
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 

มาตรฐานการให้บริการ 
 



1 
 

ส่วนที่  1 
บทนำ 

ความสำคัญและความเป็นมา 

ความสำคัญและความเป็นมา 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม  2546 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 36 และมาตรา 37 

ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การประถมศึกษา 183 เขต 

และ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง  กำหนดเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ลงวันที่ 14 กันยายน  พ.ศ. 2553 และจังหวัดเชียงรายแบ่งเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็น 4 เขต ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

รับผิดชอบดูแลสถานศึกษา 5 อำเภอ คือ  อำเภอแม่ลาว  อำเภอแม่สรวย  อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอ

พาน และอำเภอป่าแดด มีจำนวนสถานศึกษาในสังกัด 144 แห่ง   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับ 

ด ูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ ื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธ ิการ ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 

20 พฤศจิกายน 2560 ประกาศในราชการกิจจานุเบกษา เล่ม 134  ตอนพิเศษ 295ง วันที ่ 29 

พฤศจิกายน 2560 ได้แบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไว้ดังนี้ 

1. กลุ่มอำนวยการ 
2. กลุ่มนโยบายและแผน 
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา 
7. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
9. กลุ่มกฎหมายและคดี  
10 หน่วยตรวจสอบภายใน 
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กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

เป็นกลุ่มงานหนึ่งที่ประกาศไว้ในการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้
กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ดังนี้ 

1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานสินทรัพย์ 
5. ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานการบริหารการเงิน งานบัญชี  งานพัสดุ

และงานบริหารสินทรัพย์ 
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ในการนี้ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

จึงได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น  3  กลุ่มงาน  1  งาน  ดังนี้ 
1. กลุ่มงานบริหารการเงิน 
2. กลุ่มงานบริหารการบัญชี 
3. กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
4. งานธุรการ 

แนวคิด 
 การบริหารงบประมาณ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  ซึ่งอยู่ใน
ภาระหน้าที่ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ดำเนินการบริหารจัดการเพื่อเป็นการให้การ
ส่งเสริม สนับสนุนในการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  โดยทำหน้าที่เบิกจ่ายงบประมาณ ของ
สำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ตลอดทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงาน
การเงิน การบัญชี  งานพัสดุและสินทรัพย์  โดยจะนำเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารจัดการ
งบประมาณ  เพื่อง่าย สะดวก รวดเร็วต่อการดำเนินการ  การตรวจสอบ ประสานงานในการบริหาร
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือทราบผลและวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
2. เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
3. เพ่ือทราบถึงการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ โดยปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 

และยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้  มุ่งผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ 
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ส่วนที่  2 
บริบท / ขอบข่าย / โครงสร้าง 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  ตั้งอยู่ที่บ้านร่องศาลา ถนนพหลโยธิน  
ตำบลดงมะดะ  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย รับผิดชอบบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่
ในจังหวัดเชียงราย  5  อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่ลาว อำเภอแม่สรวย  อำเภอเวียงป่าเป้า  อำเภอพาน  
อำเภอป่าแดด  และโรงเรียน จำนวน  144  โรงเรียน  ผู ้บริหารโรงเรียน  จำนวน  144  โรงเรียน  
ข้าราชการครูที่ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่และพัสดุ  ทั้ง  144 โรงเรียน  
 สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้กำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง 
บุคลากรทาการศึกษาอื ่น ตามมาตรา 38 ค (2) ในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา ตามหนังสือที่              
ศธ 0206.5/ว 26  ลงวันที่  15  สิงหาคม  2560  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีกรอบ
อัตรากำลัง จำนวน  10  ตำแหน่ง ประกอบด้วย  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 8 ตำแหน่ง  
นักวิชาการพัสดุ  2 ตำแหน่ง  ปัจจุบันมีบุคลากรในตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่จริง ในกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ จำนวน  9  อัตรา ภายใต้กรอบอัตรากำลังที่มีจำนวน จำกัดในการบริหารงบประมาณทั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่และโรงเรียน  144 โรงเรียน  ให้มีประสิทธิภาพ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
จึงได้กำหนดขับเคลื่อนในการบริหารงบประมาณ ทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยมุ่งผลสำเร็จของงาน โดยยึด
ความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการต่างๆ  เพื่อนำไปสู่การ เดินหน้า สพป.
เชียงราย เขต 2  ในคติพจน์  “ ถูกต้อง  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ เต็มใจให้บริการ ” 
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โครงสร้างและลักษณะงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานการเงิน 
 

-การเบิกเงินจากคลัง 

-การรับเงิน 

-การเก็บรักษาเงิน 

-การจ่ายเงิน 
-การนำส่งเงิน 

- การกันเงินไวเ้บิกเหลื่อมป ี

กลุ่มงานบริหารการบัญชี 
 

กลุ่มงานบริหารการพัสดุและสินทรัพย์ 
 

งานธุรการ 
 

- การจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรพัย์ของ
สถานศึกษา 

- การจัดหาพัสด ุ

- การกำหนดแบบรูปรายการหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะและจดัซื้อจัดจ้าง 

- การควบคมุดูแลบำรุงรักษาและจำหน่ายพัสด ุ

-การจัดทำบัญชีการเงิน 

- การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 

-การจัดทำและจดัหาแบบพิมพ์บัญชีทะเบียนและ
รายงาน 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

- งานรับหนังสือราชการ 
- งานส่งหนังสือราชการ 

- งานจัดทำหนังสือราชการ 

- งานจัดการประชุมภายในกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย ์

- งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มกลุม่บริหารงาน
การเงินและสินทรัพย ์
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แผนภูมิแสดงการเบิกเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบกลาง 

-ค่ารักษา-ไข้นอก 

-ค่ารักษา-ไข้ใน 

-ค่าการศึกษาบุตร 

-บำเหน็จบำนาญ 

-บำเหน็จตกทอด 

-เงินช่วยพิเศษ 

-กบข. 

