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                                    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
                   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
                              ......................................................................................... 
 

1.    นายอนุชา  กัลยา   ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการพิเศษ ต าแหน่ง
เลขที่ อ 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ก าหนด แผนงาน มอบหมายงาน ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน า  
ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม ประเมินผล แก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน 

2) ตรวจสอบ กลั่นกรอง เสนอแนะ มอบหมายงาน การวินิจฉัย สั่งการ ตัดสินใจ  
ก าหนดนโยบายวางแผน ตรวจสอบ ก ากับ ควบคุม เร่งรัด ติดตาม ก าหนดวิธีด าเนินงาน เพ่ือให้                
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย รวดเร็ว และบังเกิดผลดีต่อทางราชการตลอดจน                
การประสานงาน สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมงานได้ 

3) วางแผนพัฒนาก าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์การท างานให้สอดคล้องกับนโยบาย  
ของรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        

4) จัดระบบงาน ประเมินผลงาน เสนอแนะจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร ให้ความรู้ฝึกอบรม 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบ 

5) วิเคราะห์งาน ภารกิจ การจัดท าโครงการปรับแนวนโยบายสู่การปฏิบัติ ตลอดจน 
ให้ค าปรึกษาแนะน าให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรอ่ืน ที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา
และแนวโน้มของปัญหา 

6) บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน และอ านวยการให้การปฏิบัติงาน    
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ  

7) บริหารงบประมาณและทรัพย์สินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการด้วยความโปร่งใส  ประหยัด และคุ้มค่า  

8) บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  และผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดต่อสาธารณชนก่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจการด าเนินงานเกิดความเลื่อมใสและศรัทธา พร้อมให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 

9) บริหารและควบคุมการด าเนินการตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

     10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

2.  นางกฤษณา    กฤตาคม  ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี  ช านาญการพิเศษ               
ต าแหน่งเลขที่ อ 10 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติงานแทนผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรณีไม่อยู่  
หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  

2) ท าหน้าที่วางแผน ก าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ การท างานให้สอดคล้องกับ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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3) เสนอความเห็น ให้ค าปรึกษา ติดต่อ ประสานงานการให้ความรู้ อบรมสัมมนา  
ประเมินผลงานเสนอแนะประเมินผลงานวิเคราะห์และปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบ การจัดท าโครงการ 
วิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา    

4) เบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการ, ลูกจ้างประจ า,ข้าราชการบ านาญ  
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  1  

5) จัดท าทะเบียนคุมเงินงบประมาณ  และทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก  
6) เขียนเช็ค–จ่ายเช็คเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ และเงินงบประมาณ                                     

เบิกแทนกัน/เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและน าฝากธนาคารในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
7)  จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับการโอนเงินที่จ่ายประจ าเดือนทุกรายการ  
8)  การโอนเงินเข้าบัญชี ทุกประเภท ทุกงบรายจ่ายและประสานงาน  

กับธนาคารที่เกี่ยวข้อง 
9)  การรวบรวมหลักฐานการจ่ายเงิน / ใบส าคัญประจ าวันส่งงานบัญชี  
10)  ติดต่อประสานงานกับธนาคาร/น าเงินสดฝากธนาคารประจ าวัน  
11)   จัดท าทะเบียนคุมเช็ค/ทะเบียนจ่ายเช็คเงินงบประมาณ/นอกงบประมาณ/                  

เงินทดรองราชการ   
12)  ด าเนินการเกี่ยวกับเงินทดรองราชการ, การยืม, การรายงาน, การจัดท าทะเบียน 

เงินทดรองราชการ, ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินทดรองราชการ 
13)   เบิกเงินเดือนประจ าเดือน/เบิกเงินค่าจ้างประจ าและเงินเพ่ิมที่เบิกควบกับเงินเดือน 
14)   ด าเนินการเกี่ยวกับจัดท าเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้างประจ า (กสจ.) 
15)   จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า การหัก ณ ที่จ่าย 

