
 
 

ระดับ ตน ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ อาวุโส ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน รวม 

จํานวน 1 4 31 3 15 54 

 

นักวิชาการเงินและบัญชี   (ปก/ชก)      -  2 
 
 

เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)  -  3 
 

แผนภูมิการแบงงานและอัตรากําลังของสวนราชการในกรมสงเสริมการเกษตร  
 
 

นักวิชาการเงินและบัญชี  (ปก/ชก)       -  5 
เจาพนักงานการเงินและบัญชี (ปง/ชง)   -  2 
 
 

นักวิชาการเงินและบัญชี  (ปก/ชก)        -  4 
เจาพนักงานการเงินและบัญช ี(ปง/ชง)   -  1 
 

นักวิชาการเงินและบัญชี  (ปก/ชก)      -  7 
เจาพนักงานการเงินและบัญชี (ปง/ชง)  -  4 
 

นักวิชาการพัสดุ  (ปก/ชก)   -  10 
เจาพนักงานพัสดุ (ปง/ชง)  -  4 
 
 

นักวิชาการเงินและบัญชี  (ปก/ชก)      -  3 
เจาพนักงานการเงินและบัญชี  (ปง/ชง) -  1 
 
 

กลุมบัญชี 12 
 

 

นักวิชาการเงินและบัญชี (ชพ) 

 

กลุมพัสดุ 
 

   15 

  

นักวิชาการพัสดุ (ชพ) 
 

 

กลุมตรวจสอบ 5 
 

เจาพนักงานการเงินและบัญชี (อว) 
 

 

กลุมพัฒนาระบบงานคลัง 
 

    3 

  

นักวิชาการเงินและบัญชี (ชพ) 
 

 

ฝายบริหารท่ัวไป 4 
 

เจาพนักงานธุรการ (อว) 

 

กลุมงบประมาณ 6 
 

นักวิชาการเงินและบัญชี (ชพ) 
 

 

กลุมการเงิน 8 
 

เจาพนักงานการเงินและบัญชี (อว) 
 

 

กองคลัง 
 

ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการเงนิและบัญชี) ตน 

ขรก. - 54 
ลจป. - 6 
พรก. - 16 
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กองคลัง  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
  (1) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ในส่วนภูมภิาค และยานพาหนะของกรม 
  (2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

แบ่งงานภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 6 กลุ่ม  คือ 
  ผู้อ านวยการเฉพาะดา้น (วชิาการเงินและบญัชี) ตน้ ในฐานะผู้อ านวยการกอง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย 
ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปญัหาในการปฏิบัติงานด้านงานการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ในส่วนภูมิภาค ยานพาหนะของกรม และปฏิบัติ
หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

1. ฝ่ายบรหิารทั่วไป มหีน้าที ่
         1) ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
        2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี พัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
        3) ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล  
        4) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน โครงการงบประมาณ และการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

    5) บริหารจัดการงบประมาณประจ าปี และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
        6) ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมของหน่วยงาน 
        7) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

                 เจ้าพนักงานธรุการอาวุโส จ านวน 1 ต าแหน่ง  ในฐานะหัวหน้าฝ่าย มหีน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม มอบหมาย ก ากับดูแลงานธุรการ งานสารบรรณ งาน
พิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานการเงินและบัญชี พัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ การบริหารงานบุคคล การ
จัดท าแผนงาน โครงการงบประมาณ และการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การบริหารจัดการงบประมาณประจ าปี ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานการ
ประชุมของหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

                เจ้าพนักงานธรุการปฏบิตัิงานหรือช านาญงาน จ านวน 3 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ งาน
การเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ การจัดท าและบริหารงบประมาณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานการเจ้าหน้าที่ งานประชุม และงานประสานราชการทั่วไปของ
กองและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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2. กลุ่มการเงนิ    มีหน้าที ่
      ๑) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ด าเนินการรับ-จ่าย การน าส่งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 
      ๒) วิเคราะห์ ตรวจสอบ ด าเนินการเบิกจ่ายงบบุคลากร บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนที่จ่ายควบ 
      ๓) ควบคุมและเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ 
      ๔) ควบคุม แก้ไขการรับ-จ่าย การน าส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
      ๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
   

                เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีอาวุโส จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ มอบหมาย ก ากับ ติดตาม การด าเนินการ
รับ - จ่าย การน าส่งเงินงบประมาณ และเงนินอกงบประมาณ การเบิกจ่ายงบบุคลากร บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนที่จ่ายควบควบคุมและเบกิจ่ายเงินทดรองราชการ แก้ไขการ
รับ-จ่าย การน าส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

                  นักวิชาการเงนิและบญัชปีฏิบัติการหรือช านาญการ จ านวน 5 ต าแหน่ง มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ด าเนินการรับ - จ่าย การน าส่งเงินงบประมาณ 
และเงินนอกงบประมาณ การเบิกจ่ายงบบุคลากร บ าเหนจ็ บ านาญ และเงินอื่นที่จ่ายควบ ควบคุมและเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ แก้ไขการรับ-จ่าย การน าส่งเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณในสว่นกลางและส่วนภูมิภาค และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

                  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงานหรือช านาญงาน จ านวน 2 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบใบเบิกคา่ใชจ้่ายในการเดินทาง 
ไปราชการ  ใบส าคัญเบิกเงินสวัสดิการประเภทต่าง ๆ ใบส าคัญเบิกเงินสด  บัญชีถือจ่าย ค่าจ้างชั่วคราว เงินประกันสังคมลูกจ้างช่ัวคราว และจัดท าบัญชีลูกจ้างชั่วคราวประจ าปี
งบประมาณ ตรวจสอบสัญญาการยืมเงิน เงินทดรองราชการ จัดท าระเบียบคุมสัญญาเงินยืม ตรวจสอบ ติดตามทวงหนี้ และจัดท ารายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ และเงินทดรอง
ราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3. กลุ่มงบประมาณ    มีหน้าที่ 
     ๑) ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 
       ๒) ควบคุม ตรวจสอบ ด าเนินการแก้ไขการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
      ๓) วิเคราะห์ รวบรวม จัดท าข้อมูลการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน 
  ๔) ควบคุม ตรวจสอบ ด าเนินการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 
      ๕) จัดท าประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ 
      ๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

                  นักวชิาการเงนิและบัญชชี านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห ์วางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย ก ากับ 
ติดตาม และแก้ไขปัญหาในการด าเนินการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ควบคุม ตรวจสอบ ด าเนินการ
แก้ไขการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวบรวม จัดท าข้อมูลการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ควบคุม ตรวจสอบ ด าเนินการขออนุมัติกันเงิน 
ไว้เบิกเหลื่อมปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนีผู้กพัน จัดท าประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 

                  นักวชิาการเงินและบญัชีปฏิบัติการหรือช านาญการ จ านวน 4 ต าแหน่ง  มีหน้าทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและ
งบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ควบคุม ตรวจสอบ ด าเนินการแก้ไขการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวบรวม จัดท าข้อมูลการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณและติดตามเร่งรัดการใชจ้่ายเงิน ควบคมุ ตรวจสอบ ด าเนินการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปแีละขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพนั จัดท าประมาณการ
รายได้ประจ าปีงบประมาณ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
                  

                  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงานหรือช านาญงาน จ านวน 1 ต าแหน่ง มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ี
ตรวจสอบรายงานการใช้จ่ายของส่วนภูมิภาค บันทึกและตรวจสอบความถูกต้องของรายงานฐานะการเงินงบประมาณระบบ BPS เพื่อประมวลผลเป็นรายงานการใช้จ่ายเงิน  
รายเดือน รายไตรมาส และรายปี และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4. กลุ่มบญัชี    มีหน้าที ่
     ๑) ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ การจัดท าบัญชีเงินงบประมาณ และเงนินอกงบประมาณ 
     ๒) ประมวลผลและจัดท ารายงานการเงิน เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตร 
     ๓) ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดท ารายงาน การค านวณต้นทุนผลผลิต 
     ๔) ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดท ารายงาน การขอเบิกเงินคงคลัง เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
     ๕) ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ด าเนินการแก้ไขปรบัปรุงการบันทึกบัญชีในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
      ๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย      
 

