
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 

     กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มีอำนาจหน้าท่ีในการดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงนิ   
งานบริหารงานบัญชี  งานบริหารงานพัสดุ  งานบริหารงานสินทรัพย์  การให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานบริหารการเงิน งานบญัชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์  และการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง  หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 

1. นางกฤษณา    กฤตาคม    ตำแหน่งเลขที่ อ 7   ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   ทำหน้าท่ีวิเคราะห์ วางแผน กำหนดนโยบาย การจัดการ   
กำกับ  ตรวจสอบ  และบังคับบัญชา  ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ตรวจสอบหลักฐาน 
เอกสารหลักฐานในสายงาน  ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา  ท่ีมีลักษณะยากมากเป็นพิเศษ  ซึ่งต้องตัดสินใจในงาน 
ท่ีต้องใช้ความชำนาญการและประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ  และมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

๔. ควบคุม กำกับ  ดูแล ตรวจสอบ  ให้คำปรึกษา แนะนำ  ปรับปรุง  งานบริหารการเงิน   
งานบริหารงานบัญชี  งานบริหารงานพัสดุ  งานบริหารงานสินทรัพย์  รวมทั้งติดตาม ประเมินการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุ่ม   

๕. ให้คำปรึกษาแก่สถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารงานการเงนิ งานบัญชี งานพัสดุ และ 
งานบริหารสินทรัพย์   

๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  หรือท่ีได้รับ
มอบหมาย 

๗. ศึกษาวิเคราะห์  วางแผนการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพื่อการพัฒนา 
และปรับปรุงงานภายในกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๘. ศึกษาวิเคราะห์  รายงาน  ผลการเบิก จ่ายเงินงบประมาณให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
๙. ตรวจสอบ กล่ันกรองงาน งานบริหารการเงิน  งานบริหารงานบัญชี  งานบริหารงานพัสดุ   

งานบริหารงานสินทรัพย์  ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
๑๐. ติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานในสังกัด  ให้เป็นไปตามเป้าหมายของทางราชการ 
๑๑. แจ้งการอนุมัติเงินประจำงวดแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
๑๒. รายละเอียดการเร่งรัดติดตามการเบิก-จ่าย  เงินงบประมาณให้เป็นไปตามกำหนด 
๑๓.  ควบคุมเงินงบประมาณ  และแจ้งอนุมัติเงินประจำงวดในงานท่ีรับผิดชอบ 
๑๔.  จัดทำทะเบียนคุมเงินงวด และตัดจ่ายเงินงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย ยกเว้นงบกลาง 
๑๕.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

หากไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้นางบุญชู   โคตรบรรเทา  ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ  
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนลำดับท่ี 1 และ นางสาววาทินี  ไชยชนะ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าท่ี
แทนลำดับท่ี 2 
 

    

/กลุ่มงานบริหารการเงิน… 



   

กลุ่มงานบริหารการเงิน 
2.  นางสาววาทินี  ไชยชนะ  ตำแหน่งเลขที ่อ 11  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
     ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงิน  ปฏิบัติงานท่ีมีความชำนาญ  ประสบการณ์สูงเกี่ยวกับงาน 
วิชาการเงินและบัญชี  ท่ีมีลักษณะงานท่ียากมาก  ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานท่ีรับผิดชอบมากและ 
ยากเป็นพิเศษ  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. ศึกษาวิเคราะห์  วางแผนงานกลุ่มงานบริหารการเงิน 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา  แนะนำ ดูแล  กำกับติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรใน 

กลุ่มงาน  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการ 
3.  ดำเนินการ จัดทำทะเบียนคุมเช็ค เขียนเช็ค จ่ายเช็คเงินทุกประเภท  
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินด้วยเช็ค  โอนเงิน  ให้เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิ  จัดส่งหลักฐานการจ่าย   
    เป็นประจำทุกวันท่ีมีการจ่าย 
5. จัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวดทุกแผนงานทุกโครงการ ยกเว้นเงินงบบริหารสำนักงานเขตพื้นท่ี  
    การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
6. ดำเนินการจ่ายเงินผ่านระบบ (KTB Corporate Online) 
7. รายงานสรุปผลการโอนท่ีได้จากการโอนเงินผ่าน KTB Corporate Online 
8. จัดทำและจัดเก็บหลักฐานการโอนเงินผ่าน KTB Corporate Online 

 9. สรุปรายงานการจ่ายเงินผ่าน  KTB Corporate Online  จากรายงานสรุปผลการโอนเงิน รายการสรุป  
               ความเคล่ือนไหวทางบัญชี ท่ีเรียกจากระบบ KTB Corporate Online และข้อมูลในทะเบียนคุม 
               การโอนเงินทุกส้ินวัน 