เพ่ือการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ        
16)   ออกหนังสือรับรองการหักภาษี  ณ ที่จ่ายข้าราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัด 
17)   เบิกเงินเดือนและเงินเพ่ิมเงินเดือนประจ าเดือนกรณีข้าราชการย้ายมา (แบบ 5110)       
18)   จัดท ารายละเอียดงบหน้าแสดงการจ่ายเงินให้หน่วยงานและสถานศึกษาเพ่ือขออนุมัติจ่าย 
19)  ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารการโอนเงินรายตัวในงานที่รับผิดชอบเพ่ือตรวจสอบ 
20)   ออกหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย (แบบ  5110) 
21)   เบิกเงินค่าตอบแทนพิเศษ กรณีเงินเดือนเต็มขั้นและโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ 
22)   การเบิกเงินประจ าต าแหน่ง  และค่าตอบแทนรายเดือน  
23)   การเบิกจ่ายเงินปรับวุฒิ ปรับพอก ปรับระดับ ของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 

ในสังกัดทุกกรณ ี
24)  ด าเนินการออกใบเสร็จรับเงินประจ าวันประเภทรายได้แผ่นดิน/เบิกเกินส่งคืน/ 

เงินนอกงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง(ยกเว้นเงินบ ารุงการศึกษา/เงินประกันสัญญา) 
25)  น าเงินสด/เช็คฝากธนาคารและน าเงินส่งคลังในส่วนที่เกี่ยวข้อง(ยกเว้นการน าส่ง 

ด้วยระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
26)  รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
27)  การขอรับเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการในสังกัด 
28)  จัดท ารายงานข้อมูลของบ้านเช่าหรือข้อมูลการเช่าซื้อ 
29)   เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายการค่าเช่าบ้านทุกแผนงาน/โครงการของข้าราชการในสังกัด 
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30)   ปฏิบัติงานอ่ืน  ๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
31)   ปฏิบัติหน้าที่แทน นางรัตนา  แก้วเนตร กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
3.  นางรัตนา   แก้วเนตร    ต าแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 

ต าแหน่งเลขที่ อ 11  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1) ท าหน้าที่วางแผน ก าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ การท างานให้สอดคล้องกับ     

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
2) แจ้งเวียนหนังสือ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เกี่ยวกับกฎหมาย  

ระเบียบ งานบัญชี ให้แจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้อง 
3) เสนอความเห็นให้ค าปรึกษา ติดต่อประสานงาน การให้ความรู้ อบรมสัมมนา  

ประเมินผลงาน  วิเคราะห์และปฏิบัติงานอย่างมีระบบ 
4) จัดท าบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ  

ตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างและระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
5) จัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 
6) บันทึกรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณ(เงินโครงการต่าง ๆ) และตรวจสอบ  

ความถูกต้องในระบบ  GFMIS 
7) ตรวจ Statement บัญชีธนาคารจากระบบ GFMIS และบัญชีเงินระบบ  GFMIS   
8) ด าเนินการตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

กับระบบบัญชีมือ 
9) จัดท ารายงานเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร        
10)  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ/ ด้านจ่าย /ด้านทั่วไป  จัดท าทะเบียนคุม 
11)   จัดเก็บเอกสารหลักฐาน  งบเดือน  ตามวันจ่ายเงิน 
12)  จัดท าทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
13)   สร้างรหัสสินทรัพย์ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับสินทรัพย์ในระบบ  GFMIS 
14)   การเก็บรักษาเงินตลอดจนการบนัทึกการน าเงินส่งคลังตามระบบอเิล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
15)   ด าเนินการตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

(GFMIS)  
16)   ปฏิบัติหน้าที่แทน นางกฤษณา    กฤตาคม กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
17)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
4.   นางสุภาวดี  วิลัย    ต าแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี  ช านาญการ ต าแหน่ง

เลขที่ อ 14  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1) ท าหน้าที่วางแผน ก าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ การท างานให้สอดคล้องกับ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
2) จัดท าทะเบียนคุมเงินประจ างวดส่วนจังหวัดและรายงานเงินประจ างวดส่วนจังหวัด 
3) จัดท าทะเบียนคุมเงินงบประมาณเบิกแทนกัน พร้อมจัดท ารายงาน  
4) แจ้งการโอนเงินประจ างวดส่วนจังหวัดให้สถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
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5) จัดท าทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ เพ่ือตรวจสอบกับระบบบัญชี    
6) จัดท าฐานข้อมูลภาครัฐของข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและข้าราชการบ านาญในสังกัด   
7)  เสนอความเห็นให้ค าปรึกษา  ติดต่อประสานงาน การให้ความรู้ อบรมสัมมนา  

