
หนา   ๙๖ 
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กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการกรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๔)   
พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมบัญชีกลาง   กระทรวงการคลัง   
พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ขอ ๒ ใหกรมบัญชีกลาง  มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใชจายเงินของแผนดินและ
ของหนวยงานภาครัฐใหเปนไปโดยถูกตอง  มีวินัย  คุมคา  โปรงใส  และสามารถตรวจสอบได  โดยการ
วางกรอบหลักเกณฑกลางใหหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติ  การใหบริการคําแนะนําปรึกษาดานการเงิน  
การคลัง  การบัญชี  การตรวจสอบภายใน  และการพัสดุภาครัฐ  การดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลงั
ใหมีใชจายอยางเพียงพอและการเสนอขอมูลในเชิงนโยบายการคลังแกฝายบริหารโดยประสานงาน 
กับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดเสถียรภาพทางการคลัง  รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผล
การคลังภาครัฐ  การกํากับดูแล  นโยบายและมาตรฐานคาตอบแทน  สวัสดิการ  และสิทธิประโยชน 
ของบุคลากรภาครัฐ  โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารการคลังของประเทศ 
ในดานการบริหารเงินคงคลัง  ตอกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรี 



หนา   ๙๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ัง  และหลักเกณฑดานการเงิน   

การคลัง  การบัญชี  การพัสดุภาครัฐ  และการตรวจสอบภายในของสวนราชการ  เพื่อใหสวนราชการ 

ถือปฏิบัติ 

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและมาตรฐานการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและมาตรฐาน  การกํากับดูแล  และการพัฒนา

เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในภาครัฐ   

(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการคลังภาครัฐในความรับผิดชอบของกรม  รวมทั้ง

ติดตามการดําเนินงานและการบริหารดานการคลัง  เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอแนะนโยบายดาน 

การคลังของประเทศ 

(๖) ควบคุม  ดูแล  และตรวจสอบการเบิกจายเงินของหนวยงานภาครัฐ  การกอหนี้ผูกพัน   

การนําเงินสงคลัง  และการถอนคืนเงินรายไดของสวนราชการ  รวมทั้งพิจารณาทําความตกลงในการเบิก

จายเงินงบประมาณ  ตามที่สวนราชการขอทําความตกลง 

(๗) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลัง  รวมทั้งการบริหาร  การกํากับดูแล  การติดตาม

และการประเมินผลการใชจายเงินนอกงบประมาณของสวนราชการ 

(๘) กําหนด  ปรับปรุง  และพัฒนามาตรฐานคาตอบแทน  สวัสดิการ  และสิทธิประโยชน 

ของบุคลากรภาครัฐ 

(๙) พัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  และกํากับดูแล 

การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 

(๑๐) ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  ระบบบัญชีตลอดจนการจัดทํา

และวิเคราะหรายงานการเงินของแผนดิน 

(๑๑) ดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยความรับผิด

ทางละเมิดของเจาหนาที่  และความรับผิดทางแพงของเจาหนาที่ของสวนราชการ 

(๑๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลลูกจางของสวนราชการ 

(๑๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรดานการเงิน  การคลัง  การบัญชี  การตรวจสอบ

ภายใน  และการพัสดุภาครัฐ   



หนา   ๙๘ 
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(๑๔) ใหคําปรึกษา  เสนอแนะ  และใหความชวยเหลือดานวิชาการทางการเงิน  การคลัง   

การบัญชี   การพัสดุภาครัฐ   การตรวจสอบภายในแกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ  และ 

การปฏิบัติงานแกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ 

(๑๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรือตามที่กระทรวง

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการกรมบัญชกีลาง  ดังตอไปนี้ 

  ก. ราชการบริหารสวนกลาง 

   (๑) สํานักงานเลขานุการกรม 

   (๒) กองการเจาหนาที่ 

   (๓) กองแผนงาน 

   (๔) กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

   (๕) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   (๖) สํานักกฎหมาย 

   (๗) สํานักการเงินการคลัง 

   (๘) สํานักกํากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ 

   (๙) สํานักกํ ากับและพัฒนาระบบการบริหารการเ งินการคลังภาครัฐ 

แบบอิเล็กทรอนิกส 

   (๑๐) สํานักความรับผิดทางแพง 

   (๑๑) - (๑๙)  สํานักงานคลังเขต  ๑ - ๙  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

   (๒๐) สํานักบริหารการรับ - จายเงินภาครัฐ 

   (๒๑) สํานักมาตรฐานการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

   (๒๒) สํานักมาตรฐานคาตอบแทนและสวัสดิการ 

   (๒๓) สํานักมาตรฐานดานการบัญชีภาครัฐ 



หนา   ๙๙ 
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  ข. ราชการบริหารสวนภูมิภาค 
  สํานักงานคลังจังหวัด 
ขอ ๔ ในกรมบัญชีกลาง  ใหมีกลุมพัฒนาระบบบริหาร   เพื่อทําหนาที่หลักในการ

พัฒนาการบริหารของกรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  คุมคา  รับผิดชอบงานขึ้นตรงตออธิบดี
กรมบัญชีกลาง  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกอธิบดีกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการภายในกรม 

(๒)  ติดตาม  ประเมินผลและจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม 
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ  รวมกับหนวยงานกลางตาง   ๆ  

และหนวยงานในสังกัดกรม 
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๕ ในกรมบัญชีกลาง  ใหมีกลุมตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหนาที่หลักในการตรวจสอบ

การดําเนินงานภายในกรม   และสนับสนุนการปฏิบั ติงานของกรม   รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอ 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๖ ในกรมบัญชีกลาง  ใหมีกลุมงานดานวิชาการ  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  