10. ออกใบเสร็จรับเงิน นำเงินส่งคลัง  ประสานคลังจังหวัดและธนาคาร  ให้จัดส่งหลักฐานการรับส่งเงิน  
      เป็นประจำทุกวันท่ีมีการรับส่งเงิน 
11.  ดำเนินการจัดทำหน้างบประกอบฎีกา เบิกจ่ายเงินงานท่ีรับผิดชอบ ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลาง 
       กำหนดและจัดทำ ใบส่ังจ่ายงานท่ีรับผิดชอบเพื่อจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์ 
12. ดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินด้วยเช็ค โอนเงิน ให้เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิ 
13. กำกับ ดูแล การจัดส่งหลักฐานการจ่ายเป็นประจำทุกวันท่ีมีการจ่าย 
14. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือน  ค่าจ้างประจำ  และเงินอื่นท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน ค่าจ้างประจำ   
      จัดทำรายละเอียดการหักหนี้ประจำเดือน  โอนรายตัว  ประจำทุกเดือน 
15. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ  ค่าตอบแทน และค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน 
16. ดำเนินการเบิกจ่าย นำส่ง  ถอนคืน  เงินสะสม  สมทบ กสจ.  ประจำเดือน 
17. ดำเนินการเกี่ยวกับเงิน กบข.  กสจ. ทุกกรณี 
18. จัดทำหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย 
19. จัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ประจำปี และหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

           20. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินรางวัล ของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด 
21. จัดทำหน้างบประกอบฎีกา เบิกจ่ายเงินในงานท่ีรับผิดชอบ  ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด    และ    
       จัดทำ ยื่นใบส่ังจ่ายเงินท่ีรับผิดชอบขอเบิก 

/22. บันทึกรหัสงบประมาณ… 



22. บันทึกรหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน  รหัสกิจกรรมย่อย  ไว้ด้านบนหน้างบหลักฐานเอกสารการ 
      เบิกจ่าย และบันทึกในทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน ก่อนส่งมอบเจ้าหน้าท่ีผู้จัดทำทะเบียนคุมเงิน 
      ประจำงวดส่วนจังหวัด  ก่อนเข้าเบิกจ่ายในระบบ GFMIS 
23. ดำเนินการเบิกจ่าย ผูกพัน เงินในระบบ GFMIS  ในงานท่ีรับผิดชอบ  
24. กำกับ ดูแล การจัดส่งหลักฐานการจ่ายเป็นประจำทุกวันท่ีมีการจ่าย 
25. สำเนาหนังสือในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฎิบัติ 
26. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ในกรณีท่ี นางสาววาทินี  ไชยชนะ  ไม่อยู่/ไปราชการ/ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ มอบให้ 
นางสาวสุภาพร  แฝงยงค์ ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 

 

3.  นางสาวสุภาพร  แฝงยงค์   ตำแหน่งเลขที่ อ 10   ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบติัการ  
      ปฏิบัติงานท่ีมีความชำนาญ  ประสบการณ์สูง เกี่ยวกับงานวิชาการเงินและบัญชี  ท่ีมีลักษณะงานท่ี 
ยากมาก  ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานท่ีรับผิดชอบมากและยากเป็นพิเศษ และปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างาน 
บัญชคีนท่ี 1  ปฎิบัติงานท่ีมีความชำนาญและประสบการณ์สูงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี   ท่ีมีลักษณะงาน 
ท่ียากมาก  ควบคุม กำกับ ดูแล  และตรวจสอบ อำนวยความสะดวกหรือแนะนำแก้ไขปัญหา  ปรับปรุงงานใน 
หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ  ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และความรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1.   ศึกษาวิเคราะห์  วางแผนเกี่ยวกับงานการเงิน 
2.  ให้คำปรึกษา  แนะนำ ดูแล  กำกับติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงาน   
     ให้เปน็ไปตามกฎหมาย  ระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการ 
3. จัดทำหน้างบประกอบฎีกา เบิกจ่ายเงินในงานท่ีรับผิดชอบ  ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด     

และจัดทำ ยื่นใบส่ังจ่ายเงินท่ีรับผิดชอบขอเบิก 
4. จัดทำบัตรคุมงบประมาณในงานท่ีรับผิดชอบ 
5. ดำเนินการเบิกจ่าย  ผูกพัน เงินในระบบ GFMIS  ในงานท่ีรับผิดชอบ 
6. ออกใบเสร็จรับเงิน นำเงินส่งคลัง  ประสานคลังจังหวัดและธนาคาร  ให้จัดส่งหลักฐานการรับส่งเงิน   

เป็นประจำทุกวันท่ีมีการรับส่งเงิน 
7. จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 
8. สำเนาหนังสือในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