ประเมินผลงาน  วิเคราะห์และปฏิบัติงานอย่างมีระบบในระบบ (GFMIS)  
8) ด าเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงิน กบข.  
9) ขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ลูกจ้าง ทุกกรณีตลอดจนประสานกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องและขอรับเงิน กสจ.ลูกจ้าง 
10) ด าเนินการเกี่ยวกับจัดท าเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้างประจ า (กสจ.) 

                        11)  เบิกเงินบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการ 
                        12)  ขอรับเงินท าขวัญกรณีข้าราชการได้รับอันตราย 
                             13)  ด าเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินบ าเหน็จตกทอดของข้าราชการและผู้รับบ านาญ     
                        14)  ออกหนังสือรับรองการเปลี่ยนส่วนราชการผู้เบิก   
                        15)  การด าเนินการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุน 
                        16)  เบิกเงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า และการขอรับเงินท าขวัญกรณีลูกจ้างประจ า 
ได้รับอันตรายและเบิกเงินช่วยพิเศษของลูกจ้างประจ าที่ถึงแก่กรรม     
                       17)  ให้ใช้รหัส Username และ Password นายทะเบียนเพื่อเข้าปฏิบัติงานในระบบ  
e - Pension    
                       18)  ให้ใช้รหัสผู้อนุมัติ เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ e - Pension    
                   19)  ปฏิบัติหน้าที่แทน นางทัศนีย์  นามสละ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
                      20)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

5.  นางทัศนีย์   นามสละ  ต าแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
 ต าแหน่งเลขที่ อ 17 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าทีต่ามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามมาตรา4 

                         2)  เสนอความเห็นให้ค าปรึกษา ติดต่อประสานงานการให้ความรู้ อบรมสัมมนา  
ประเมินผลงาน วิเคราะห์และปฏิบัติงานอย่างมีระบบในระบบ (GFMIS)  
                          3)  วางฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ทุกแผนงาน/งาน/โครงการ  
                          4)  วางฎีกาเบิกเงิน งบด าเนินงานหมวดค่าตอบแทนค่าใช้สอยและวัสดุ 
                          5)  จัดซื้อวัสดุส านักงาน/โครงการของ สพป.อบ.1 และจัดท าใบสั่งซื้อในระบบ webonline 
                          6)  การรับจ่ายเงินประกันสัญญา การน าส่ง น าฝากเงินบ ารุงการศึกษาและทะเบียนคุม
เงินฝากคลัง 

1) 7                                            7)  เบิกจ่ายเงินยืมราชการและจัดท าทะเบียนคุมสัญญาลูกหนี้เงินยืม,ล้างหนี้ 
                        8)  เบิกจ่ายค่าปรับ 
                        9)  รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังทุกเดือน 
                      10)  จัดท าทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน 
                      11)  ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสุภาวดี   วิลัย กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ 
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ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 

6.   นายสุคนธ์   ตังคโณบล   ต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ ช านาญการพิเศษ                      
ต าแหน่งเลขที่ อ 19    มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 ตามมาตรา4 

2) ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาพัสดุ ตามสัญญาซื้อสัญญาจ้าง ศึกษาค้นคว้า    
วิเคราะห์ ท าความเห็น พิจารณา วินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับการจัดหาจัดซื้อพัสดุ การก าหนดมาตรฐานและ
คุณภาพของพัสดุ ศึกษา วิเคราะห์ วางระบบเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ 

3) ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงาน  
ในความรับผิดชอบให้ค าปรึกษา แนะน าและเป็นวิทยากรตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

4) งานการด าเนินการตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ และการจัดท าข้อมูล                
การด าเนินการตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ เกี่ยวกับการดูแลบ ารุงรักษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
เสนอความเห็นให้ค าปรึกษา ติดต่อประสานงาน การให้ความรู้ อบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้และวิธีการ            
ของงานการประเมินผลงาน เสนอแนะประเมินผลงาน วิเคราะห์ และปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบ แนะน า การ
ปฏิบัติงาน 

