กลุ่มบริหารงานการเงินและสิ นทรัพย์
แนวคิด
งานอานวยการของส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาเป็ นงานที่ เกี่ ย วข้องกับ การจัดระบบบริ หารองค์ก ร การ
ประสานงานและให้บริ การ สนับสนุน ส่ งเสริ ม ให้กลุ่มภารกิจและงานต่าง ๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถ
บริ หารจัดการและดาเนิ นงานตามบทบาทภารกิ จ อานาจ หน้าที่ ได้อย่างเรี ยบร้อย มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลบน
พื้นฐานของความถูกต้องและโปร่ งใส ตลอดจนสนับสนุ นและให้บริ การข้อมูลข่าวสาร เอกสาร สื่ อ อุปกรณ์ทางการ
ศึกษา และทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาบริ หารจัดการได้อย่างสะดวก คล่องตัว
มีคุณภาพ ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บริ การ สนับสนุ น ส่ งเสริ ม ประสานงานและอานวยการให้การปฏิบตั ิงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย มีประสิ ทธิภาพ
2. เพื่อให้การบริ หารงบประมาณและทรัพ ย์สินของเขตพื้นที่ การศึกษา เป็ นไปด้วยความถู กต้อง โปร่ งใส
ประหยัดและคุม้ ค่า
3. เ พื่ อ ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร แ ล ะ ผ ล ง า น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ น สั ง กั ด ต่ อ ส า ธ า ร ณ ช น ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม รู ้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
การดาเนินงาน เกิดความเลื่อมใสและศรัทธา และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา

ขอบข่ าย/ภารกิจ
1. กลุ่มงานบริหารการเงินและสิ นทรัพย์
1.1 งานบริ หารการเงิน
1.1.1 การรับเงิน
1.1.2 การเบิกเงิน
4.1.3 การเก็บรักษาเงิน
4.1.4 การจ่ายเงิน
4.1.5 การนาเงินส่ งคลัง
4.1.6 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
1.2 งานบริ หารบัญชี
4.2.1 การตั้งยอดบัญชีระหว่างปี งบประมาณ
4.2.2 การจัดทากระดาษทาการ

4.2.3 การบันทึกเปิ ดบัญชีเกณฑ์คงค้าง
4.2.4 การบันทึกบัญชีประจาวัน
4.2.5 การสรุ ปรายการบันทึกบัญชี
4.2.6 การปรับปรุ งบัญชีเมื่อสิ้ นปี งบประมาณ
4.2.7 การปิ ดบัญชี
4.2.8 การตรวจสอบ
4.2.9 การแก้ไขข้อผิดพลาด
4.2.10 การรายงานการเงิน
1.3 งานบริ หารพัสดุและสิ นทรัพย์
4.3.1 การซื้ อ/จ้างและการจัดหาพัสดุวธิ ีอื่น
4.3.2 การควบคุมพัสดุ
4.3.3 การดาเนินงานที่ราชพัสดุ

แผนภูมิแสดงขอบข่ าย
ภารกิจของกลุ่มบริหารงานการเงินและสิ นทรัพย์
4. กลุ่มงานบริหารการเงินและสิ นทรัพย์
กลุ่มงานบริ หารการเงิ นและสิ นทรัพย์

งานบริหารการเงิน

งานบริหารบัญชี

การรับเงิน

การตัง้ ยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณ

การเบิกเงิน

การจัดทากระดาษทาการ

งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
การซื้อ/จ้างและ
การจัดหาพัสดุวธิ อี ่นื
การควบคุมพัสดุ

การเก็บรักษาเงิน

การบันทึกเปิดบัญชีเกณฑ์คงค้าง
การดาเนินงานทีร่ าชพัสดุ

การจ่ายเงิน

การบันทึกบัญชีประจาวัน

การนาเงินส่งคลัง

การสรุปรายการบันทึกบัญชี

การกันเงินไว้เบิกเหลือ่ มปี

การปรับปรุงบัญชีเมือ่ สิน้ ปีงบประมาณ
การปิดบัญชี
การตรวจสอบ
การแก้ไขข้อผิดพลาด
การรายงานการเงิน