          9. ควบคุม ตรวจสอบ และเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคของสำนักงานทุกรายการ 
          10. ควบคุม ตรวจสอบและเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน และรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน 
          11. ดำเนินการบันทึกการรับ-นำส่งเงินทุกประเภท เข้าระบบ GFMIS 
          12. ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิการใช้  (Token Key)  
          13. เสนอขออนุมัติเพื่อวางเบิกเงินในระบบ  GFMIS  ในงานท่ีรับผิดชอบ    
           14. วางเบิกเงินในระบบ  GFMIS ทุกแผนงาน/โครงการ  
           15. จัดทำใบส่ังจ่ายเพื่อประกอบการเขียนเช็คจ่ายให้เจ้าหนี้และผู้มีสิทธิ ในงานท่ีรับผิดชอบ  
  16. ดำเนินการ ตรวจสอบ จัดทำ ปรับปรุง งานด้านบัญชีในระบบ GFMIS 
  17. จัดทำรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี และการขอขยายเวลาเบิก – จ่ายเงิน 
           18. ดำเนินการบันทึกการล้างลูกหนี้เงินยืมราชการ ในระบบ GFMIS 



     19. จัดทำทะเบียนคุม ตรวจสอบ และเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา 
  20. รับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online เครื่อง EDC และช่องทางการรับเงินทางอิเลคทรอนิกส์ 
  21. ตรวจสอบข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานการรับชำระระหว่างวันกับรายการสรุปความเคล่ือนไหว 
                 ทางบัญชีท่ีเรียกจากระบบ KTB Corporate Online เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาทุกส้ินวัน 
  22. นำเงินส่งคลัง หรือฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online      
  23. ตรวจสอบการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online จากเอกสารท่ีพิมพ์จาก 
                  หน้าจอ การทำรายการสำเร็จ กับรายการสรุปความเคล่ือนไหวทางบัญชี ท่ีเรียกจากระบบ  
                  Corporate Online  ให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาทุกส้ินวันทำการ 

24.  จัดทำทะเบียนคุมเงินฝากคลัง ดำเนินการฝาก-ถอน ควบคุม  เงินฝากคลัง   
25. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน /เรียกใบเสร็จรับเงิน จัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

          26. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนห้องเรียนกีฬา /เรียกใบเสร็จรับเงิน จัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
          27. ศึกษาวิเคราะห์  กล่ันกรองงาน  วางแผนงานกลุ่มงานบริหารงานบัญชี  ตามหลักการและนโยบายบัญชี  
                สำหรับหน่วยงาน 
          28. สนับสนุน  ส่งเสริม  ให้คำปรึกษา  แนะนำ  ดูแลกำกับติดตามการปฏิบัติงานบุคลากรในกลุ่มงาน   
                ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ แบบแผน แนวปฏิบัติของทางราชการ 
           29. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ในกรณีท่ี นางสาวสุภาพร  แฝงยงค์  ไม่อยู่/ไปราชการ/ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ มอบให้ 
นางสาววาทินี  ไชยชนะ ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
 

4. นางชุติกาญจน์  จิรโรจน์วณิช   ตำแหน่งเลขที่ อ 8    ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
     ปฏิบัติงานท่ีมีความชำนาญ  ประสบการณ์สูง เกี่ยวกับงานวิชาการเงินและบัญชี  ท่ีมีลักษณะงานท่ียากมาก   
ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานท่ีรับผิดชอบมากและยากเป็นพิเศษ  ควบคุม กำกับ ดูแล  และตรวจสอบ  
อำนวยความสะดวกหรือแนะนำแก้ไขปัญหา  ปรับปรุงงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ  ให้เป็นไปตามระเบียบ  
กฎหมาย และความรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
           1. ศึกษาวิเคราะห์  วางแผนเกี่ยวกับงานการเงิน 

2.  ให้คำปรึกษา  แนะนำ เกี่ยวกับภาระงานในหน้าท่ีแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
3.  จัดทำหน้างบประกอบฎีกา เบิกจ่ายเงินในงานท่ีรับผิดชอบ  ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด     
     และจัดทำ ยื่นใบส่ังจ่ายเงินท่ีรับผิดชอบขอเบิก 
4.  ดำเนินการเบิกจ่าย  ผูกพัน เงินในระบบ GFMIS  ในงานท่ีรับผิดชอบ 
5. ดำเนินการเรื่องเงินทดรองราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.  2547 
6. จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมเงินทดรองราชการ  และติดตามการส่งใช้เอกสารล้างหนี้เงินยืม 
    เงินทดรองราชการ 
7.  จัดเก็บหลักฐานการส่งใช้เงินยืมเงินทดรองราชการ   
8.  ดำเนินการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ เงินยืมนอกงบประมาณ ส่งใช้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ   