5) วางแผน ก าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ การท างานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

6) เสนอความเห็นให้ค าปรึกษา ติดต่อประสานงาน การให้ความรู้ อบรมสัมมนา  
ประเมินผลงาน  วิเคราะห์และปฏิบัติงานอย่างมีระบบ ในส่วนของงานพัสดุและสินทรัพย์ 

7) การด าเนินการเก่ียวกับการรับ – เบิก – จ่าย การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน  
8) การจัดเก็บ รักษา และการเบิกจ่ายวัสดุคลังพัสดุ และจัดท าบัญชีวัสดุ      
9) การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายในระบบ  GFMIS 
10) การรายงานการก่อหนี้ผูกพัน การต่อสัญญา การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา              

เบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน ทุกแผนงาน/งาน/โครงการและจัดท าทะเบียน                 
คุมหลักฐานการเบิกเงินในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

11) การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS 
ด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบกลาง  ทุกแผนงาน/งาน/โครงการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
                                ๑๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเบิกจ่ายเงินงบ
กลาง ทุกแผนงาน/งาน/โครงการ  

12) ด าเนินการตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  ( GFMIS ) 

13) ปฏิบัติหน้าที่แทน  นางสุมณฑา    วงศ์มั่น กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่ได้          

14) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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7.  นางสุมณฑา    วงศ์ม่ัน   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ ช านาญงาน              
ต าแหน่งเลขที่ อ 20  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
2560 ตามมาตรา4 

2) การจัดหาจัดซื้อ ตรวจรับ เก็บรักษา เบิกจ่าย จัดท าทะเบียนพัสดุการประมูลว่าจ้าง   
ค้นคว้ารายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะของพัสดุครุภัณฑ์ เพ่ือก าหนดมาตรฐานและคุณภาพ   ให้
ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานพัสดุ  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงาน           
ในหน้าที่ พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ท าความเห็น สรุปรายงาน  เสนอแนะ                                                                                                     

3) ควบคุมตรวจสอบการด าเนินการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
เกี่ยวกับการจัดหาการรายงาน การก่อหนี้ผูกพัน ท าสัญญา เปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา รายงานผลการจัดซื้อ/จัด
จ้างจ้างซ่อมในรายงานซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน /ยานพาหนะ /วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทุกแผนงาน/งาน/โครงการ 

4) การจัดท าทะเบียนคุมเอกสารหลักฐาน  ที่ได้ด าเนินการจัดหาตามระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมในการเบิกวัสดุ 

5) ท าหน้าที่วางแผน ก าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์การท างานให้สอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

6) เสนอความเห็นให้ค าปรึกษา ติดต่อประสานงาน การให้ความรู้ อบรมสัมมนา  
ประเมินผลงาน  วิเคราะห์และปฏิบัติงานอย่างมีระบบในระบบ (GFMIS)   ในส่วนของงานพัสดุ 

7) เบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค   ทุกแผนงาน/งาน/โครงการ 
8) สร้างใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS ทุกแบบงาน/โครงการ 
9) สร้างข้อมูลหลักผู้ขายในส่วนของงานพัสดุ และงานบัญชี 
10)  สร้างใบสั่งซื้อ  สั่งจ้าง(PO)  ในระบบ  GFMทุกแผนงาน/โครงการ 
11)  จัดท าทะเบียนคุมเงินงบประมาณและหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน  
12)  การจัดท าทะเบียนคุมสินทรัพย์ของทางราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด 
                          13)  สร้างข้อมูลหลักผู้ขายในส่วนของงานบัญชี 
                         14)  ด าเนินการตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(GFMIS) 
                        15) ปฏิบัติหน้าที่แทน  นายสุคนธ์  ตังคโณบล  กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
                        16) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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8.   นายเสงี่ยม   พวงสุข   ต าแหน่ง    ครู คศ. 3  ช่วยราชการ  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
และปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ท าหน้าที่โปรแกรมเมอร์(Programmer) เพ่ือดูแลวางระบบโปรแกรมการเบิกจ่าย 
เงินเดือน/เงินสวัสดิการ/เงินบ านาญ/เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว โปรแกรมการเขียนเช็คเงินงบประมาณ/          
เงินนอกงบประมาณ/เงินทดรองราชการให้กับหน่วยงานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/ และ
หน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์โปรแกรม การโอนเงินเข้าบัญชีรายตัว ของข้าราชการครูและบุคลากร                  
ทางการศึกษา, ลูกจ้างประจ า,ลูกจ้างชั่วคราว น าส่งข้อมูลโอนเงินรายตัวทุกประเภทให้กับธนาคารในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
                             2)เบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวทุกประเภทและเงินที่จ่ายควบ (ประกันสังคม) สรุปยอด
หักเงินช าระหนี้หน่วยงานทุกรายการประจ าเดือน เพ่ือขออนุมัติจ่าย 