                  นักวชิาการเงนิและบัญชชี านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะผู้อ านวยการกลุ่ม  มีหน้าทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม มอบหมาย ตรวจสอบ 
วิเคราะห์ การจัดท าบัญชีเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ประมวลผลและจัดท ารายงานการเงิน เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตร 
ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดท ารายงาน การค านวณต้นทุนผลผลิต ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดท ารายงานการขอเบิกเงินคงคลัง เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณควบคุม 
ตรวจสอบ วิเคราะห์ ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงการบันทึกบัญชีในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

 

                  นักวชิาการเงนิและบัญชปีฏิบัติการหรือช านาญการ จ านวน 7 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา ตรวจสอบการจัดท าบัญชีเงินงบประมาณ
และ เงินนอกงบประมาณ  ประมวลผลและจัดท ารายงานการเงิน ระบบบัญชีส่วนราชการ การตรวจสอบงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร การจัดท าฎีกาถอนเงินประกัน การ
รวบรวม จัดท าและตรวจสอบรายงานการเงินเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบญัชีกลาง ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดท ารายงาน การค านวณ
ต้นทุนผลผลิต ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดท ารายงานการขอเบิกเงินคงคลัง เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงการ
บันทึกบัญชีในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ค าปรึกษาแนะน าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่
อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย    
                 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงานหรือช านาญงาน จ านวน 4 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท ารายงานการเงินตามระบบบัญชีส่วน
ราชการ จัดท ารายงานรายจ่ายและรายงานการเงินของส่วนภูมิภาค เสนอหัวหน้าส่วนราชการ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลาง จัดท างบพิสูจน์ และตรวจสอบยอด
บัญชีคงเหลือเงินฝากธนาคาร จัดท าบัญชียอ่ยลูกหนี้เงินยืมราชการทุกประเภท และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย    
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5. กลุ่มพสัดุ  มีหน้าที ่
     ๑) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และด าเนินการจัดหาพัสดุ 
      ๒) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจ าปี 
      ๓) ควบคุม ตรวจสอบ ด าเนินการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมีหนี้ผูกพัน 
       ๔) ติดตามเร่งรดัการด าเนินงานจัดหาพสัดุใหเ้ป็นไปตามแผน 
      ๕) ควบคุมและด าเนินการตามกระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS 
      ๖) ด าเนินการตามกระบวนงานจัดซื้อจดัจ้างในระบบ e-GP 
      ๗) จัดท าเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 
      ๘) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าไฟฟ้าและค่าน้ าประปา 

 9) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ควบคุมดูแลและการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ยานพาหนะ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 10) บริหารจดัการสินทรัพย์ในระบบทะเบียนสินทรัพย์และในระบบ GFMIS 
 11) ควบคมุ ก ากับ และตรวจสอบการรายงานวัสดุคงคลังและรายงานพัสดุประจ าปี 

      12) ปฏิบัติหนา้ที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

                  นักวชิาการพสัดุช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะผู้อ านวยการกลุ่มมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห ์วางแผนการปฏิบัติงาน 
ควบคุม มอบหมาย ก ากับ ติดตามการด าเนินการจัดหาพัสดุ การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจ าปี ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขอขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินกรณีมีหนีผู้กพัน ควบคุมการด าเนินการตามกระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS ระบบ e-GP การจัดท าเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนค่าใช้จ่ายส่วนกลาง การขออนุมัติ
เบิกจ่ายเงินค่าไฟฟ้าและค่าน้ าประปา การใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ยานพาหนะ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การบริหารจัดการสินทรพัย์ในระบบทะเบียนสินทรัพย์และในระบบ 
GFMIS การรายงานวัสดุคงคลังและรายงานพัสดุประจ าปี และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

                  นักวชิาการพสัดุปฏบิตักิารหรือช านาญการ จ านวน 10 ต าแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห ์วางแผนการปฏิบัติงาน การด าเนินการ
จัดหาพัสด ุการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจ าปี ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมีหนี้ผูกพัน ควบคุมการด าเนินการตาม
กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS ระบบ e-GP การจัดท าเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนค่าใช้จ่ายส่วนกลาง การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าไฟฟ้าและค่าน้ าประปา การใช้ประโยชน์
ของสินทรัพย์ ยานพาหนะ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การบริหารจัดการสินทรัพย์ในระบบทะเบียนสินทรัพย์และในระบบ GFMIS การรายงานวัสดุคงคลังและรายงานพัสดุประจ าปี 
และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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                   เจ้าพนักงานพสัดุปฏบิตัิงานหรือช านาญงาน จ านวน 4 ต าแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานด้านการจัดหาพัสดุ จัดท าประกาศและค าสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการ จัดท าหนังสือเพื่อเผแพร่ข่าวการประกวดราคา และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย          
 