-กสจ. 

งบกลาง 

-เงินเดือน/ค่าจ้าง 

-เงินประจำตำแหน่ง 

-เงินวิทยฐานะ 

-เงินค่าตอบแทนฯ 

-เงินพื้นที่พิเศษ 

-ค่าตอบแทนพนักงาน

ราชการ 

งบดำเนินงาน 

ค่าตอบแทน 
-ค่าเช่าบ้าน 
-ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
และควบคุมงานค่าตอบแทนอื่นๆ 

ค่าใช้สอย 
-เงินสมทบประกันสังคม 
-คชจ.ในการเดินทางไปราชการ 
-เบี้ยประชุม 
-คชจ.ในการฝึกอบรมการจัดงานการประชุมฯ 
-คชจ.เกี่ยวกับการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่รัฐฯ 
-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
-ค่าจ้างเหมาบริการ 

งบดำเนินงาน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

งบรายจ่ายอืน่ 

จัดทำเอกสารขอเบิก (ดำเนินการที่ สพท.) รับเอกสารขอเบิกจากสถานศึกษา (ดำเนินการที่สถานศึกษา) 

-จัดทำแบบขอรับเงินงบกลางเช่นบำเหน็จ 
บำนาญเงินขวัญถุงเงินช่วยพิเศษฯลฯ 
-กบข. ,กสจ. 
-จัดทำแบบเบิกเงินเดือน/ค่าจ้าง/ประจำ
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ/ค่าตอบแทน/เงินพื้นที่พิเศษ 
-อนุมัติการเบิกค่าเช่าบ้าน 
-อนุมัติสัญญายืมเงินราชการ 
-อนุมัติสัญญาเงินทดรองราชการ 
-คชจ.ในการฝึกอบรมการจัดงานการประชุมฯ 
-การจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
-ฯลฯ 

ตรวจสอบงบประมาณ/ความถูกต้อง 

ขออนุมัติ ผอ.สพป. 

จัดทำงบหน้าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ทำรายการขอเบิกในระบบ GFMIS 

ผอ.สพป.อนุมัติรายการขอเบิกในระบบ GFMIS 

บันทึกบัญชี/ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจงัหวดั 

งบดำเนินงาน 

ค่าวัสดุ 

-วัสดุสำนักงาน 

-วัสดุคอมพิวเตอร์ 

-วัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ 

งบดำเนินงาน 

ค่าสาธารณูปโภค 

-ค่าไฟฟ้า 

-ค่าน้ำประปา 

-ค่าโทรศัพท ์

-ค่าไปรษณีย์โทรเลข 

-ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 

งบลงทุน 

-ค่าครุภัณฑ์ 

-ค่าสิ่งก่อสร้าง 

-ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 

งบเงินอุดหนุน 

-ค่ารักษาพยาบาลไข้นอก-ใน/ค่าการศึกษาบุตร 
-เงินพื้นที่พิเศษ 
-อนุมัติการเบิกค่าเช่าบ้าน 
-ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
และควบคุมงานค่าตอบแทนอื่นๆ 
-ค่าตอบแทนวิทยากร 
-คชจ.ในการเดินทางไปราชการ 
-คชจ.ในการฝึกอบรมการจัดงานการประชุมฯ 
-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
-ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 
-ค่าจ้างเหมาบริการ 
-ค่าวัสดุต่างๆ 
-ค่าสาธารณูปโภค 
-การจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
-ฯลฯ 
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แผนภูมิแสดงการจ่ายเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบรายการรับเงินในระบบ GFMIS 

จ่ายตรง 

แจ้งการโอนเงินให้เจ้าหนี้/ผู้ขาย/ผู้รับจ้างทราบ 

รับหลักฐานการจ่ายผู้รับเงิน 

จ่ายผ่านส่วนราชการ 

ตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกับเอกสารขอเบิกเงิน 

บันทึกเสนอ ผอ.สพป.ทราบและขออนมุัติจา่ยเงิน 

จัดทำรายละเอียดการจ่ายเงินและเขยีนเช็คสั่งจ่าย 

บันทึกทะเบียนคุมฎกีาเบิกเงินจากคลัง 

เสนอ ผอ.สพป.อนมุัติและลงนามสั่งจ่ายเชค็ 

จ่ายเช็ค/โอนเงิน 

เจ้าหนี้หรอืผู้มสีิทธิ ลูกหนี้เงนิยืม 

จัดส่งหลักฐานการจ่ายให้ จนท.บัญช ี

บันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง 
บันทึกบัญชีในระบบ GFMIS 

จัดทำรายงานประจำวนั/เดอืน 

ส่งหลักฐานการจ่ายและเงนิสด 
(ทีเ่หลือ) เพือ่ล้างหนีเ้งินยืม 

ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ขออนุมัต ิผอ.สพป. 

จัดเก็บงบเดือน 

 

 