                   3) รวบรวมเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวให้เจ้าหน้าที่ เขียนเช็ค 
และเจ้าหน้าที่โอนเงิน 

4) จัดท าทะเบียนคุมเงินงบประมาณและทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

5) สรุปยอดหักเงินช าระหนี้หน่วยงานทุกรายการ ประจ าเดือนของข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นงานธุรการ)   

6) สรุปยอดหักเงินช าระหนี้หน่วยงานทุกรายการประจ าเดือนผู้รับบ านาญ               
เพ่ือขออนุมัติจ่าย ส่งกรมบัญชีกลาง ทุกสิ้นเดือน (ยกเว้นงานธุรการ) 

7) ส่งข้อมูลแจ้งรายละเอียดเงินเดือน/ค่าจ้างข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้างประจ า ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทุกสิ้นเดือน 

8) จัดท ารายละเอียดข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายของข้าราชการบุคลากร  
ทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าเพ่ิมเติม ในเดือนมกราคมของทุกปี และรายงาน ภ.ง.ด. 9ก พิเศษ              
ต่อส านักงานสรรพากรจังหวัดประจ าปี (เดือนกุมภาพันธ์) ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับ
ข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว และจัดส่งข้อมูลแจ้งรายละเอียดหนังสือ
รับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,ลูกจ้างประจ า,ลูกจ้างชั่วคราว ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ภายในเดือนกุมภาพันธ์ทุกป ี 

9)  ปฏิบัติงานตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(GFMIS) 
                           10)  จัดส่งข้อมูลช าระหนี้ของข้าราชการและลูกจ้างประจ าให้กับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกรมบัญชีกลางในระบบจ่ายตรง 
 

9.   นายณรงศั กดิ์     สุ ตะพรหม    ต าแหน่ ง   พนั ก งานการ เ งินและบัญชี                           
ต าแหน่งเลขที่  33399  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน   ดังนี้  

1) งานเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู/ลูกจ้างประจ า/ข้าราชการบ านาญ 
2) เบิกจ่ายเงินค่าตรวจสุขภาพประจ าปี ให้โรงพยาบาล/ศูนย์บริการส่งเสริม 

สุขภาพข้าราชการครู/ลูกจ้างประจ า/ข้าราชการบ านาญ) 
3) ด าเนินการตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   

(GFMIS) 
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แนบท้ายค าสั่ง  สพป.อุบลราชธานี เขต 1   ที่  608/2560  ลว 22 ธันวาคม  2560 
 

4) ออกหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (คนไข้ใน) ข้าราชการ/ 
ลูกจ้างประจ า/ข้าราชการบ านาญ  

5) ประสานงานโอนเงินงบประมาณและนอกงบประมาณให้กับธนาคารและน าเงินสด/ 
เช็คประเภท เงินเบิกเกินส่งคืน/เงินรายได้แผ่นดิน น าส่งที่ธนาคารประจ าวัน 

6) ประสานงานน าส่งเช็คช าระหนี้ธนาคาร/สหกรณ์ออมทรัพย์/หน่วยงานอ่ืน  ฯลฯ  
ทุกวันสิ้นเดือนของข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/ผู้รับบ านาญ 

7) ด าเนินการลงรับทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ   
8) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อุบลราชธานี (ฌ.ส.อ.) 

  
 

 
 


