรากฏว่าการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2   อยู่
ล าดับที่เป็นไปตาม มติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 2561  เกณฑ์ที่
ก าหนดทุกไตรมาส  เป็นผลท าให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ 

ด้านบริหารการบัญชี 
 ผลการปฏิบัติงานทางบัญชี มีการสรุปผลการขอเบิก รายงานหัวหน้าหน่วยงาน
รับทราบทุกเดือน อย่างต่อเนื่อง  และเรียกรายงานงบทดลองจาก ระ  GFMIS พร้อม
ตรวจสอบรายละเอียดกระทบยอดกับบัญชีมือถูกต้องแล้ว รายงานส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
พร้อมประกาศประชาสัมพันธ์ทางเว๊ปไซด์เป็นประจ าทุกเดือน จึงเป็นผลท าให้รายงานการ
ประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ รอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ได้คะแนน 470 คะแนนจากคะแนนเต็ม  495 และคะแนนรายงาน KRS ได้ 4 คะแนน 
จากคะแนน 5 คะแนน 
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ด้านงานพัสดุและสินทรัพย์ 
 ผลการปฏิบัติงานด้านพัสดุและสินทรัพย์  มีการด าเนินการตามแผนใช้จ่ายงบประมาณ
และแผนการซื้อจัดจ้าง ทันตามก าหนดทั้งในส่วนของส านักงานเขตพื้นที่ และส่วนของ
โรงเรียนในสังกัด  โดยมีการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเป็นระยะ  และได้น า
เทคโนโลยี มาใช้โดยสร้างกลุ่ม  Line  พัสดุ ในการติดต่อประสานงาน  ให้ค าปรึกษาแก้ปัญหา 
ในการปฏิบัติงาน จึงท าให้งานพัสดุบรรลุเป้าหมายทันตามก าหนดการภายในปีงบประมาณ 
2561 ไม่เกิดความเสียหายและมีประสิทธิภาพดียิ่ง   
 ผลการปฏิบัติงานการควบคุมพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง   ผลจากการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี  มีพัสดุครบ  เมื่อพัสดุช ารุดหรือหมดความจ าเป็นมีการจ าหน่ายอย่างถูกขั้นตอน
และมีเอกสารครบถ้วนเก็บไว้รองรับการตรวจสอบอีกครั้ง 
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รายงานผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส 
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 
ไตรมาส 1 

งบประมาณ สพป.ชร.2 หน่วย : ล้านบาท 
รายการ งบประมาณ ผูกพันและ

เบิกจ่าย 
เหลือจ่าย ร้อยละ

เบิกจ่าย 
ไตรมาส 2 
ร้อยละ 
สพฐ.

ก าหนด 
ภาพรวม 166,560,058.00 151,333,040.67  90.86 30.29 
รายจ่ายประจ า 38,760,066.00 27,945,406.20  72.10 33.00 
รายจ่ายลงทุน 127,799,992.00 123,387,634.47 4,400,357.53 96.55 21.11 

      
งบบริหารเขต หน่วย : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ
เบิกจ่าย 

เป้าหมาย
ไตรมาส 
2 ร้อยละ 

ร้อยละ 
เบิกจ่าย 

ภาพรวม 4,367,000.00 2,946,862.48 67.48 75  
รายจ่ายประจ า 2,714,950.00 1,805,572.48 66.50 75  
รายจ่าย
โครงการ 

1,652,050.00 1,141,290.00 69.08 75  
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ผลการเบกิจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2561 

ไตรมาส 2 
งบประมาณ สพป.ชร.2   หน่วย : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ ผูกพันและ
เบิกจ่าย 

คงเหลือเหลือ
จ่าย 

ร้อยละ
เบิกจ่าย 

ไตรมาส 2 
ร้อยละ 
สพฐ.

