กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ชื่อ นางดารารัตน์ นิคม
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
งานที่ได้รับมอบหมาย
การบริหารจัดการและดาเนินงานในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การจัดทาข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน
การกากับ ติดตาม การดาเนินการเบิกจ่ายเงิน
การกลั่นกรองงานของบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง การบริหารจัดการและดาเนินงานในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
๑.วางแผนการบริหารจัดการและการดาเนินงาน
ในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๒.ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย กลยุทธ์ แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบัติงานประจาปี
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓.ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดภารกิจในการ
ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินฯ
๔.ศึกษากฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และการ
พัสดุ
๕.มอบหมายงานให้บุคลากรในกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์รับผิดชอบตามภารกิจ
ด้านต่าง ๆ ดังนี้
- งานบริหารงานการเงิน
- งานบริหารการบัญชี
- งานบริหารการพัสดุและการบริหารสินทรัพย์
๖.ให้บุคลากรในกลุ่มจัดทามาตรฐานการปฏิบัติ
งาน กาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย และจัดทา
คู่มือปฏิบัติงาน
๗.ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑. มีแผนการบริหารจัดการและการดาเนินงานตาม
ภารกิจในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๒. ได้ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย กลยุทธ์ แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบัติงานประจาปี
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. ได้ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดภารกิจในการ
ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินฯ
๔. ได้ศึกษากฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง
กับภารกิจต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และ
การพัสดุ
๕. แต่งตั้งคาสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้กับ
บุคลากรในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ให้สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ และ
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
๖. บุคลากรในกลุ่มได้จัดทามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย และมีคู่มือ
การปฏิบัติงาน
๗. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในกลุ่มทุกเดือน โดยให้บุคลากรในกลุ่มทุกคน
เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้า
หน่วยงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง การจัดทาข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑.ศึกษาวิเคราะห์ รายละเอียด นโยบาย และงบประมาณที่ ๑. ได้ศึกษาวิเคราะห์ รายละเอียด นโยบาย และ
ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.ศึกษา วิเคราะห์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ผลผลิต
๒. ได้ศึกษา วิเคราะห์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
กิจกรรม/โครงการ แต่ละรายการ
ผลผลิต กิจกรรม/โครงการ แต่ละรายการ
๓.วางแผนการจัดทารูปแบบการจัดทาข้อมูลการ
๓. ได้มีการวางแผนการดาเนินงานจัดทารูปแบบเพื่อ
เบิกเบิกจ่ายเงิน
จัดทาข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน
๔.บันทึกข้อมูลการเบิกเงินในแบบที่จัดทาขึ้น
๔. ทาการวิเคราะห์เอกสารรายการขอเบิกที่ได้รับ
โดยวิเคราะห์รายการขอเบิก และตรวจสอบกับงบประมาณ อนุมัติ และตรวจสอบกับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
เพื่อเบิกจ่ายได้ถูกต้องตามใบงวด
เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้ว บันทึกข้อมูลยอดการ
ที่ได้รับอนุมัติ
เบิกจ่ายตามใบงวดในแต่ละรายการ
๕.สรุปข้อมูลการเบิกจ่าย นาเสนอหัวหน้าหน่วยงานและทีม ๕. จัดทาข้อมูลสรุปยอดการเบิกจ่าย แล้วนาเสนอ
บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หัวหน้าหน่วยงาน และทีมบริหารสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๑
ทุก ๒ สัปดาห์ ในไตรมาสที่ ๑, ๒ และ ๓
ในไตรมาสที่ 4 จัดทาข้อมูลสรุปเสนอทุกสัปดาห์

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง การกากับ ติดตาม การดาเนินการเบิกจ่ายเงิน
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
๑.วางแผนการกากับ ติดตาม การดาเนินการเบิกจ่าย
เงินแต่ละรายการ
๒.ศึกษาเงื่อนไข เกณฑ์การใช้จ่ายเงินแต่ละรายการ
ที่ได้รับอนุมัติเงิน
๓.ศึกษากฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการ
เบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ เพื่อให้การเบิกจ่ายได้อย่าง
ถูกต้อง
๔.ดาเนินการกากับ ติดตาม การเบิกจ่ายเงิน
- จัดทาบัญชีควบคุมเงินงบประมาณ/เงินนอก
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- จัดทาบัญชีควบคุมเงินงบประมาณ/เงินนอก
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- เปรียบเทียบยอดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และได้รับอนุมัติ
- ตรวจเช็ครายการเอกสารขอเบิกกับงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ
- บันทึกรายการที่ขอเบิกในทะเบียนควบคุมเงิน
- ตรวจเช็คยอดเงินคงเหลือ
๕.ติดตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายในกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา, ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ให้รีบดาเนินการเบิกจ่าย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑. ได้วางแผนการกากับ ติดตาม การดาเนินการเบิก
จ่ายเงินแต่ละรายการ
๒. ได้ศึกษาเงื่อนไข เกณฑ์การใช้จ่ายเงินแต่ละ
รายการที่ได้รับอนุมัติเงิน
๓. ได้ศึกษากฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ในการเบิกจ่ายเงินแต่ละรายการ
๔. ได้ดาเนินการกากับ ติดตาม การเบิกจ่ายเงิน
โดยจัดทาบัญชีควบคุมเงินงบประมาณ/เงินนอก
งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร และได้รับอนุมัติเงิน
และเปรียบเทียบยอดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และได้รับอนุมัติ มีการตรวจเช็ครายการเอกสาร
ขอเบิกกับงบประมาณที่ได้รับอนุมติ พร้อมบันทึก
รายการในทะเบียนควบคุมเงิน และตรวจเช็ค
ยอดเงินคงเหลือ

๕. ได้มีการติดตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ
เบิกจ่าย ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ให้รีบ
ดาเนินการเบิกจ่ายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการและ
กิจกรรมที่ดาเนินการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง การกลั่นกรองงานของบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
๑.ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงาน
การเงิน การบัญชี และพัสดุ
๒.กลั่นกรองงาน, แฟ้มเอกสารของบุคลากรในกลุ่ม ก่อน
เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตาม
ขั้นตอน แนวปฏิบัติ ระเบียบ กฎหมายที่กาหนด และ
วัตถุประสงค์ของทางราชการ
๓.เมื่อพบข้อผิดพลาด แก้ไข เพิ่มเติม แจ้งให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง พร้อมให้
คาแนะนา ชี้แนะ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑. ได้ศึกษากฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กับงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ
๒. ดาเนินการตรวจสอบ กลั่นกรองงาน แฟ้มเอกสาร
ของบุคลากรในกลุ่มก่อนเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน
เพื่อให้ความเห็นชอบ หรือเพื่ออนุมัติ ตามขั้นตอน
แนวปฏิบัติ ระเบียบ กฎหมายที่กาหนด และ
วัตถุประสงค์ของทางราชการ
๓. เมื่อพบข้อผิดพลาด แก้ไข เพิ่มเติม แจ้งให้
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบดาเนินการแก้ไข ปรับปรุงโดยเร็ว พร้อม
ให้คาแนะนา ชี้แนะ