          9.  เสนอขออนุมัติเพื่อวางเบิกเงินในระบบ  GFMIS  ในงานท่ีรับผิดชอบ 
          10. จัดทำใบส่ังจ่ายเพื่อประกอบการเขียนเช็คจ่ายให้เจ้าหนี้และผู้มีสิทธิ ในงานท่ีรับผิดชอบ  

/11. ดำเนินการ จัดทำ… 



11. ดำเนินการ จัดทำ เบิกจ่าย เงินข้าราชการผู้รับบำเหน็จ บำนาญ  ทุกกรณี 
12. ตรวจสอบ จัดทำรายละเอียดการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายให้เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิรับเงินของข้าราชการบำนาญ 
      ส่งกรมบัญชีกลางทุกเดือน 
13. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ 
14. ดำเนินการจัดทำข้อมูลเพื่อขอหนังสือรับรองบำเหน็จค้ำประกัน       
15. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ  3  เดือน   

          16. ตรวจสอบ จัดทำรายละเอียดการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายให้เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิรับเงิน 
17. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจำเสียชีวิต 
18. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการบำนาญ บำเหน็จรายเดือนเสียชีวิต 
19. สำเนาหนังสือในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องแจ้งเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
20. ดำเนินการจัดทำหน้างบประกอบฎีกา เบิกจ่ายเงินงานท่ีรับผิดชอบ ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด   
      และจัดทำ ยื่นใบส่ังจ่ายเงินท่ีรับผิดชอบ 
21. จัดทำหน้างบประกอบฎีกา เบิกจ่ายเงินในงานท่ีรับผิดชอบ จัดทำใบส่ังจ่ายประกอบการเขียนเช็ค 
       เพื่อจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ 
22. การจัดทำหนังสือรับรองหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ของข้าราชการบำนาญ 

 23. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ในกรณีท่ี นางชุติกาญจน์  จิรโรจน์วณิช  ไม่อยู่/ไปราชการ/ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ มอบให้ 

นางจารุวรรณ์   สภูยศ  ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
      

5. นางจารุวรรณ์   สภูยศ       ตำแหน่งเลขที่ อ 9   ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
ปฏิบัติงานท่ีมีความชำนาญ  ประสบการณ์สูง เกี่ยวกับงานวิชาการเงินและบัญชี  ท่ีมีลักษณะงานท่ี 

ยากมาก  ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานท่ีรับผิดชอบมากและยากเป็นพิเศษ  ควบคุม กำกับ ดูแล  และ 
ตรวจสอบ อำนวยความสะดวกหรือแนะนำแก้ไขปัญหา  ปรับปรุงงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ  ให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย และความรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 1. ศึกษาวิเคราะห์  วางแผนเกี่ยวกับงานการเงิน 

2.  ให้คำปรึกษา  แนะนำ เกี่ยวกับภาระงานในหน้าท่ีแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
3. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอย ทุกแผนงานทุกโครงการ 
    ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด  
4. ติดตาม การจัดส่งเอกสารชดใช้เงินยืมราชการ (เงินงบประมาณ) 
5. จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ และติดตามการส่งใช้เอกสารล้างหนี้เงินยืมราชการ  
6.  จัดเก็บหลักฐานการส่งใช้เงินยืมราชการเงินงบประมาณ 
7.  จัดทำหน้างบประกอบฎีกา เบิกจ่ายเงินในงานท่ีรับผิดชอบ  ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด     
     และจัดทำ ยื่นใบส่ังจ่ายเงินท่ีรับผิดชอบขอเบิก 

          8.  เสนอขออนุมัติเพื่อวางเบิกเงินในระบบ  GFMIS  ในงานท่ีรับผิดชอบ 
          9.  จัดทำใบส่ังจ่ายเพื่อประกอบการเขียนเช็คจ่ายให้เจ้าหนี้และผู้มีสิทธิ ในงานท่ีรับผิดชอบ  
         10. การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามท่ีพระราชกฤษฎีกา, ระเบียบและหนังสือแจ้งเวียนกำหนด 
 

         11. รายงานการเบิกจ่าย... 