คู่มือการปฏิบัติงาน

นายวชิรศักดิ์ เนรมิตพานิชย์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
ที่ ๑๕๙ / ๒๕๖๑
เรื่อง กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติ
....................................................................
ตามที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ได้กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้
ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติ ตามคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ที่ ๕/๒๕๖๑
สั่ง ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เนื่องจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์มีเจ้าหน้าที่ขอย้ายไปกลุ่มอื่น
และรับโอนย้ายข้าราชการมาเพิ่ม นั้น
เพื ่อ ให้ก ารปฏิบ ัต ิง านของกลุ ่ม บริห ารงานการเงิน และสิน ทรัพ ย์ เป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ย มี
ประสิทธิภาพและบังเกิดแก่ทางราชการ จึงปรับปรุงคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ที่
๕/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๗ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๔ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
จึงให้แก้ไขคาสั่งกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติ เฉพาะกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ ตามรายละเอียดแนบท้ายคาสั่งนี้
ทั้งนีต้ ั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายพิสุทธิ์ แสนเมือง)
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

รายละเอียดการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการปฏิบัติกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ที่ 159/2561 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
งานที่ปฏิบัติและรับผิดชอบ
1. นายวชิรศักดิ์
ผูอ้ านวยการกลุ่ม มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
เนรมิตพานิชย์
บริหารงานการเงิน 1. กากับ ดูแล ติดตาม การปฏิบัติงานของข้าราชการ ใน
และสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือ
สั่งการและการบริหารจัดการสานักงานอิเล็กทรอนิกส์
2. ให้คาปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนา การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
3. พิจารณา กลั่นกรองเรื่อง ก่อนนาเสนอรองอานวยการ
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา และ
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
4. เสนอแนะการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายในกลุ่ม
5. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
6. เสนอแนะการเสนอความดีความชอบของบุคลากร
ภายในกลุ่ม ก่อนนาเสนอรองผูอ้ านวยการสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ที่ดูแลกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์และผูอ้ านวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย กรณี
ผูอ้ านวยการกลุ่มติดราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการ
ได้ ให้บุคคลต่อไปนีป้ ฏิบัติหน้าที่ตามลาดับ ดังนี้
1. ว่าที่ร.ต.เจริญชัย ปิ่นคา
2. นางสาวแพรวนภา ศรีบุรินทร์

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางวิไล คาหมู่
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
ที่ ๑๕๙ / ๒๕๖๑
เรื่อง กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติ
....................................................................
ตามที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ได้กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้
ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติ ตามคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ที่ ๕/๒๕๖๑
สั่ง ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เนื่องจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์มีเจ้าหน้าที่ขอย้ายไปกลุ่มอื่น
และรับโอนย้ายข้าราชการมาเพิ่ม นั้น
เพื ่อ ให้ก ารปฏิบ ัต ิง านของกลุ ่ม บริห ารงานการเงิน และสิน ทรัพ ย์ เป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ย มี
ประสิทธิภาพและบังเกิดแก่ทางราชการ จึงปรับปรุงคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ที่
๕/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๗ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๔ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
จึงให้แก้ไขคาสั่งกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบั ติ เฉพาะกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ ตามรายละเอียดแนบท้ายคาสั่งนี้
ทั้งนีต้ ั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายพิสุทธิ์ แสนเมือง)
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

รายละเอียดการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการปฏิบัติกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ที่ 159/2561 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
งานที่ปฏิบัติและรับผิดชอบ
2. นางวิไล คาหมู่
นักวิชาการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
และบัญชี ชานาญ 1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการเงิน
2. ดาเนินการเกีย่ วกับการขอยืมเงินงบประมาณทั้งระบบทุก
การ
ประเภท พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการล้างหนีเ้ งินยืม และ
บันทึกการรับล้างหนีเ้ งินยืม ในระบบ GFMIS การพร้อมเบิกหัก
ผลักส่ง
3. จัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการทุกประเภท และใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตามลูกหนี้
4. ดาเนินการจัดทาเอกสารการขอเบิกจ่ายเงินนอก
งบประมาณทุกประเภทพร้อมตรวจสอบหลักฐาน
5.ดาเนินการจัดทาเอกสารพร้อมเบิ กจ่ายเงินประกันสัญญา
กรณี ที่ ค รบสั ญ ญาในส่ ว นส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 และโรงเรียนภายใต้สังกัด
6. ดาเนินการเบิก – ถอนเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัด
7. ดาเนินการตรวจสอบและเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่า
รักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรให้กับโรงเรียนในสังกัด
8. ดาเนินการตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่า
รัก ษาพยาบาลและค่ าการศึ ก ษาบุต ร ให้กั บ ข้า ราชการและ
ลูกจ้างประจาในสานักงานเขตพื้นที่ และข้าราชการบานาญ ใน
สังกัด (one stop service)
9. ดาเนินการเกี่ยวกับการแจ้งและตอบรับการใช้สิทธิเบิกเงิ น
สวัสดิการเกี่ย วกั บ ค่ารัก ษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร
ให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจาในสานักงานเขตพืน้ ที่
10. ดาเนินการเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการมีสิทธิรับ
เงิ น ค่ า รั ก ษาพยาบาลค่ า การศึ ก ษาบุ ต ร ให้ แ ก่ ข้ า ราชการ
บานาญและ ข้าราชการและลูก จ้างประจาในสานักงานเขต

