กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ชื่อ นายอุเทน มะโนชัย
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
 การบริหารจัดการและการดาเนินงานในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 การกลั่นกรองงานของบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 การกากับ ติดตาม การดาเนินการเบิกจ่ายเงิน
 การควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 การควบคุมและตรวจสอบงบประมาณในระบบ GFMIS

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
การบริหารจัดการและการดาเนินงานในกลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
วางแผนการบริหารจัดการและการดาเนินงาน
ในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย กลยุทธ์ แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบัติง่านประจาปี
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดภารกิจในการ
ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินฯ
ศึกษากฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี
และการพัสดุ
มอบหมายงานให้บุคลากรในกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์รับผิดขอบตามภารกิจด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้
- งานบริหารงานการเงิน
- งานบริหารการบัญชี
- งานบริหารการพัสดุและการบริหาร
สินทรัพย์
ให้บุคลากรในกลุ่มจัดทามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน กาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย และ
จัดทาคู่มือปฏิบัติงาน
ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในกลุ่ม
วาง

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มีแผนการบริหารจัดการและการดาเนินงานตาม
ภารกิจในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ได้ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย กลยุทธ์
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบัติ
งานประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดภารกิจในการ
ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินฯ
ได้ศึกษากฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจต่าง ๆ ทางด้านการเงิน
การบัญชี และการพัสดุ
แต่งตั้งคาสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้กับ
บุคลากรในกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ให้สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ
และมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง

๖. บุคลากรในกลุ่มได้จัดทามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย และมี
คู่มือการปฏิบัติงาน
๗. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในกลุ่มทุกเดือน โดยให้บุคลากรในกลุ่มทุกคน
เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้า
หน่วยงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง การกลั่นกรองงานของบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่
1.
2.

3.

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
ศึกษา กฎหมาย ระเบียน แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กับงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ
กลั่นกรองงาน, แฟ้มเอกสารของบุคลากรในกลุ่ม
ก่อนเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อให้ถูกต้องและ
เป็นไปตามขึ้นตอน แนวปฏิบัติ ระเบียบ กฎหมาย
ที่กาหนด และวัตถุประสงค์ของทางราชการ
เมื่อพบข้อผิดพลาด แก้ไข เพิ่มเติม แจ้งให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้
ถูกต้อง พร้อมให้คาแนะนา ชี้แนะ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑. ได้ศึกษากฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ
๒. ดาเนินการตรวจสอบ กลั่นกรองงาน แฟ้ม
เอกสารของบุคลากรในกลุ่มก่อนเสนอต่อหัวหน้า
หน่วยงานเพื่อให้ความเห็นชอบ หรือเพื่ออนุมัติ
ตามขึ้นตอนแนวปฏิบัติ ระเบียบ กฎหมายที่
กาหนด และวัตถุประสงค์ของทางราชการ
๓. เมื่อพบข้อผิดพลาด แก้ไข เพิ่มเติม แจ้งให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการแก้ไข ปรับปรุง
โดยเร็ว พร้อมให้คาแนะนา ชี้แนะ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง การกากับ ติดตาม การดาเนินการเบิกจ่ายเงิน
ที่
1.
2.
3.
4.

5.

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
วางแผนการกากับ ติดตาม การดาเนินการเบิก
จ่ายเงินแต่ละรายการ
ศึกษาเงื่อนไข เกณฑ์การใช้จ่ายเงินแต่ละรายการ
ที่ได้รับอนุมัติเงิน
ศึกษากฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวข้องใน
การเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ เพื่อให้การ
เบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง
ดาเนินการกากับ ติดตาม การเบิกจ่ายเงิน
- จัดทาบัญชีควบคุมเงินงบประมาณ/เงินนอก
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- จัดทาบัญชีควบคุมเงินงบประมาณ/เงินนอก
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- เปรียบเทียบยอดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และได้รับอนุมัติ
- ตรวจเช็ครายการเอกสารขอเบิกกับ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- บันทึกรายการที่ขอเบิกในทะเบียนควบคุม
เงิน
- ตรวจเช็คยอดเงินคงเหลือ
ติดตามเจ้าหนาที่ผู้รับผิดขอบการเบิกจ่ายใน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา,
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ให้รีบดาเนินการ
เบิกจ่าย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑. ได้วางแผนการกากับ ติดตาม การดาเนินการเบิก
จ่ายเงินแต่ละรายการ
2. ได้ศึกษาเงื่อนไข เกณฑ์การใช้จ่ายเงินแต่ละ
รายการที่ได้รับอนุมัติเงิน
3. ได้ศึกษากฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ในการเบิกจ่ายเงินแต่ละรายการ
4. ได้ดาเนินการกากับ ติดตาม การเบิกจ่ายเงินโดย
จัดทาบัญชีควบคุมเงินงบประมาณ/เงินนอก
งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร และได้รับอนุมัติ
เงินและเปรียบเทียบยอดงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรและได้รับอนุมัติ มีการตรวจเช็ครายการ
เอกสารขอเบิกกับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
พร้อมบันทึกรายการในทะเบียนควบคุมเงิน และ
ตรวจเช็คยอดเงินคงเหลือ