 
         11. รายงานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนค่าเช่าบ้าน  ให้กลุ่มนโยบายและแผนฯ  และรายงานผู้เช่า,  
               ผู้ให้เช่า หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ     
         12. จัดทำทะเบียนควบคุมผู้เบิกค่าเช่าบ้านให้เป็นปัจจุบัน 
         13. รับเอกสารขอรับเงินค่าเช่าบ้านท่ีขอเบิกค่าเช่าบ้านประจำเดือนของข้าราชการในสังกัด 
         14. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าจ้างช่ัวคราว เงินสะสม สมทบประกันสังคม 
         15. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสะสม เงินสมทบ ประกันสังคมพนักงานราชการ ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 
         16. จัดทำรายละเอียดการหักเงิน ณ ท่ีจ่าย ของพนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว 
         17. ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสะสม เงินสมทบประกันสังคม จัดทำเรื่องเกี่ยวกับเงินประกนัสังคม 

      ทุกกรณี 
         18.ปฎิบัติงานอื่น ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ในกรณีท่ี นางจารุวรรณ์   สภูยศ   ไม่อยู่/ไปราชการ/ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ มอบให้ 
นางชุติกาญจน์  จิรโรจน์วณิช  ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
 

6. นางสาวสุมนทกานต์  บุญบุตร  ลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี     
      ปฏิบัติหน้าท่ีนักวิชาการเงินและบัญชี   ปฎิบัติงานท่ีมีความชำนาญและประสบการณ์สูงเกี่ยวกับการควบคุม  
กำกับ ดูแล  และตรวจสอบ อำนวยความสะดวกหรือแนะนำแก้ไขปัญหา  ปรับปรุงงานในหน้าท่ีท่ีรบัผิดชอบ   
ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และความรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1. ศึกษาวิเคราะห์  วางแผนเกี่ยวกับงานท่ีได้รับมอบหมาย 
2. ศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินในส่วนความรับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ให้คำปรึกษา  แนะนำ เกี่ยวกับภาระงานในหน้าท่ีแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
4. จัดทำหน้างบประกอบฎีกา เบิกจ่ายเงินในงานท่ีรับผิดชอบ  ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด    

และจัดทำ ยื่นใบส่ังจ่ายเงินท่ีรับผิดชอบขอเบิก 
           5.  ดำเนินการเบิกจ่าย  ผูกพัน เงินในระบบ GFMIS  ในงานท่ีรับผิดชอบ 

6.  ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
7.  ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 
8. แจ้งเวียนสำเนาหนังสือ ระเบียบ ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีได้รับมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้อง 
    และโรงเรียนในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ 
9. ปฎิบัติงานอื่น ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
    ในกรณีท่ี นางสาวสุมนทกานต์  บุญบุตร  ไม่อยู่/ไปราชการ/ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ มอบให้ 

นางชุติกาญจน์  จิรโรจน์วณิช  ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
 

กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ 

7. นางบุญชู   โคตรบรรเทา    ตำแหน่งเลขที่ อ 14   ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ         
     ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานพัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ  ทำหน้าท่ีวิเคราะห์ วางแผน  

กำหนดนโยบาย  การจัดการ  กำกับ  ตรวจสอบ  และบังคับบัญชา   ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์  
ตรวจสอบหลักฐานเอกสารหลักฐานในสายงาน  ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา  ท่ีมีลักษณะยากมากเป็นพิเศษ   

/ซึ่งต้องตัดสินใจในงาน... 



ซึ่งต้องตัดสินใจในงานท่ีต้องใช้ความชำนาญการและประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ  และมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1. ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุง งานบริหารงานพัสดุ  
งานบริหารงานสินทรัพย์     

2. ให้คำปรึกษาแก่สถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์   
3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
4. ศึกษาวิเคราะห์  วางแผนการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ เพื่อการพัฒนา 

และปรับปรุงงานภายในกลุ่มงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
5. ศึกษาวิเคราะห์  รายงาน  ผลการเบิก จ่ายเงินงบประมาณให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
6. ติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานในสังกัด  ให้เป็นไปตามเป้าหมายของทางราชการ 
7. แจ้งการอนุมัติเงินประจำงวดแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
8. รายละเอียดการเร่งรัดติดตามการเบิก-จ่าย  เงินงบประมาณให้เป็นไปตามกำหนด 
9. ดำเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับท่ีราชพัสดุ ทุกกรณี   
10. จัดทำเรื่องรับบริจาคท่ีดินจากเอกชน 
11. ดำเนินการเกี่ยวกับเงินบูรณะทรัพย์สิน 
12. ดำเนินการจัดทำรายงานข้อมูลท่ีราชพัสดุ 
13. ดำเนินการเรื่องขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนในสังกัด 
14. ดำเนินการประมูลขายอาคารเรียน อาคารประกอบท่ีขออนุญาตรื้อถอน 

           15. ควบคุมเงินงบประมาณ  และแจ้งอนุมัติเงินประจำงวดในงานท่ีรับผิดชอบ 

           16. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

      ในกรณีท่ี นางบุญชู  โคตรบรรเทา   ไม่อยู่/ไปราชการ/ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้  

มอบให้ นางสาวสมนิตย์  สิงหาอาจ  ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 