พืน้ ที่
11. จัดทาข้อมูลโอนเงินรายตัวของเงินสวัสดิการ ค่ าการศึกษา
บุตร ค่ารักษาพยาบาล เพื่อนาเข้า โปรแกรมระบบ e-money
12. ปฏิบัติหน้ าที่แทน นางสาวธั ญ ญ์รวี ศรีชั ย นิธิวุฒิ นาง
ขนิ ษ ฐา รอบคอบ และนายลิ ขิ ต ถิ ต ย์ รั ศ มี ในกรณี ที่
นางสาวธัญญ์รวี ศรีชัยนิธิวุฒิ นางขนิษฐา รอบคอบ และ
นายลิขิต ถิตย์รัศมี ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการ
ได้
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คู่มือการปฏิบัติงาน

นายลิขติ ถิตย์รัศมี
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
ที่ ๑๕๙ / ๒๕๖๑
เรื่อง กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติ
....................................................................
ตามที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ได้กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้
ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติ ตามคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ที่ ๕/๒๕๖๑
สั่ง ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เนื่องจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์มีเจ้าหน้าที่ขอย้ายไปกลุ่มอื่น
และรับโอนย้ายข้าราชการมาเพิ่ม นั้น
เพื ่อ ให้ก ารปฏิบ ัต ิง านของกลุ ่ม บริห ารงานการเงิน และสิน ทรัพ ย์ เป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ย มี
ประสิทธิภาพและบังเกิดแก่ทางราชการ จึงปรับปรุงคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ที่
๕/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๗ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๔ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
จึงให้แก้ไขคาสั่งกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติ เฉพาะกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ ตามรายละเอียดแนบท้ายคาสั่งนี้
ทั้งนีต้ ั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายพิสุทธิ์ แสนเมือง)
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

รายละเอียดการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการปฏิบัติกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ที่ 159/2561 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
งานที่ปฏิบัติและรับผิดชอบ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
3. นายลิขิต ถิตย์รัศมี
เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี 1. ดาเนินการเกี่ยวกับการขอยืมเงินงบประมาณทั้งระบบทุก
ประเภท พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการล้างหนีเ้ งินยืม
ชานาญงาน
และบันทึกการรับล้างหนีเ้ งินยืม ในระบบ GFMIS การพร้อม
เบิกหักผลักส่ง
2. จัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการทุกประเภท และ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตามลูกหนี้
3. ดาเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจา
4. ดาเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ เงินวิทย
ฐานะ เงินสมทบและเงินชดเชยกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ(กบข.) และเงินสมทบกองทุนลูกจ้างประจา (กสจ.)
พร้อมจัดทารายละเอียดการนาส่งเงิน
5. เบิกจ่ายเงินเดือนตกเบิกกรณีขา้ ราชการเลื่อนระดับสูงขึน้ และ
โอนย้ายจากต่างสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
6. ควบคุม การเบิกจ่ายประจาเดือน ของเงินบานาญปกติ
และเงินอื่นที่จ่ายควบคู่กับบานาญ
7. ดาเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างพนักงานราชการ
8. ดาเนินการเบิกจ่ายเงินเงินประกันสังคมพนักงาน
ราชการ
9. ดาเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน/
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนักการภารโรง/ครูพ่เี ลี้ยง/ครูจา้ ง
วิทย์-คณิต/ลูกจ้างในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3
10. ดาเนินการเบิกจ่ายเงินเงินประกันสังคม ครูอัตราจ้างราย
เดือน/เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน /นักการภารโรง/ครูพี่เลีย้ ง/ครู
จ้างวิทย์-คณิต/ลูกจ้างในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3
11. จัดทารายการหัก ณ ที่จ่าย และทารายละเอียดการโอน
เงินเข้าบัญชีรายตัว ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจา
12. จัดทาหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย
(แบบ 5110 )
13. จัดทาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา พนักงาน
ราชการ/เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน/นักการภารโรง/ครูพี่เลีย้ ง/
ครูจ้าง วิทย์-คณิต/ลูกจ้างในสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3
14. ดาเนินการจัดเตรียม ตรวจสอบเอกสารก่อนเบิกพื้นที่
พิเศษ
15. ดาเนินการเปลี่ยนแปลงผูม้ ีอานาจสั่งจ่ายเงินและ
ดาเนินการเปิดบัญชีใหม่ พร้อมทั้งขออนุมัตจิ ัดซือ้ เช็คกรณีเช็ค
หมดของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
พร้อมกับการดาเนินการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผูอ้ านาจ
พร้อมกับการติดต่อประสานงานทางธนาคารและในส่วน
เกี่ยวข้องทุกประเภท
16. กรรมการรับเงิน กรณีที่เบิกเป็นเงินสดเพื่อจ่ายให้กับผู้
มีสทิ ธิรับเงิน
17. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
18. ประสานงานกับคลังเขต 4 จังหวัดอุดรธานี และคลัง
จังหวัดเลย ในส่วนของงานที่เกี่ยวข้อง
19. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวธัญญ์รวี ศรีชัยนิธิวุฒิ นาง
วิไล คาหมู่ และนางขนิษฐา รอบคอบ ในกรณีที่ นางสาว
ธั ญญ์ รวี ศรีชั ยนิธิ วุฒิ นางวิไล คาหมู่ และนางขนิ ษฐา
รอบคอบ ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวธัญญรวี ศรีชัยนิธิวุฒิ
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัตกิ าร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
ที่ ๑๕๙ / ๒๕๖๑
เรื่อง กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติ
....................................................................
ตามที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ได้กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้
ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติ ตามคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ที่ ๕/๒๕๖๑
สั่ง ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เนื่องจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์มีเจ้าหน้าที่ขอย้ายไปกลุ่มอื่น
และรับโอนย้ายข้าราชการมาเพิ่ม นั้น
เพื ่อ ให้ก ารปฏิบ ัต ิง านของกลุ ่ม บริห ารงานการเงิน และสิน ทรัพ ย์ เป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ย มี
ประสิทธิภาพและบังเกิดแก่ทางราชการ จึงปรับปรุงคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ที่
๕/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๗ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๔ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
จึงให้แก้ไขคาสั่งกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติ เฉพาะกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ ตามรายละเอียดแนบท้ายคาสั่งนี้
ทั้งนีต้ ั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายพิสุทธิ์ แสนเมือง)
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

รายละเอียดการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการปฏิบัติกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ที่ 159/2561 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
งานที่ปฏิบัติและรับผิดชอบ
4. นางสาวธัญญ์รวี ศรีชัย นักวิชาการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. กรรมการดาเนินการรับ-จ่ายเงินทุกประเภท
นิธิวุฒิ
และบัญชี
2. จัดทายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงิน
ปฏิบัติการ
ทดรองราชการ และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร เงินทด
รองราชการ สรุปข้อมูลทางบัญชีเงินทดรองราชการ
ประจาเดือน
3. ดาเนินการรับและนาส่งเงิน (ธนาคาร) ทุกประเภท
4. ดาเนินการจัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวัน
5. ดาเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินช่วยพิเศษ 3 เดือน การ
ขอรับเงินบาเหน็จตกทอด ของข้าราชการบานาญในสังกัด
6. ดาเนินการการเกี่ยวกับการขอรับเงินช่วยพิเศษ 3 เดือน
การขอรับเงินบาเหน็จตกทอด การขอรับเงินบาเหน็จ
บานาญ ของข้าราชการและลูกจ้างประจา ในกรณีที่ถึงแก่
กรรม/ลาออก/เกษียณอายุราชการ
7. ดาเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงิน กบข/กสจ/ และเงิน
บาเหน็จดารงชีพ ให้กับข้าราชการและ ลูกจ้างประจา ใน
กรณีที่ลาออก/ถึงแก่กรรม/เกษียณอายุราชการ
8. ด าเนิ น การเบิ ก จ่ า ยเงิ น สมทบและเงิ น ชดเชยกองทุ น
บาเหน็จบานาญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พร้อมดาเนินการหักหนีบ้ ุคคลที่สามของข้าราชการบานาญ
และเป็นเจ้าหน้าที่ใ นระบบ e-pension (ระบบบาเหน็จ
บานาญกรมบัญชีกลาง) ทั้งส่วนราชการผู้ขอและผู้เบิก
9. การบริการสวัสดิการข้าราชการบานาญ
10. ดาเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
11. ดาเนินการเบิกจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของส่วนราชการ

