
กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์

 

 

 

ชื่อ นางชไมพร  คงกุลชัยวัชร์ 

นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการพิเศษ 

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ 

 

 

       การบริหารจัดการและการด าเนินงานในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรพัย์        

       การกลั่นกรองงานของบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์

       การก ากับ ติดตาม การด าเนินการเบิกจ่ายเงิน 

       การจัดท าข้อมลูการเบิกจ่ายเงิน 

 

ภาระงาน 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เร่ือง การบริหารจัดการและการด าเนินงานในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์        

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑ 
 

๒ 
 
 

๓ 
 

๔ 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 

๖ 
 
 

๗ 
 

วางแผนการบริหารจัดการและการด าเนินงานใน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
ศึกษา วิเคราะห์  นโยบาย กลยุทธ์  แผนพัฒนา 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ศึกษา วิเคราะห์  รายละเอียดภารกิจในการ
ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินฯ  
ศึกษากฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
กับภารกิจต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และ
การพัสดุ  
มอบหมายงานให้บุคลากรในกลุ่มบริหารงาน 
การเงินและสินทรัพย์รับผิดชอบตามภารกิจ ด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้    
-งานบริหารงานการเงิน  
-งานบริหารการบัญชี  
-งานบริหารการพัสดุและการบริหารสินทรัพย์  
ให้บุคลากรในกลุ่มจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
ก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย และจัดท า คู่มือ
ปฏิบัติงาน  
ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ในกลุม่ 

  ๑. มีแผนการบริหารจัดการและการด าเนินงาน
ตามภารกิจในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   
  ๒ .  ได้ศึกษา วิ เคราะห์   นโยบาย กล ยุทธ์   
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  ๓. ได้ศึกษา วิเคราะห์  รายละเอียดภารกิจในการ   
ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
  ๔. ได้ศึกษากฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การ
บัญชี และการพัสดุ  
  ๕. แต่งตั้งค าสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้กับ     
บุคลากรในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์      
ให้สอดคล้องกับความรู้  ความสามารถ และ   
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 
 
  ๖.  บุคลากรในกลุ่ มได้จัดท ามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย และมี
คู่มือการปฏิบัติงาน  
  ๗.  ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ งานของ
บุคลากรในกลุ่มทุกเดือน  โดยให้บุคลากรในกลุ่ม
ทุกคน เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้า      
หน่วยงาน 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เร่ือง การกลั่นกรองงานของบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์        

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑ 
 

๒ 
 
 
 
 

๓ 
 
 

ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กับงานการเงิน  การบัญชี และพัสดุ  
กลั่นกรองงาน,  แฟ้มเอกสารของบุคลากรในกลุ่ม 
ก่อนเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน  เพ่ือให้ถูกต้อง
และเป็นไปตามขั้นตอน แนวปฏิบัติ ระเบียบ 
กฎหมาย ที่ก าหนด และวัตถุประสงค์ของทาง
ราชการ 
เมื่อพบข้อผิดพลาด แก้ไข เ พ่ิมเติม แจ้งให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ให้ถูกต้อง  พร้อมให้ค าแนะน า ชี้แนะ 

  ๑.ได้ศึกษากฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับงานการเงิน  การบัญชี และพัสดุ  
  ๒.ด าเนินการตรวจสอบ กลั่นกรองงาน แฟ้ม
เอกสารของบุคลากรในกลุ่มก่อนเสนอต่อหัวหน้า
หน่วยงาน เพ่ือให้ความเห็นชอบหรือเพ่ืออนุมัติ 
ตามขั้นตอน แนวปฏิบัติ ระเบียบ กฎหมายที่
ก าหนด และวัตถุประสงค์ของทางราชการ   
  ๓.เมื่อพบข้อผิดพลาด แก้ไข เพ่ิมเติม แจ้งให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง
โดยเร็ว พร้อมให้ค าแนะน า ชี้แนะ 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เร่ือง การก ากับ ติดตาม การด าเนินการเบิกจ่ายเงิน 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑ 
 

๒ 
 

๓ 
 
 

๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 

วางแผนการก ากับ ติดตาม การด าเนินการเบิก
จ่ายเงินแต่ละรายการ 
ศึกษาเงื่อนไข เกณฑ์การใช้จ่ายเงินแต่ละรายการ
ที่ได้รับอนุมัติเงิน  
ศึกษากฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ในการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการเพ่ือให้การ
เบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง  
ด าเนินการก ากับ ติดตาม การเบิกจ่ายเงิน  
- จัดท าบัญชีควบคุมเงินงบประมาณ/เงินนอก 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  
- จัดท าบัญชีควบคุมเงินงบประมาณ/เงินนอก 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  
- เปรียบเทียบยอดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   
และได้รับอนุมัติ  
- ตรวจเช็ครายการเอกสารขอเบิกกับงบประมาณ   
ที่ได้รับอนุมัติ  
- บันทึกรายการที่ขอเบิกในทะเบียนควบคุมเงิน  
- ตรวจเช็คยอดเงินคงเหลือ 
ติดตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายในกลุ่ม 
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ,  ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ/กิจกรรม  ให้รีบด าเนินการเบิกจ่าย 

  ๑.ได้วางแผนการก ากับ ติดตาม การด าเนินการ
เบิกจ่ายเงินแต่ละรายการ 
  ๒.ได้ศึกษาเงื่อนไข เกณฑ์การใช้จ่ายเงินแต่ละ      
รายการที่ได้รับอนุมัติเงิน  
  ๓.ได้ศึกษากฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายเงินแต่ละรายการ 
  
  ๔.ได้ด าเนินการก ากับ ติดตาม การเบิกจ่ายเงิน      
โดยจัดท าบัญชีควบคุมเงินงบประมาณ/เงินนอก    
งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร และได้รับอนุมัติเงิน        
และเปรียบเทียบยอดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร      
และได้รับอนุมัติ มีการตรวจเช็ครายการเอกสาร      
ขอเบิกกับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  พร้อมบันทึก      
รายการในทะเบียนควบคุมเงิน  และตรวจเช็ค      
ยอดเงินคงเหลือ  
 
 
 
  ๕.ได้มีการติดตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ    
เบิกจ่าย  ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ให้รีบ      
ด าเนินการเบิกจ่ายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการและ    
กิจกรรมที่ด าเนินการ 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เร่ือง การจัดท าข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑ 
 
 

๒ 
 

๓ 
 

๔ 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาวิเคราะห์ รายละเอียด นโยบาย และ
งบประมาณที่ ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ศึกษา วิเคราะห์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ผลผลิต กิจกรรม/โครงการ แต่ละรายการ 
วางแผนการจัดท ารูปแบบการจัดท าข้อมูลการ
เบิกเบิกจ่ายเงิน  
บันทึกข้อมูลการเบิกเงินในแบบที่จัดท าขึ้น โดย
วิเคราะห์รายการขอเบิก และตรวจสอบกับ
งบประมาณ เพ่ือเบิกจ่ายได้ถูกต้องตามใบงวด ที่
ได้รับอนุมัติ  
สรุ ปข้ อมู ลการ เบิ กจ่ า ย  น า เ สนอหั วหน้ า
หน่วยงาน และทีมบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

  ๑.ได้ศึกษาวิเคราะห์ รายละเอียด นโยบาย และ
งบประมาณที่ ได้ รั บจั ดสรรจาก สพฐ .  และ    
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  ๒.ได้ศึกษา วิเคราะห์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ     
ผลผลิต กิจกรรม/โครงการแต่ละรายการ 
  ๓.ได้มีการวางแผนการด าเนินงานจัดท ารูปแบบ
เพ่ือจัดท าข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน  
  ๔.ท าการวิเคราะห์เอกสารรายการขอเบิกที่ได้รับ      
อนุมัติ และตรวจสอบกับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ           
เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้ว บันทึกข้อมูลยอดการ    
เบิกจ่ายตามใบงวดในแต่ละรายการ 
  ๕.จัดท าข้อมูลสรุปยอดการเบิกจ่าย แล้วน าเสนอ     
หัวหน้าหน่วยงาน และทีมบริหารส านักงานเขต      
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒        
ทุก ๒ สัปดาห์   ในไตรมาสที่  ๑, ๒ และ๓ ใน    
ไตรมาสที่ ๔ จัดท าข้อมูลสรุปเสนอทุกสัปดาห์ 
 

 


