
 
มาตรฐานการปฏบิัติงาน 

 
 

ของ 
นางบุญชู   โคตรบรรเทา 

ต าแหน่ง นักจัดการทั่วไปช านาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าที่  ผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรัพย ์
        ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๖ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
 



 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
งบประมาณ ที่เก่ียวกับงานบริหารการเงิน งานบริหารงานบัญชี งานบริหารงานพัสดุ และบริหารงานสินทรัพย์ ให้ถูกต้อง 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งการด าเนินการของการบริหารงานแต่ละด้านจะมีแนวปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจน ซึ่งการด าเนินการต่างๆที่กล่าวข้างต้นจะต้องมีสถานศึกษาเป็นหน่วยงานย่อยที่เกี่ยวข้องโดยตรง กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ มีหน้าที่ให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารจัดการตามระเบียบ และวิธีปฏิบัติให้
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือจัดระบบบริหารงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการการศึกษาของสถานศึกษาส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

2. เพ่ือให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน การเบิกจ่ายเงิน ของสถานศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้   

3. เพ่ือให้มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานสถานศึกษา  

 

ขอบข่าย/ภารกิจ ของงานที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษา 

ภารกิจ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
1. งานบริหารการเงิน 

1.1การเบิกเงิน 
1.2 การจ่ายเงิน 
1.3 การยืมเงิน 
1.4 การรับเงิน 
1.5 การเก็บรักษาเงิน 
1.6 การน าเงินส่งคลัง 
1.7 การกันเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 การบริหารจัดการทางด้านการเงินซึ่งประกอบไปด้วยวิธีการเบิก
เงิน วิธีการจ่ายเงิน วิธีการยืมเงิน วิธีการรับเงิน วิธีการเก็บรักษา
เงิน วิธีการน าเงินส่งคลัง และวิธีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในวันสิ้น
ปีงบประมาณ ซึ่งแต่ละวิธีการนั้นจะมีข้ันตอนการปฏิบัติงานที่
เฉพาะของแต่ละวิธีการ แต่วิธีการที่เหมือนๆ กันก็คือการรับ
เอกสารจากผู้ที่เก่ียวข้อง/ผู้มีสิทธิ์ เช่น สถานศึกษา ข้าราชการครู  
บุคลากรทางการศึกษา บุคคลภายนอกเพ่ือให้บริการ สนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านการบริหารงบประมาณการ
เบิกเงิน การจ่ายเงิน การยืมเงิน การรับเงิน การเก็บรักษา การน า
เงินส่งคลัง และการกันเงิน ที่โรงเรียนได้รับจัดสรรเพื่อไปบริหาร
จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้ 
1.การเบิกเงินท าให้มีขวัญและก าลังใจแก่ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา  โดยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ 
เงินค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ได้
รวดเร็วเป็นไปตามก าหนดเวลา จะท าให้มีขวัญและก าลังใจในการ



ภารกิจ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 
 
 

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 
2.การจ่ายเงิน สนับสนุนการเรียนการสอนในด้านการจ่ายเงินใน
การด าเนินการขอเบิกเงินของโรงเรียนโดยจ่ายตรงเข้าบัญชีของผู้มี
สิทธิ์ 
3.การยืมเงิน สนับสนุนให้โรงเรียนสามารถยืมเงินงบประมาณ 
เพ่ือไปบริหารจัดการในโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.การรับเงิน สถานศึกษาจะได้รับเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี 
ธนาคารตามท่ีสถานศึกษา/ผู้ขอเบิกร้องขอ 
5.การเก็บรักษาเงิน สถานศึกษามีอ านาจในการเก็บรักษาในวงเงิน 
ที่จ ากัด เงินที่เกินอ านาจสามารถน าฝากเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ 
6.การน าเงินส่งคลัง เขตพ้ืนที่การศึกษาได้น าเงินรับฝาก-รายได้ 
แผ่นดินของสถานศึกษาส่งฝากคลังตามระเบียบ 
7.การกันเงิน การจัดซื้อ/จัดจ้างของสถานศึกษาในวงเงินตั้งแต่ 
5,000.00 บาทเป็นต้นไป จะต้องด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างด้วย 
ระบบอิเล็คทอรนิคส์ และจัดส่งให้เขตพ้ืนที่การศึกษาบันทึกใน 
ระบบ GFMIS เพ่ือกันเงินงบประมาณไว้รอเบิกเม่ือครบก าหนด 
ถือว่าได้ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว 

 

ภารกิจ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.งานบริหารงานบัญชี 
     2.1 สมุดเงินสด 
     2.2 สมุดเงินฝากธนาคาร 
     2.3 การรับและการน าส่งเงิน 
     2.4 การบันทึกทะเบียบคุมฎีกา
การเบิกจ่ายเงิน 
     2.5 รายงานการเงิน 
     2.6 การจัดท างบเทียบยอดเงิน
ฝากธนาคาร 
     2.7 การตรวจสอบและรายงาน
การเงิน 
     2.8 การสรุปรายการ 
     2.9 การปรับปรุงบัญชี 
     2.10 การบันทึกปิดบัญชีสิ้นปี 
     2.11 การจัดท าบัญชีเงินประจ า
งวด 
     2.12 การบันทึกโอน/เปลี่ยนแปลง