ก าหนด 
ภาพรวม 177,164,113.00 165,015,542.05  93.14 52.29 
รายจ่าย
ประจ า 

9,343,451.00 41,801,185.58  84.71 55.00 

รายจ่ายลงทุน 2,832,760.00 78,226,454.47 4,606,305.53 94.44 43.11 
รายจ่ายเงิน
อุดหนุน 

4,987,902.00 44,987,902.00  100.00  

      
งบบริหารเขต   หน่วย : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
เบิกจ่าย 

เป้าหมาย
ไตรมาส 2 
ร้อยละ 

ภาพรวม 4,367,000.00 3,401,947.20 965,052.80 77.90 75 
รายจ่าย
ประจ า 

2,714,950.00 2,113,578.20 601,371.80 77.85 75 

รายจ่าย
โครงการ 

1,652,050.00 1,288,369.00 363,681.00 77.99 75 
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ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ข้อมูล ณ วันที่ 8   พฤษภาคม   2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 
ไตรมาส 3 (เมย -มิย.61) 

งบประมาณ สพป.ชร.2 หน่วย : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ผูกพันและ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ
เหลือจ่าย 

ร้อยละ
เบิกจ่าย 

ไตรมาส 
3 ร้อย

ละ สพฐ.
ก าหนด 

ภาพรวม 188,359,522.56 163,395,136.65  86.75 74.29 
รายจ่าย
ประจ า 

65,036,341.00 40,180,780.18  61.78 77 

รายจ่ายลงทุน 78,335,279.56 78,226,454.47 239,647.11 99.56 65.11 
รายจ่ายเงิน
อุดหนุน 

44,987,902.00 44,987,902.00  100.00  
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งบบริหารเขต หน่วย : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละ
เบิกจ่าย 

เป้าหมา
ยไตร
มาส 3 
ร้อยละ 

ภาพรวม 4,367,000.00 4,073,515.51 293,484.49 93.28 80 
รายจ่าย
ประจ า 

2,714,950.00 2,640,589.51 74,360.49 97.26 80 

รายจ่าย
โครงการ 

1,652,050.00 1,432,926.00 219,124.00 86.74 80 
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ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ข้อมูล ณ วันที่  8 ตุลาคม   2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 
ไตรมาส 4 (กค - กย. 61) 

งบประมาณ สพป.ชร.2 หน่วย : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ผูกพันและ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ
เหลือจ่าย 

ร้อยละ
เบิกจ่าย 

ไตรมาส 
4 ร้อยละ 

สพฐ.
ก าหนด 

ภาพรวม 312,629,236.00 312,079,899.43 549,336.57 99.82 96 
งบบุคลากร 14,074,170.00 13,869,364.01 204,805.99 98.54  
รายจ่ายประจ า 95,595,626.00 95,595,600.85 25.15 100.00 98.36 
รายจ่ายลงทุน 80,231,460.00 80,102,025.57 129,434.43 99.84 88 
รายจ่ายเงิน
อุดหนุน 

122,727,980.00 122,512,909.00 215,071.00 99.82  

 -  0.16   
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งบบริหารเขต หน่วย : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละ
เบิกจ่าย 

เป้าหมาย
ไตรมาส 
4 ร้อยละ 

ภาพรวม 7,367,000.00 7,345,869.94 21,130.06 99.71 98 
รายจ่ายประจ า 4,673,950.00 4,652,819.94 21,130.06 99.55 98 
รายจ่ายโครงการ 2,693,050.00 2,693,050.00 - 100.00 98 

 
 

 
 
 
 
 

บุคลากร 4%,  
14,074,170.00

งบประมาณ, ลงทุน 26%, 
80,231,460.00 , 26%

งบประมาณ, 
ประจ า 31%, 

95,595,626.00 
, 31%

งบประมาณ, เงินอุดหนุน 
39%, 122,727,980.00 , 

39%
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239,613,787.2
7 , 72%

91,320,355.22 
, 27%

2,945,374.53 , 
1%

สรุปการเบิกเงิน

เบิกจ่ายคืนส่วน
ราชการ

เบิกจ่ายตรง

จ่ายตรงไม่มี PO

สรุปรายการขอเบกิเงินในปี งบประมาณ 2561 
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 

 

ที ่ ประเภท 
จ านวนใบขอ

เบิก 
จ านวนเงิน 

1 จ่ายคืนส่วนราชการ 1927 239,613,787.27 
2 จ่ายตรงมี PO 711 91,320,355.22 
3 จ่ายตรงไม่ม ี PO 281 2,945,374.53 
   333,879,517.02 
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จ านวนการเบิกจ่ายงบประมาณ  2561

การเบิกจ่าย
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รายการขอเบิกอัตราจ้าง ในสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2   ปีงบ 2561 