8. นางสาวสมนิตย์  สิงหาอาจ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน ช่วยราชการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม  ปฏิบัติงานท่ีมีความชำนาญและประสบการณ์สูง เกี่ยวกับงานวิชาการทางพัสดุ   
ท่ีมีลักษณะงานท่ียากมากเป็นพิเศษ  ควบคุม  กำกับ ดูแล  และตรวจสอบ อำนวยความสะดวกหรือแนะนำ 
แก้ไขปัญหา  ปรับปรุงงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ  ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และความรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1. ให้คำปรึกษาแก่สถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารงานพัสดุ 
2. ปฏิบัติร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
3. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง  เบิกจ่าย  ผูกพัน  งบลงทุน  ทุกงบ ทุกแผนงาน ทุกโครงการ  ทุกรายการ 
    ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และโรงเรียนในสังกัด 
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีและขอขยายเวลาการเบิกจ่าย ทุกรายการ 
5. จัดทำหน้างบประกอบฎีกา เบิกจ่ายเงินในงานท่ีรับผิดชอบ  ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกำหนดและ 
   จัดทำ ยื่นใบส่ังจ่ายเงินท่ีรับผิดชอบขอเบิก 
6. จัดทำใบรับรองภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย  ตามฎีกาท่ีขอเบิกเงิน 

/7. บันทึกรหัสงบประมาณ... 



7. บันทึกรหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน  รหัสกิจกรรมย่อย เลขท่ีใบส่ังซื้อส่ังจ้าง (PO) ไว้ด้านบนหน้างบ 
    หลักฐานเอกสารการเบิกจ่าย และบันทึกในทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน ส่งมอบเจ้าหน้าท่ีผู้จัดทำ 
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด ตรวจสอบรหัสต่าง ๆ  ก่อนส่งมอบเจ้าหน้าท่ีเบิกจ่ายในระบบ  
    GFMIS  
8. ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลหลักผู้ขาย จัดทำ เปล่ียนแปลง ในรายการท่ีรับผิดชอบ 
9. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและตีราคาทรัพย์สิน 
10. จัดทำทะเบียนคุมใบส่ังซื้อส่ังจ้าง (PO) 
11. จัดทำ บันทึกตัดงบประมาณ บัตรคุมงบประมาณในงานท่ีรับผิดชอบ ให้เป็นปัจจุบัน  
12. ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
13. แจ้งเวียนระเบียบ คำส่ัง มติ ครม. หนังสือราชการ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ 
14. แจ้งการโอนเงิน ติดตามทวงถามใบเสร็จรับเงินกรณีจ่ายตรงผู้ขาย ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ี 
      จ่ายเงินจัดเก็บรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน (Rpt 506) แนบไว้กับ 
      หลักฐานการจ่ายตรงทุกฎีกา 
15. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง  เบิกจ่าย  ผูกพัน งบลงทุน ทุกงบ ทุกแผนงาน ทุกโครงการ   
       ทุกรายการของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

           16.. สร้างใบส่ังซื้อ ส่ังจ้าง (PO)  เปล่ียนแปลงแก้ไขใบส่ังซื้อ และยกเลิกใบส่ังซื้อผ่านระบบ 
      GFMIS  หมวดค่าวัสดุ ทุกหมวดรายจ่าย 

           17. จัดทำข้อมูลหลักผู้ขายและสร้างใบส่ังซื้อ/จ้าง (PO) ในระบบ GFMIS 
 18.  จัดทำการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบอิเล็คทรอนิค (egp) 
 19. จัดทำทะเบียนคุมการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย จัดเก็บ มอบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย  
       ให้เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิ ท่ีถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 
 20. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน งบลงทุน ของโรงเรียนในสังกัด 

           21. ดำเนินการเกี่ยวกับการล้างพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS  
 22. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

                  ในกรณีท่ี นางสาวสมนิตย์  สิงหาอาจ   ไม่อยู่/ไปราชการ/ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้  
มอบให้ นางสาวโชติมา  โนนพล  ปฏิบัติหน้าท่ีแทน     

 

9. นางสาวโชติมา  โนนพล   ตำแหน่งเลขที ่อ 15    ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
     ปฎิบัติงานท่ีมีความชำนาญและประสบการณ์เกี่ยวกับงานพัสดุ ท่ีมีลักษณะงานยากมาก  ควบคุม กำกับ  
ตรวจสอบ ดูแล  อำนวยความสะดวกหรือแนะนำงาน  แก้ไข ปรับปรุงงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ  ให้เป็นไปตาม 
ระเบียบ กฎหมาย  และความรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1. ให้คำปรึกษาแก่สถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารงานพัสดุ 
2. ปฏิบัติร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
3. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง  เบิกจ่าย  รายการปรับปรุงซ่อมแซมงบดำเนินงาน  ของสำนักงานเขตพื้นท่ี 
    การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และโรงเรียนในสังกัด 