 6. กลุ่มตรวจสอบ มีหน้าที ่

๑) ตรวจสอบ วิเคราะห์ เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 
2) ก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการเบิกจ่ายเงินตามกฎหมาย ระเบียบการเงินการคลัง 
3) ควบคุม ตรวจสอบสัญญาการยืมเงิน และลูกหนี้เงินยืม 
4) ตรวจสอบสิทธิ์การขอรับเงินสวัสดิการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 
5) ตรวจสอบการของบประมาณค่าเช่าบ้านข้าราชการ  
6) ก ากับ ดูแลการประกันตนของพนักงานราชการ 

  7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

                  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส จ านวน 1 ต าแหนง่ ในฐานะผู้อ านวยการกลุ่มมหีน้าทีต่รวจสอบ วิเคราะห์ ควบคุม มอบหมาย ก ากับ ติดตาม  
การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ หลักเกณฑ์มาตรฐานการเบิกจ่ายเงินตามกฎหมาย ระเบียบการเงินการคลัง ควบคุม 
ตรวจสอบสัญญาการยืมเงิน และลูกหนี้เงินยืม ตรวจสอบสิทธิ์การขอรับเงินสวัสดิการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ตรวจสอบการของบประมาณค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ ก ากับ ดูแลการประกันตนของพนักงานราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

                 นักวชิาการเงนิและปฏิบัติการหรือช านาญการ จ านวน 3 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ หลักเกณฑ์มาตรฐานการเบิกจ่ายเงินตามกฎหมาย ระเบียบการเงินการคลัง ควบคุม ตรวจสอบสัญญาการยืมเงิน และลูกหนี้เงินยืม 
ตรวจสอบสิทธิ์การขอรับเงินสวัสดิการของข้าราชการลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ตรวจสอบการของบประมาณค่าเช่าบ้านข้าราชการ ก ากับ ดูแลการประกันตนของ
พนักงานราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

                  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงานหรือช านาญงาน จ านวน 1 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการช่วยตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ หลักเกณฑม์าตรฐานการเบิกจ่ายเงินตามกฎหมาย ระเบียบการเงินการคลัง ควบคุม ตรวจสอบสญัญาการยืมเงนิ และลกูหนี้เงินยืม 
ตรวจสอบสิทธิ์การขอรับเงินสวัสดิการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ตรวจสอบการของบประมาณค่าเช่าบ้านข้าราชการ ก ากับ ดูแลการประกันตนของ
พนักงานราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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7. กลุ่มพฒันาระบบงานคลงั    มีหน้าที่ 
     ๑) ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบงานคลัง 
     ๒) ก าหนดมาตรฐานและหลกัเกณฑ์การบริหารงานคลัง 
     ๓) ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานคลัง ให้สอดคล้องกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
     ๔) ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง 
     ๕) ให้ค าปรึกษา แนะน า ในเรือ่งกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง 
     ๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

                  นักวชิาการเงนิและบัญชชี านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะผู้อ านวยการกลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม 
มอบหมาย ก ากับ ติดตาม และพัฒนาระบบงานคลัง ก าหนดมาตรฐาน และหลักเกณฑ์การบริหารงานคลังปรับปรุงและพัฒนาระบบงานคลัง ให้สอดคล้องกับระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังให้ค าปรึกษา แนะน า ในเรื่องกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

                  นักวชิาการเงนิและบัญชปีฏิบัติการหรือช านาญการ จ านวน 2 ต าแหน่ง มีหน้าที่รบัผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานคลัง ก าหนดมาตรฐาน และ
หลักเกณฑ์การบริหารงานคลังปรับปรุงและพัฒนาระบบงานคลัง ให้สอดคล้องกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง
ให้ค าปรึกษา แนะน า ในเรื่องกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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