 
ที่ งบบุคลากร จ านวน จ านวนเบิก 
1 พนักงานราชการ 49 9,343,780.00 
2 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 32 3,764,595.00 
 งบด าเนินงาน   
1 ครูวิกฤติ 47 8,599,500.00 
2 ครูวิทย์+คณิต 24 4,536,000.00 
3 คร ูนักเรียนพักนอน 3 330,750.00 
4 ครูผู้ทรงคุณค่า 24 3,825,000.00 
5 นักการภารโรง 100 11,338,347.00 
6 ลูกจ้างธุรการ 75 14,069.65 
7 ธุรการในส านักงานเขต 3 5,673,000.00 
8 เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด 1 113,400.00 
9 แม่บ้านและยามในส านักงานเขต 3 340,200.00 
 รวม  47,878,641.65 
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สรุปการเบิกจ่ายพนักงานราชการและลูกจ้าง /2561 

 
 

 
 

9,343,780.00 , 
71%

3,764,595.00 , 
29%

งบบุคลากร (พนักงานราชการ)

ครูผู้สอน

ครูพ่ีเลี้ยง
เด็กพิการ

8,599,500.00 , 
25%

4,536,000.00 , 
13%

330,750.00 , 
1%

3,825,000.00 , 
11%

11,338,347.00 
, 33%

14,069.65 , 
0%

5,673,000.00 , 
16%

453,600.00 , 
1%

งบด าเนินงาน
ครูวิกฤต

ครูวิทย+์คณิต

ครูนักเรียนพีกนอน

ครูทรงคุณค่า

นักการภารโรง

ลูกจ้างธุรการ

ธุรการในส านักงานเขต

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด+แม่บ้าน
และยามในส านักงานเขต
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ประเภทการเบิกคืนส่วนราชการ การเบิกคืนส่วน
ราชการ

จ่ายคืนส่วนราชการ ประกอบด้วย 

ที ่ ประเภท รหัสเบิก จ านวนเงิน 
1 ประจ าเดือน K0 60,385,401.59 
2 ชดใช้ใบส าคัญ KL 24,927,258.73 
3 ชดใช้ใบส าคัญ พัสด ุ KE 770,891.27 
4 เงินยืมราชการ K1 14,110,030.00 
5 เงินนอกงบประมาณ KN 5,770,904.68 
6 เงินอุดหนุน K8 133,649,301.00 
   239,613,787.27 
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91,320,355.22 
, 97%

2,945,374.53 , 
3%

จ่ายตรงเจ้าหนี้

ชนิดอ้าง PO

ชนิดไม่อ้าง PO

จ่ายตรงเจ้าหนี ้

ที ่ ประเภท รหัสเบิก จ านวนเงิน 

1 ชนิดอ้าง PO KA 91,320,355.22 

2 ชนิดไม่อ้าง PO KC 2,945,374.53 
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ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 ปัญหา - ขาดด้านบุคลากรไม่เพียงพอ มีข้ารากชารปฏิบัติงาน จ านวน 5 คน 
ลูกจ้าง 3 คน จากกรอบอัตราก าลัง 10 คน ประกอบกับปริงานที่จะต้องด าเนินการตรวจสอบ
และการเบิกจ่าย ทั้งส านักงานเขตพื้นที่ และ โรงเรียนในสังกัด 156  โรงเรียน 

- เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุโรงเรียนเปลี่ยนบ่อยท าให้เจ้าหน้าที่ขาดความรู้  
- ระบบเครือข่ายอินเตอร์ไม่เสถียรท าให้งานล้าช้าไปบ้าง 
- งบประมาณไม่เพียงพอในการใช้อบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่

การเงินและพัสดุโรงเรียน 
ข้อเสนอแนะ  
 -  ควรจัดหาบุคลากรเพิ่มให้เพียงพอตามกรอบอัตราก าลัง 

- จัดเพิ่มงบประมาณใช้ในการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่การเงินและ
พัสดุโรงเรียน  

- ควรส่งเสริมให้บุคลากรในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์พัฒนา
ศักยภาพ 

- ผู้บริหารควรปฎิสัมพันธ์ให้ขวัญก าลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
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ที่ปรึกษา 
นายจรัญ   แจ้งมณี  
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

นายวรพงษ์   สันติวงค์      
รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 

ผู้รายงาน 
นางชไมพร  คงกลุชัยวัชร์        ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
นางสาวพวงเพ็ชร   ใจศรี       นักวิชาการพัสดุ  ช านาญการพิเศษ 
นางจิระพร   มงคลคลี          นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ 
นางเบญจมาศ   ชุติภานุวัชร      เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ข านาญงาน 
นางจีรภรณ์  วงศ์บุรินทร์พาน    เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติการ 
 
 
 

 

 

 

 

 


