หน ้าที่ 1

ปฏิทินกำรปฏิบัติงำนกลุม่ บริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33
วันที่
ทุกวันทำกำร

ภำยในวันที่ 5
ของทุกเดือน
ภำยในวันที่ 8
ของทุกเดือน

รำยกำร
1.สรุปรำยงำนกำรเบิกจ่ำยประจำวันในระบบ GFMIS
2. รำยงำนเงินสดคงเหลือประจำวัน
3. เบิกจ่ำย One Stop Service ค่ำรักษำพยำบำล
สำหรับข้ำรำชกำรในสำนักงำนและข้ำรำชกำร
บำนำญ
4. รับเรื่องฝำกถอนเงินฝำกคลัง
เงินประกันสัญญำ เงินรำยได้สถำนศึกษำ
เงินเบิกเกินส่งคืน
5. รับเงินเบิกเงินอุดหนุน
5. รับเรื่องเบิกเงินงบดำเนินงำน
6. รับเรื่องเบิกเงินงบลงทุน
7. รับเรื่องขอเบิกเงินค่ำสำธำรณูปโภค
8. รับเรื่องขอรับเงินบำเหน็จบำนำญ บำเหน็จ
ตกทอด บำเหน็จค้ำประกัน
9. ส่งเรื่องขออนุมตั ขิ อ้ มูลหลักผู้ขำยให้
กรมบัญชีกลำง
ส่งรำยกำรหักหนี้บำนำญ (สรจ.6)
ให้กรมบัญชีกลำง
ส่งรำยกำรหักหนี้ทุกรำยกำรจำกเงินเดือนประจำ
ของข้ำรำชกำรครู ลูกจ้ำงประจำให้ สพฐ.

ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวปำนำ พะน้ำเทีย่ ง
นำงสำวพัชรำ เพ็ชรดี
นำงสำวพัชรำ เพ็ชรดี

หมำยเหตุ

นำงพิรญำณ์ ฆำรไสว
นำงพยอม สนคลัง
นำงสำวพัชรำ เพ็ชรดี
นำงพยอม สนคลัง
นำยสุชำติ คำบุญฐิตสิ กุล
นำงพิรญำณ์ ฆำรไสว
น.ส.พิมพ์ชนก ฤกษ์ทำยี
นำงพิรญำณ์ ฆำรไสว
นำงสำวกนกอร ฝ่ำยสิงห์
1. น.ส.พิมพ์ชนก ฤกษ์ทำยี
1. นำงพยอม สนคลัง

ส่งคลังเขต 3 และ
ส่งกรมบัญชีกลำง
ส่งคลังจังหวัดสุรินทร์และ
ส่งกรมบัญชีกลำง
จ่ำยก่อนสิ้นเดือน
5 วันทำกำร
กรมบัญชีกลำง
กำหนด

หน ้าที่ 2

วันที่
ภำยในวันที่ 10
ของทุกเดือน

รำยกำร
ส่งเรื่องขอเบิกเงินงบประมำณ งบบุคลำกร
งบกลำง งบดำเนินงำน
1. ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร เงินประกันสังคม
2. ค่ำจ้ำงครูจ้ำงสอนรำยเดือน/ครูธุรกำร/
ครูวิทย์-คณิต /ครูพักนอน/
ครูพี่เลี้ยง/ครูวิกฤต และเงินประกันสังคม
3. ค่ำจ้ำงนักกำรภำรโรง/พนักงำนขับรถ-พิมพ์ดดี
เจ้ำหน้ำทีป่ ระจำห้อง ปฏิบัตกิ ำรวิทยำศำสตร์
และเงินประกันสังคม
4. ค่ำจ้ำง ครูธุรกำร /ครุผู้ทรงคุณค่ำ
5. ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร
6. ค่ำรักษำพยำบำล /ค่ำกำรศึกษำบุตร
ทุกวันที1่ 0 ของเดือน รำยงำนทำงบัญชี
1. รำยงำนแบบยืนยันสรุปกำรเบิกจ่ำยเงินรำยเดือน
2. รำยงำนกำรจัดส่งงบทดลองและกำรเปิดเผย
งบทดลองต่อสำธำรณะ
ภำยในวันที่ 15
1. รำยงำนกำรส่งงบกำรเงิน
ของทุกเดือน
2. รำยงำนเงินทดรองรำชกำร
3. รำยงำนเงินนอกงบประมำณ
ทุกเดือน

1.รำยงำนเงินฝำกคลัง
2. รำยงำนงบพิสูจน์ยอดเงินฝำกธนำคำร
- บัญชีเงินงบประมำณ
- บัญชีเงินนอกงบประมำณ
-บัญชีเงินนอก นอกงปม.TR1
-บัญชีเงินทดรองรำชกำร
3. รำยงำนกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณทุกงบรำยจ่ำย
4.สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงประจำเดือน

ผู้รับผิดชอบ

หมำยเหตุ
จ่ำยก่อนสิ้นเดือน
3 วันทำกำร
หรือภำยในเดือน
นั้นๆ

1. น.ส.พิมพ์ชนก ฤกษ์ทำยี
2. นำงพิรญำณ์ ฆำรไสว
3. นำงพยอม สนคลัง
4. นำงสำวพัชรำ เพ็ชรดี
นำงสำวทัศนลักษณ์ เหลือดี
1. นำงสำวทัศนลักษณ์ เหลือดี
2.นำงสำวปำนำ พะน้ำเทีย่ ง
1. นำงสำวทัศนลักษณ์ เหลือดี
1. นำงสำวทัศนลักษณ์ เหลือดี

2.. นำยสุชำติ คำบุญฐิตสิ กุล
3.นำงพิรญำณ์ ฆำรไสว

ส่งคลังจังหวัดสุรินทร์
ส่งคลังจังหวัดสุรินทร์
และหน้ำเว๊ปไซต์
ส่งสตง.สุรินทร์

ส่งสต.สุรินทร์ และ
คลังจังหวัดสุรินทร์

คลังจังหวัดสุรินทร์
หน้ำเว๊ปไซต์

หน ้าที่ 3

วันที่
ภำยในวันที่ 20
เมษำยน ของทุกปี

รำยกำร
1.รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำนด้ำนบัญชี
ของส่วนรำชกำร รอบ 6 เดือน

ผู้รับผิดชอบ
1. นำงสำวทัศนลักษณ์ เหลือดี

หมำยเหตุ
ส่งสพฐ. และ
ส่งคลังจังหวัดสุรินทร์

ทุกสิ้นปีงบประมำณ

1. รำยงำนเงินทดรองรำชกำร
2. รำยงำนเงินรำยได้สถำนศึกษำ
3. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณทุกงบรำยจ่ำย
4. รำยงำนสินทรัพย์คงเหลือ ณ วันสิ้นปีงบประมำณ
1..รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำนด้ำนบัญชี
ของส่วนรำชกำร รอบ 12 เดือน
2..รำยงำนระดับควำมสำเร็จของกำรจัดทำบัญชี
ต้นทุนต่อหน่วยงำน ฯ(KRS )
1.รำยงำนหน่วยงำนระหว่ำงกันของหน่วยงำนภำครัฐ
2.รำยงำนกำรตรวจสอบควำมถูกต้องกำรระบุ
ค่ำใช้จ่ำยเข้ำสู่กิจกรรมย่อย
3.รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยไตรมำส
ส่งรำยงำนกำรใช้ใบเสร็จรับเงินให้ สพฐ.

1. นำงสำวทัศนลักษณ์ เหลือดี

ส่งคลังจังหวัดสุรินทร์

2.. นำยสุชำติ คำบุญฐิตสิ กุล
3. นำงพิรญำณ์ ฆำรไสว
1. นำงสำวทัศนลักษณ์ เหลือดี
2.นำงสำวปำนำ พะน้ำเทีย่ ง

ส่งสพฐ.
ส่งสพฐ. และ
ส่งคลังจังหวัดสุรินทร์

1. นำงสำวทัศนลักษณ์ เหลือดี

ส่ง สพฐ.
ส่ง สพฐ.

2.นำยสุชำติ คำบุญฐิตสิ กุล
1.นำงสำวกนกอร ฝ่ำยสิงห์

ส่งสพฐ. และ

รำยงำนกำรตรวจสอบพัสดุประจำปี

1.นำยสุชำติ คำบุญฐิตสิ กุล
2. นำงพิรญำณ์ ฆำรไสว
3.นำงสำวกนกอร ฝ่ำยสิงห์
1.นำยสุชำติ คำบุญฐิตสิ กุล
2. นำงพิรญำณ์ ฆำรไสว
3.นำงสำวกนกอร ฝ่ำยสิงห์

ภำยในวันที่ 31
ตุลำคมของทุกปี
ทุกไตรมำส

ภำยในวันที่ 15
ตุลำคมของทุกปี
กันยำยน-พฤศจิกำยน
ของทุกปี

ภำยใน 15 วัน

จัดทำแผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงประจำปี
กำรเปิดเผยรำคำกลำง
กำรส่งสำเนำสัญญำวงเงินเกิน2 ล้ำน

ส่ง สตง.สุรินทร์
หน้ำเว็ปไซต์
หน้ำเว็ปไซต์
ส่ง สตง.สุรินทร์