5. ได้รับการติดตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ
เบิกจ่าย ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ให้รีบ
ดาเนินการเบิกจ่ายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการและ
กิจกรรมที่ดาเนินการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง การจัดทาข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน
ที่
1.
2.
3.
4.

5.

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
ศึกษาวิเคราะห์ รายละเอียด นโยบาย และ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศึกษา วิเคราะห์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ผลผลิต กิจกรรม/โครงการ แต่ละรายการ
วางแผนการจัดทารูปแบบการจัดทาข้อมูลการเบิก
จ่ายเงิน
บันทึกข้อมูลการเบิกเงินในแบบที่จัดทาขึ้นโดย
วิเคราะห์รายการขอเบิก และตรวจสอบกับ
งบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายได้ถูกต้องตามใบงวดที่
ได้รับอนุมัติ
สรุปข้อมูลการเบิกจ่าย นาเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
แลละทีมบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๑.
๒.
๓.
๔.

๕.

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ได้ศึกษาวิเคราะห์ รายละเอียด นโยบาย และ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ศึกษา วิเคราะห์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ผลผลิต กิจกรรม/โครงการ แต่ละรายการ
ได้มีการวางแผนการดาเนินงานจัดทารูปแบบ
เพื่อจัดทาข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน
ทาการวิเคราะห์เอกสารรายการขอเบิกที่ได้รับ
อนุมัติ และตรวจสอบกับงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติเมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้ว บันทึกข้อมูล
ยอดการเบิกจ่ายตามใบงวดในแต่ละรายการ
จัดทาข้อมูลสรุปยอดการเบิกจ่าย แล้ว
นาเสนอหัวหน้าหน่วยงาน และทีมบริหาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 ทุก 2 สัปดาห์ ในไตรมาสที่ 1,
2 และ 3 ในไตรมาสที่ 4 จัดทาข้อมูลสรุป
เสนอทุกสัปดาห์

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง การควบคุมและตรวจสอบงบประมาณในระบบ GFMIS
ที่
1.
2.
3.
4.

5.

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
ได้รับหนังสือแจ้งโอนเงินงบประมาณจากงาน
ธุรการ
บันทึกควบคุมหนังสือแจ้งการโอนเงินงบประมาณ
ที่ได้รับจาก สพฐ. เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้อง
บันทึกการรับเงินในทะเบียนคุมเงินงบประมาณ
แยกตามผลผลิต กิจกรรม โครงการ
เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินมีการบันทึกเบิกเงินในระบบ
GFMIS ดาเนินการตรวจสอบรหัสงบประมาณ
รหัสแหล่งของเงิน รหัสกิจกรรมหลัก และบันทึก
การเบิกเงินในทะเบียนคุมงบประมาณแยกตามใบ
งวด แยกตามผลผลิต กิจกรรม โครงการ
ตรวจสอบงบประมาณในทะเบียนคุมงบประมาณ
ถูกต้องตรงกับระบบ GFMIS และจัดทารายงาน
เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. ดาเนินการตรวจสอบเงินในระบบ GFMIS
2. ดาเนินการภายใน 1 วันเมื่อได้รับโอน
งบประมาณ
3. ดาเนินการภายใน 1 วันหลังจากบันทึก
รายการ
4. ดาเนินการทุกสิ้นเดือน