12. ดาเนินการเบิกจ่ายเกี่ยวกับค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
13. ดาเนินการเบิก จ่ายค่าตอบแทน และค่าใช้สอย ทุก
ประเภทและทุกงบรายจ่าย
14. กรรมการรับเงิน กรณีที่เบิกเป็นเงินสดเพื่อจ่ายให้กับผู้
มีสทิ ธิรับเงิน
15. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายลิขิต ถิตย์รัศมี และนางขนิษฐา
รอบคอบ ในกรณี นายลิขิต ถิตย์รัศมี และนางขนิษฐา
รอบคอบไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
16. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางขนิษฐา รอบคอบ
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัตกิ าร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
ที่ ๑๕๙ / ๒๕๖๑
เรื่อง กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติ
....................................................................
ตามที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ได้กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้
ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติ ตามคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ที่ ๕/๒๕๖๑
สั่ง ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เนื่องจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรั พย์มีเจ้าหน้าที่ขอย้ายไปกลุ่มอื่น
และรับโอนย้ายข้าราชการมาเพิ่ม นั้น
เพื ่อ ให้ก ารปฏิบ ัต ิง านของกลุ ่ม บริห ารงานการเงิน และสิน ทรัพ ย์ เป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ย มี
ประสิทธิภาพและบังเกิดแก่ทางราชการ จึงปรับปรุงคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ที่
๕/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๗ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๔ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
จึงให้แก้ไขคาสั่งกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติ เฉพาะกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ ตามรายละเอียดแนบท้ายคาสั่งนี้
ทั้งนีต้ ั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายพิสุทธิ์ แสนเมือง)
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

รายละเอียดการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการปฏิบัติกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ที่ 159/2561 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561
ที่ ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
งานที่ปฏิบัติและรับผิดชอบ
5. นางขนิษฐา รอบคอบ
นักวิชาการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. จัดทาทะเบียนคุมเช็ค และเขียนเช็คทุกประเภท
และบัญชี
2. ดาเนินการตรวจสอบเอกสารก่อนจ่ายเช็ค (ผ่านส่วน
ปฏิบัติการ
ราชการ) และจ่ายตรงผูข้ ายให้เรียบร้อย และส่งเอกสารให้
บัญชีต่อไป
3. ตรวจสอบสถานะการโอนเงินในระบบ GFMIS
(ZAP_RPT503-รายการขอเบิก
4. ดาเนินการเบิกจ่ายเงินกรณีตา่ ง ๆ ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ผ่านระบบ GFMIS
6. ดาเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปทุกรายการ ทั้งของ
ภาครัฐและภาคเอกชน
7. ดาเนินการขอคืน เงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัด
8. จัดทาหนังสือแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีจา่ ยตรงผู้ขาย
เพื่อประสานผูข้ ายออกใบเสร็จรับเงิน
9. จัดทาหนังสือแจ้งสรรพากรกรณีผู้ขายไม่ออก
ใบเสร็จรับเงิน
10. รวบรวมเอกสารงบเดือนเพื่อส่งงานบัญชี
11. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวธัญญ์รวี ศรีชัยนิธิวุฒิ นาย
ลิขติ ถิตย์รัศมี และว่าที่ ร.ต.เจริชัย ปิ่นคา ในกรณี
นางสาวธัญญ์รวี ศรีชัยนิธิวุฒิ นายลิขิต ถิตย์รัศมี และ
ว่าที่ ร.ต.เจริชัย ปิ่นคา ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คู่มือการปฏิบัติงาน

ว่าที่ร.ต.เจริญชัย ปิ่นคา
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
ที่ ๑๕๙ / ๒๕๖๑
เรื่อง กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติ
....................................................................
ตามที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ได้กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้
ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติ ตามคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ที่ ๕/๒๕๖๑
สั่ง ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เนื่องจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์มีเจ้าหน้าที่ขอย้ายไปกลุ่มอื่น
และรับโอนย้ายข้าราชการมาเพิ่ม นั้น
เพื ่อ ให้ก ารปฏิบ ัต ิง านของกลุ ่ม บริห ารงานการเงิน และสิน ทรัพ ย์ เป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ย มี
ประสิทธิภาพและบังเกิดแก่ทางราชการ จึงปรับปรุงคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ที่
๕/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๗ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๔ พระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
จึงให้แก้ไขคาสั่งกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติ เฉพาะกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ ตามรายละเอียดแนบท้ายคาสั่งนี้
ทั้งนีต้ ั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายพิสุทธิ์ แสนเมือง)
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

รายละเอียดการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการปฏิบัติกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ที่ 159/2561 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
งานที่ปฏิบัติและรับผิดชอบ
6. ว่าที่ร้อยตรีเจริญชัย
เจ้าพนักงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
ปิ่นคา
พัสดุ อาวุโส งานพัสดุ
1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ
2. วิเคราะห์ วางแผน การบริหารจัดการ ควบคุม ดูแลใน
เรื่องของการจัดซื้อ จัดจ้าง และการจัดหาให้ได้ มาซึ่งพัสดุ
ด้วยวิธีอ่นื
3. การด าเนิ น งาน การบริ ห ารจั ด การ ตลอดจนการ
ประสานงานในที่ราชพัสดุ การขอขึ้นทะเบียนอาคารและ
สิ่ ง ปลู ก สร้ า งการรื้ อ ถอนอาคารและสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
ตลอดจนการดาเนินการในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ราช
พัสดุทุกประเภท
4. ดาเนินการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และเบิกจ่าย
งบลงทุน งบดาเนินงาน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และ
ของโรงเรียนในสังกัด ตลอดจนดาเนินการสร้างข้อมูลหลัก
ผูข้ าย พร้อมกับจัดทาใบ PO ในระบบ GFMIS และตรวจรับ
ในระบบ GFMIS พร้อมสร้างข้อมูลสินทรัพย์รายตัวในระบบ
GFMIS
5. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรเป็นงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
และที่ได้รับ จัดสรรจากหน่วยงานอื่น พร้อมจัดทาใบ PO ใน
ระบบ GFMIS และตรวจรับในระบบ GFMIS ทุกประเภท
งานบัญชี
1. ล้างบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
2. จัดทาโปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี

3. จัดทารายงาน ITA,KRS,ARS
งานการเงิน
1. ดาเนินการเบิกจ่ายตรงผู้ขายทุกประเภท
2.ดาเนินการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่ผู้มีสิท ธิ์รับเงิน
ทราบ
3. ดาเนินการเบิกจ่ายเงินกรณีต่าง ๆ ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ผ่านระบบ GFMIS
6. เร่ ง รั ด ติ ด ตาม และรายงาน การใช้ จ่ า ยเงิ น
งบประมาณรายจ่ า ยงบลงทุ น ของโรงเรี ย นและ ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ตลอด
จนถึงที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานอืน่
7. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวแพรวนภา ศรีบุรินทร์ และ
นางสาวเขมจิรา พิลาธรรม ในกรณีนางสาวแพรวนภา ศรี
บุรินทร์ และนางสาวเขมจิรา พิลาธรรม ไปราชการหรือไม่
สามารถปฏิบัติราชการได้
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวเขมจิรา พิลาธรรม
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
ที่ ๑๕๙ / ๒๕๖๑
เรื่อง กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติ
....................................................................
ตามที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ได้กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้
ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติ ตามคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ที่ ๕/๒๕๖๑
สั่ง ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เนื่องจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์มีเจ้าหน้าที่ขอย้ายไปกลุ่มอื่น
และรับโอนย้ายข้าราชการมาเพิ่ม นั้น
เพื ่อ ให้ก ารปฏิบ ัต ิง านของกลุ ่ม บริห ารงานการเงิน และสิน ทรัพ ย์ เป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ย มี
ประสิทธิภาพและบังเกิดแก่ทางราชการ จึงปรับปรุงคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ที่
๕/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๗ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๔ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
จึงให้แก้ไขคาสั่งกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติ เฉพาะกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ ตามรายละเอียดแนบท้ายคาสั่งนี้
ทั้งนีต้ ั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายพิสุทธิ์ แสนเมือง)
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

รายละเอียดการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการปฏิบัติกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ที่ 159/2561 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
งานที่ปฏิบัติและรับผิดชอบ
7. นางสาวเขมจิรา
เจ้าพนักงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
พิลาธรรม
พัสดุ ชานาญ 1. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
งาน
และโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการ
2. ดาเนินการเบิกจ่าย ควบคุม วัสดุ พร้อมจัดทาบัญ ชี
วัสดุตามใบเบิกของกลุ่มงานต่างๆ
3. จัดทาทะเบียนคุมและจ่ายใบเสร็จรับเงินให้กับผูข้ อใช้
4. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร
จากหน่ ว ยงานอื่ น งบด าเนิ น งาน งบอุ ด หนุ น และงบ
รายจ่ายอื่น
5. ดาเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเงินงบประมาณ
งบดาเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น ของ
โรงเรี ย นในสั ง กั ด และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3
6. จัดทาทะเบียนคุมการเบิกเงิน ค่าวัสดุต่าง ๆ ในส่วนของ
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
7.
ลงทะเบี ย นคุ ม สิ น ทรั พ ย์ ข องส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ตรวจสอบพัสดุประจาปี
8. มอบหมายให้นางสาวเขมจิรา พิลาธรรม ดาเนินการ
ปิดประกาศ และปลดประกาศเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัด จ้าง
ทุกประเภท
9. ปฏิบัติหน้าที่แทน ว่าที่ร.ตเจริญชัย ปิ่นคา และนาง
บุษบง จันทรศรี ในกรณี ว่าที่ร.ตเจริญชัย ปิ่นคา และ
นางบุษ บง จันทรศรี ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบั ติ
ราชการได้
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางบุษบง จันทรศรี
ตาแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (นักวิชาการเงินและบัญชี)
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
ที่ ๑๕๙ / ๒๕๖๑
เรื่อง กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติ
....................................................................
ตามที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ได้กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้
ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติ ตามคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ที่ ๕/๒๕๖๑
สั่ง ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เนื่องจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์มีเจ้าหน้าที่ขอย้ายไปกลุ่มอื่น
และรับโอนย้ายข้าราชการมาเพิ่ม นั้น
เพื ่อ ให้ก ารปฏิบ ัต ิง านของกลุ ่ม บริห ารงานการเงิน และสิน ทรัพ ย์ เป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ย มี
ประสิทธิภาพและบังเกิดแก่ทางราชการ จึงปรับปรุงคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ที่
๕/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๗ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๔ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
จึงให้แก้ไขคาสั่งกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติ เฉพาะกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ ตามรายละเอียดแนบท้ายคาสั่งนี้
ทั้งนีต้ ั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายพิสุทธิ์ แสนเมือง)
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

รายละเอียดการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการปฏิบัติกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ที่ 159/2561 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
งานที่ปฏิบัติและรับผิดชอบ
8. นางบุษบง จันทร์ศรี
นักวิชาการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. ดาเนินการรับและนาส่งเงิน (ธนาคาร) ทุกประเภท
และบัญชี
(ลูกจ้างชั่วคราว) 2. ดาเนินการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ทั้งของ สพป.และ
ของโรงเรียน
3. ดาเนินการจัดทาเอกสารพร้อมเบิกจ่ายค่าอาหาร
4. ด าเนิ น การเบิ ก ผลั ก คื น เงิ น ทดรองราชการในระบบ
GFMIS
5. ดาเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเงินงบประมาณ
งบดาเนินงานของโรงเรียนในสังกัดและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
6.เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ นางสาวเขมจิรา
พิลาธรรม (งานพัสดุทุกประเภท)
7. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวเขมจิรา พิลาธรรม และนาง
กุลธิดา พิมตัน ในกรณีที่ นางสาวเขมจิรา พิลาธรรม
และนางกุลธิดา พิมตัน ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวแพรวนภา ศรีบุรินทร์
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญงาน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
ที่ ๑๕๙ / ๒๕๖๑
เรื่อง กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติ
....................................................................
ตามที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาเลย เขต ๓ ได้กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้
ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติ ตามคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ที่ ๕/๒๕๖๑
สั่ง ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เนื่องจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์มีเจ้าหน้าที่ขอย้ายไปกลุ่มอื่น
และรับโอนย้ายข้าราชการมาเพิ่ม นั้น
เพื ่อ ให้ก ารปฏิบ ัต ิง านของกลุ ่ม บริห ารงานการเงิน และสิน ทรัพ ย์ เป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ย มี
ประสิทธิภาพและบังเกิดแก่ทางราชการ จึงปรับปรุงคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ที่
๕/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๗ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๔ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
จึงให้แก้ไขคาสั่งกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติ เฉพาะกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ ตามรายละเอียดแนบท้ายคาสั่งนี้
ทั้งนีต้ ั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายพิสุทธิ์ แสนเมือง)
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

รายละเอียดการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการปฏิบัติกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ที่ 159/2561 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
งานที่ปฏิบัติและรับผิดชอบ
9. นางสาวแพรวนภา
นักวิชาการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบัญชี
ศรีบุรินทร์
และบัญชี
ชานาญการ 2. จัดทาบัญชีย่อยเงินรายได้สถานศึกษา / เงินประกัน
สัญญา
3. บั น ทึ ก การตั ด จ่ า ย (ZF_53_PM) / จ่ า ยเงิ น ในระบบ
GFMIS และดาเนินการเบิกเงินงบประมาณต่างๆ ตามที่งาน
การเงินเบิกและจัดทา ขบ.ประเภทต่างๆ ไว้
4. จัดทาทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
5. จัดทาทะเบียนคุมเงินประจางวด
6. จัดทาทะเบียนคุมรายการขอเบิกจ่ายเงิน W01 พร้อม
เสนอหัวหน้าส่วนราชการทุกวัน และสรุปรายการขอเบิก
ประจาเดือนทุกสิ้นเดือนเพื่อรายงานสานักงานคลังจังหวัด
เลย
7. ตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณตามระบบ GFMIS
8. จัดทารายงานเงินประจางวดส่ง สพฐ.
9. จัดทาสมุดเงินสด
10. จัดท าสมุด เงิน ฝากธนาคาร/นอกงบประมาณทุ ก
ประเภท
11.จัดทางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร/นอกงบประมาณ
ทุกประเภท
12 . จั ด ท าบั ญชี แยก ป ระ เภท ทั่ ว ไป ที่ เกี่ ย วกั บ เงิ น
งบประมาณ/นอกงบประมาณทุกประเภท
13. จั ด ท าทะเบี ย นย่ อ ยเงิ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น / เงิ น รายได้
แผ่นดินนาส่งคลัง
14. ดาเนินการรับ และ นาส่งเงิน ในระบบ GFMIS
15. จัดทารายงานเงินรายได้แผ่นดินและรายได้แผ่นดินนาส่ง
คลัง ส่ง สตง.(ประจาเดือน)ส่ง สพฐ. (ประจาปี)

16. บันทึก / รายงานในด้านบัญชีตามระบบ GFMIS
17. ตรวจสอบรายงานการเงิน ในระบบ GFMIS
18. จัดทารายงานการเงินประจาเดือน / ประจาปี ส่งให้
สตง., คลังจังหวัด, สพฐ.
19. จัดเก็บงบเดือนเพื่อรอการตรวจสอบของ ตสน.และ
สตง.
20. ตรวจสอบใบเสร็จ หลักฐานการจ่ายเงินที่ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว
21. ติดตามการดาเนินงานของโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับงานบัญชี
22. ด าเนิน การจั ดท าทะเบีย นทรัพ ย์สิ นถาวร ทะเบีย น
ครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์
23. จัดทารายงาน KRS,ARS
24. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางกุลธิดา พิมตัน ในกรณี นาง
กุลธิดา พิมตัน ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการ
ได้
25. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางกุลธิดา พิมตัน
ตาแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าพนักงานธุรการ)
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
ที่ ๑๕๙ / ๒๕๖๑
เรื่อง กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติ
....................................................................
ตามที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ได้กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้
ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติ ตามคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ที่ ๕/๒๕๖๑
สั่ง ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เนื่องจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์มีเจ้าหน้าที่ขอย้ายไปกลุ่มอื่น
และรับโอนย้ายข้าราชการมาเพิ่ม นั้น
เพื ่อ ให้ก ารปฏิบ ัต ิง านของกลุ ่ ม บริห ารงานการเงิน และสิน ทรัพ ย์ เป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ย มี
ประสิทธิภาพและบังเกิดแก่ทางราชการ จึงปรับปรุงคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ที่
๕/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๗ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๔ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
จึงให้แก้ไขคาสั่งกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติ เฉพาะกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ ตามรายละเอียดแนบท้ายคาสั่งนี้
ทั้งนีต้ ั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายพิสุทธิ์ แสนเมือง)
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

รายละเอียดการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการปฏิบัติกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ที่ 159/2561 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
งานที่ปฏิบัติและรับผิดชอบ
10. นางกุลธิดา พิมตัน
เจ้าพนักงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่ม
ธุรการ
(ลูกจ้างชั่วคราว) 2. ลงรับ -ส่ง หนังสือของกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
3. รับเรื่องการจัดทาหนังสือรับรองเงินเดือน
4. ดาเนินการตรวจสอบ ติดตามงบประมาณในสานักการ
คลังและสินทรัพย์
5. จัดเตรียมเอกสารเพื่อขอเบิกค่าเช่าบ้านประจาเดือนทั้ง
รายเก่า และรายใหม่
6. ดาเนินการแจ้งโอนเงินประจางวดให้ผู้เ กี่ยวข้องและ
โรงเรียนในสังกัด
7. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางบุษบง จันทรศรี และนางสาว
แพรวนภา ศรีบุรินทร์ ในกรณี นางบุษบง จันทรศรี
และนางสาวแพรวนภา ศรี บุ ริ น ทร์ ไปราชการหรื อ ไม่
สามารถปฏิบัติราชการได้
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