          ๔. จัดทำหน้างบประกอบฎีกา เบิกจ่ายเงินในงานท่ีรับผิดชอบ  ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกำหนดและ 
    จัดทำ ยื่นใบส่ังจ่ายเงินท่ีรับผิดชอบขอเบิก 
5. จัดทำใบรับรองภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย  ตามฎีกาท่ีขอเบิกเงิน 



 
6. บันทึกรหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน  รหัสกิจกรรมย่อย เลขท่ีใบส่ังซื้อส่ังจ้าง (PO) ไว้ด้านบนหน้างบ 
    หลักฐานเอกสารการเบิกจ่าย และบันทึกในทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน ส่งมอบเจ้าหน้าท่ีผู้จัดทำ 
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด ตรวจสอบรหัสต่าง ๆ  ก่อนส่งมอบเจ้าหน้าท่ีเบิกจ่ายใน 
    ระบบ GFMIS   
7. ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลหลักผู้ขาย จัดทำ เปล่ียนแปลง ในรายการท่ีรับผิดชอบ 
8. จัดทำทะเบียนคุมใบส่ังซื้อส่ังจ้าง (PO) 
9. จัดทำ บันทึกตัดงบประมาณ บัตรคุมงบประมาณในงานท่ีรับผิดชอบ ให้เป็นปัจจุบัน  
10. ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีควบคู่กับนางสาวสมนิตย์  สิงหาอาจ 
11. แจ้งเวียนระเบียบ คำส่ัง มติ ครม. หนังสือราชการ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ 
12. แจ้งการโอนเงิน ติดตามทวงถามใบเสร็จรับเงินกรณีจ่ายตรงผู้ขาย ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีจ่ายเงิน 
     จัดเก็บรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน (Rpt 506) แนบไว้กับหลักฐานการ 
     จ่ายตรงทุกฎีกาในส่วนท่ีรับผิดชอบ 
13. สร้างใบส่ังซื้อ ส่ังจ้าง (PO)  เปล่ียนแปลงแก้ไขใบส่ังซื้อ และยกเลิกใบส่ังซื้อผ่านระบบ 
      GFMIS  หมวดค่าวัสดุ ทุกหมวดรายจ่ายท่ีรับผิดชอบ 

           14. จัดทำข้อมูลหลักผู้ขายและสร้างใบส่ังซื้อ/จ้าง (PO) ในระบบ GFMIS 
15.  จัดทำการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบอิเล็คทรอนิค (egp) 
16. จัดทำทะเบียนคุมการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย จัดเก็บ มอบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ให้เจ้าหนี้ 
      ผู้มีสิทธิ ท่ีถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 
17. จัดทำ จัดเก็บ ควบคุม เบิกจ่าย ยืม จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
18. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง  เบิกจ่าย  ผูกพัน  งบดำเนินงาน  ทุกแผนงาน ทุกโครงการ  ทุกรายการ 
      ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
19.  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ของโรงเรียนในสังกัด 
20. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ในกรณีท่ี นางสาวโชติมา  โนนพล   ไม่อยู่/ไปราชการ/ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้  
มอบให้ นางบุญชู  โคตรบรรเทา  ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
 

งานบริหารงานบัญชี 

10. นางสาวขนิษฐา  วงศ์คำตา  ลูกจ้างช่ัวคราว  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี   ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้า 
งานบัญชี ลำดับท่ีสอง  ปฏิบัติงานท่ีมีความชำนาญและประสบการณ์สูงมาก  เกี่ยวกับงานวิชาการทางบัญชี   
ท่ีมีลักษณะยากมากเป็นพิเศษ  ซึ่งต้องควบคุม กำกับ ดูแล  ตรวจสอบอำนวยความสะดวกหรือแนะนำงาน 
แก้ไขปรับปรุงงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ  ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการ 
ปฏิบัติงาน  ดังนี้   

1. ศึกษาวิเคราะห์  กล่ันกรองงาน  วางแผนงานกลุ่มงานบริหารงานบัญชี  ตามหลักการและนโยบายบัญชี
สำหรับหน่วยงาน 

 
/๒. สนับสนุน  ส่งเสริม... 