   งานบริหารงานบัญชี เป็นการวิเคราะห์รายการที่เกิดจากการเบิก
เงิน การจ่ายเงิน การยืมเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าเงิน
ส่งคลัง และการกันเงิน น าไปบันทึกบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารให้
ถูกต้อง แยกประเภทแต่ละรายการให้มีความถูกต้องชัดเจน การ
บันทึกบัญชีเป็นการควบคุมการรับ-จ่ายเงินของหน่วยงานเพ่ือการ
บริหารงบประมาณด้านรับ ด้านจ่ายให้ถูกต้องตามวิธีการงบประมาณ  
ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการบันทึกบัญชีทั้งระบบไปเป็น
เครื่องมือในการบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้เช่นเดียวกันค า 



งบประมาณ 
ภารกิจ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

3. งานบริหารงานพัสดุ 
1.1 การจัดซื้อ/จัดจ้าง  
1.2 การเก็บรักษาพัสดุ  
1.3 การเบิก-จ่ายพัสดุ 
1.4 การยืมพัสดุ 
1.5 การตรวจสอบพัสดุ

ประจ าปี 
1.6 การจัดท าเอง 

 
 

    งานบริหารงานพัสดุ เป็นการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามวิธีการที่ได้รับ 
ความเห็นชอบของหน่วยงาน แต่ในปัจจุบันจะต้องด าเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ (e-Government Procurement : 
e-GP) สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจในการจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่ง
จะต้องจัดท าให้ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
วิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ พ.ศ.2549 กลุ่มบริหารงานการเงินและ 
สินทรัพย์ ได้เป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน าผู้บริหารสถานศึกษาและครู
การเงิน-พัสดุ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างโดยวิธีตกลงราคา  วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธี
กรณีพิเศษ และวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ ตามหลักเกณฑ์ท่ี
กระทรวงการคลังก าหนด 
 

 

ภารกิจ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
4. งานบริหารงานสินทรัพย์ 

1.1 การขอขึ้นทะเบียนที่ราช
พัสดุ  

1.2 การขอใช้ที่ราชพัสดุ  
1.3 การขอรื้อถอนอาคาร

และสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 63/2546 
เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับการขอใช้ที่ดินเพ่ือใช้ประโยชน์ในทาง
ราชการ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล 
บ ารุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545 
ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 ให้
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดย
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นผู้ด าเนินการโดย
ประสานงานระหว่างส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่/กรมธนารักษ์กับ
สถานศึกษาในเรื่องของการขอใช้ที่ราชพัสดุของสถานศึกษาที่ขอใช้ที่
ราชพัสดุในความดูแลครอบครองของกระทรวง ทบวง กรม และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การขอใช้ที่ราชพัสดุของกระทรวง 
ทบวง กรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอใช้ที่ราชพัสดุใน
ความดูแลครอบครองของสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และการขอรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ เพ่ือปรับปรุง
พัฒนาสถานที่ อ านวยความสะดวกให้สถานศึกษาได้มีเวลาในการ
จัดการเรียนการสอนเต็มก าลังความสามารถ จะท าให้นักเรียนมีการ
เรียนดีขึ้น ผลสัมฤทธิ์ก็สูงขึ้น เป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษา 

 



















































































 

 

 



 

 

 



 

 
มาตรฐานการปฏบิัติงาน 

 
 

ของ 
นางบุญชู   โคตรบรรเทา 

ต าแหน่ง นักจัดการทั่วไปช านาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าที่  ผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรัพย ์
        ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๖ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
 





งานอ านวยการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร 
การประสานงานและให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภารกิจและงานต่าง ๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สามารถบริหารจัดการและด าเนินงานตามบทบาทภารกิจ อ านาจ หน้าที่ ได้อย่างเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพ้ืนฐานของความถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษา และทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษาเพ่ือให้
สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างสะดวก คล่องตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์  

 ๑. เพ่ือให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการให้การปฏิบัติงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
 ๓. เพ่ือให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดต่อสาธารณชน ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
การด าเนินงาน เกิดความเลื่อมใสและศรัทธา และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
ขอบเขตการปฏิบัติงาน  วิเคราะห์   วางแผนการปฏิบัติงาน  ก ากับดูแล  ตรวจสอบ  และให้ค าปรึกษาการ
ปฏิบัติงานในกลุ่มอ านวยการ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในสายงานก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาในล าดับต่อไป  
  ๑  งานธุรการ 
   ๑.๑ งานสารบรรณ 
   ๑.๒ การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ 
   ๑.๓ การมอบหมายหน้าที่การงาน 
   ๑.๔ งานเลขานุการผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๑.๕ การประชุมภายในส านักงาน 
  ๒ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
  ๓  งานยานพาหนะ 
  ๔  งานการจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร 
   ๔.๑ การจัดระบบบริหาร 
   ๔.๒ การพัฒนาองค์กร 
   ๔.๓ การจัดท าระเบียบและประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๔.๔ การตรวจสอบกลั่นกรองงาน 
   .๔.๕ การมอบอ านาจของผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน 
   ๔.๖ การควบคุมภายใน 
 ๕. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
  ๕.๑  งานการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ 
   -การสร้างเครือข่ายภายนอกองค์กร 
   -การสร้างเครือข่ายภายในองค์กร 
  ๕.๒ งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่อสาธารณชน 
  ๕.๓  งานบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 



 ๖. กลุ่มงานประสานงาน 
  ๖..๑ งานประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๖.๒ งานการประสานการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน 
  ๖.๓ งานการประสานงานเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดับ  ต่าง ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 
 