 
2. สนับสนุน  ส่งเสริม  ให้คำปรึกษา  แนะนำ  ดูแลกำกับติดตามการปฏิบัติงานบุคลากรในกลุ่มงาน  

 ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ แบบแผน แนวปฏิบัติของทางราชการ 
3. ตรวจสอบเงินสดคงเหลือประจำวันในระบบ GFMIS  กบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 
4. จัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณทุกบัญช ี
5. สำเนาหนังสือในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องแจ้งเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
6. จัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณทุกบัญชี 
7. วิเคราะห์ จัดทำ งบกระทบยอด งบพิสูจน์ยอด สรุปรายการ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทาง 

การเงินและบัญชีระหว่างสมุดบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ กับข้อมูลและรายงานต่าง ๆ ในระบบ GFMIS  
ให้ถูกต้อง ให้เกิดประสิทธิภาพ รายงานผู้บังคับบัญชา 

8. จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำวัน ประจำเดือน ตามระบบ แนวทางท่ีสำนักงานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานกำหนด รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำ ตามประเภทของการรายงานท่ีแนวทาง
กำหนด          

9. ตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูลทางการเงินและบัญชีระหว่างสมุดบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ กับข้อมูล 
10.  และรายงานต่าง ๆ ในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องและให้เกิดประสิทธิภาพ 
11.  จัดทำสมุดเงินฝากธนาคาร 
12.  จัดทำรายงานเงินฝากธนาคาร/เงินฝากไม่มีรายตัว  ค้างจ่ายในระบบ GFMIS  ทุกบัญชี 

 จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ  
13.  จัดเก็บเอกสารทางการเงิน ไว้เป็นหลักฐานทางราชการ  และเพื่อรอรับการตรวจสอบจากหน่วยงาน 

 ท่ีเกี่ยวข้อง  โดยจัดเก็บให้ง่ายและสะดวกต่อการค้นหา 
14.  สำเนาหนังสือในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องแจ้งเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติ  
15.  วิเคราะห์  จัดทำ ตรวจสอบความถูกต้อง  ของข้อมูลทางการเงินและบัญชีระหว่างสมุดบัญชีและ 

 ทะเบียนต่างๆ กับข้อมูลและรายงานต่าง ๆ  ในระบบ GFMIS  ให้ถูกต้องและให้เกิดประสิทธิภาพ 
16. จัดทำบัญชี ตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูลทางการเงินและบัญชีระหว่างสมุดบัญชีและ  

                  ทะเบียนต่าง ๆ กับข้อมูลรายงานต่าง ๆ ในระบบ GFMIS 
17. รายงานการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชตีามเกณฑ์การประเมินของกรมบัญชีกลางของ 

 ส่วนราชการตามตัวช้ีวัด 
18. บันทึกการจ่ายเงินในระบบ GFMIS 

            19. ศึกษาวิเคราะห์ รายงาน ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
 ให้ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

20. ติดตาม สังเกต การดำเนินการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดรายงานผล 
 ผู้บังคับบัญชาทราบ  

21. จัดเก็บฎีกา จัดเก็บหลักฐานทางการเงินทุกประเภทให้เป็นไปตามระเบียบ 
22. กำกับติดตามให้โรงเรียนรายงานในระบบ e-budget 
23. ปิดบัญชีเงินทดรองราชการ 

/24. บันทึกรายการล้างหนี้… 



 
24. บันทึกรายการล้างหนี้ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณในระบบ GFMIS 
25.จัดทำบันทึกรายการ ในทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ  ให้เป็นปัจจุบัน 
26.ติดตาม  สังเกต การดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของหน่วยงานในสังกัด  รายงานผู้  
     บังคับบัญชาทราบ  
27. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ในกรณีท่ี นางสาวขนิษฐา  วงศ์คำตา ไม่อยู่/ไปราชการ/ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้   
 มอบให ้นางสาวสุภาพร  แฝงยงค์  ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
 

11. งานธุรการกลุ่ม (เจ้าหน้าท่ีในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ทุกคนปฏิบัติหน้าท่ี)  
1. งานทะเบียนคุมรับ-ส่งหนังสือราชการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
2. งานการจัดเก็บหนังสือราชการ 
3.  แจ้งเวียนหนังสือราชการภายในและภายนอก 
4.  รับผิดชอบ ดูแล เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์  
5.  หนังสือผ่านระบบ E- office 

         โดยจัดแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้  (1) วันจันทร์ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบคือ น.ส.โชติมา โนนพล และ 
นางกฤษณา  กฤตาคม  (2) วันอังคาร เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบคือ นางบุญชู  โคตรบรรเทา และน.ส.สุมนทกานต์  
บุญบุตร (3) วันพุธ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบคือ น.ส.สมนิตย์  สิงหาอาจ และน.ส.ขนิษฐา วงศ์คำตา (4)วันพฤหัสบดี 
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบคือ นางชุติกาญจน์  จิรโรจน์วณิช และนางจารุวรรณ์  สภูยศ (5)วันศุกร์ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
คือ น.ส.สุภาพร  แฝงยงค์ และน.ส.วาทินี  ไชยชนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/กลุ่มกฎหมายและคดี… 
 
 