รับผิดชอบงานขึ้นตรงตออธิบดีกรมบัญชีกลาง  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) กลุมนโยบายการจัดซ้ือโดยรัฐระหวางประเทศ 
(๒) กลุมพัฒนาเงินนอกงบประมาณ 
(๓) กลุมพัฒนาระบบลูกจาง 
กลุมนโยบายการจดัซ้ือโดยรัฐระหวางประเทศ  ตาม  (๑)  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย  กลยุทธและทาทีการเจรจาจัดทําความตกลง

ทางการคาระหวางประเทศเกี่ยวกับการจัดซ้ือโดยรัฐตามที่ไดรับมอบหมาย 
 (ข) ประสานงานและใหคําแนะนําแกหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับการจัดซ้ือ

ระหวางประเทศโดยรัฐ 



หนา   ๑๐๐ 
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 (ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ   
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

กลุมพัฒนาเงินนอกงบประมาณ  ตาม  (๒)  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (ก) พิจารณาทําความตกลงเบิกจายเงินนอกงบประมาณตามที่สวนราชการขอทําความตกลง 
 (ข) เสนอแนะนโยบายการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ 
 (ค) กํากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการบริหารงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ 
 (ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานดานทุนหมุนเวียนของสวนราชการ 
 (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
กลุมพัฒนาระบบลูกจาง  ตาม  (๓)  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (ก) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลูกจางของ 

สวนราชการ  รวมทั้งใหคําปรึกษาแกสวนราชการ 
 (ข) พิจารณาการทําความตกลงกับสวนราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลูกจาง 

ของสวนราชการ 
 (ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
ขอ ๗ สํานกังานเลขานุการกรม  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการ

ที่มิไดแยกเปนหนาที่ของกอง  หรือสวนราชการใดโดยเฉพาะ  อํานาจหนาที่ดังกลาวใหรวมถึง 
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการอํานวยการและเลขานุการของกรม  งานประสานราชการ  และ

ประมวลผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานคลังเขต  และสํานักงานคลังจังหวัด 
(๓)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคาร  สถานที่  

และยานพาหนะของกรม 
(๔) ดําเนินการดานการใหบริการประชาสัมพันธ  เผยแพรกิจกรรม  ความรู  ความกาวหนา  

และผลงานของกรม 
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 



หนา   ๑๐๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๘ กองการเจาหนาที่  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและการบริหารงานบุคคลของกรม   เวนแต 

การฝกอบรม 
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๙ กองแผนงาน  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและกําหนดนโยบายบริหารงานของกรม 
(๒) จัดทําแผนยุทธศาสตร  แผนงาน  โครงการ  และแผนปฏิบัติราชการประจําปของกรม 
(๓) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและรายงานผลการปฏิบัติราชการในภารกิจของกรม   
(๔) ปฏิบัติงานดานวิเทศสัมพันธของกรม 
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๑๐ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรดานการเงิน  การคลัง  การบัญชี   

การตรวจสอบภายใน  และการพัสดุภาครัฐ 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกรม 
(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๑๑ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม  ใหสอดคลองกับ

มาตรฐานกลางและนโยบายของกระทรวง 
(๒) วางและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม 
(๓) บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม  ตลอดจนสนับสนุนและใหคําปรึกษา

แนะนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกหนวยงานในสังกัดกรม 
(๔) เปนศูนยดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลสารสนเทศดานการเงินการคลังของกรม 
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 



หนา   ๑๐๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๑๒ สํานักกฎหมาย  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  และหลักเกณฑดานการเงิน  การคลัง  

และดานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  ตลอดจนใหคําปรึกษาและคําแนะนําแกหนวยงานภาครัฐ 
(๒) พัฒนากฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการเงินและการคลังใหสอดคลองกับนโยบายของ

รัฐบาลหรือสภาพการณของประเทศ 
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาการขอทําความตกลงในการเบิกจายเงินงบประมาณหรือ

การถอนคืนเงินรายไดของสวนราชการ  ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ัง  และมติคณะรัฐมนตรี  
หรือตามที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวง 

(๔) ใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการเกี่ยวกับการคลังตามกฎหมายและระเบียบที่อยูในความ
รับผิดชอบ  แกคณะรัฐมนตรีและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ
มอบหมาย 

ขอ ๑๓ สํานักการเงินการคลัง  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบายดานการคลังของประเทศ   
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลัง 
(๓) จัดทําคําขอต้ังงบประมาณรายจายประจําปในงบกลาง  เฉพาะรายการที่อยูในความ

รับผิดชอบของกรม 
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย   
ขอ ๑๔ สํานักกํากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย  มาตรฐาน  และระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบ

ภายในภาครัฐ  รวมทั้งกํากับดูแลและการพัฒนาเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในภาครัฐ 
(๒) กํากับดูแลและบริหารจัดการดานการตรวจสอบภายในภาครัฐ 
(๓) พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในภาครัฐ  เพื่อใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ   
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการคลังภาครัฐ  ในสวนที่อยูในความรับผิดชอบของกรม 
(๕) ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานภาครัฐ  เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  การควบคุม

ภายใน  และการดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของ   



หนา   ๑๐๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ
มอบหมาย 

ขอ ๑๕ สํานักกํากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  
มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําและพัฒนาระบบงานบริหารการเงินการคลังภาครัฐ  แบบอิเล็กทรอนิกส  รวมทั้ง
พัฒนาการนําระบบเชื่อมโยงขอมูลของหนวยงานภายนอกและรูปแบบรายงาน  มารองรับการใชงาน 
ของระบบ 

(๒) กํากับดูแลการบริหารการเงินภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  รวมทั้งติดตามและประเมินผล
การใชงานของระบบเพื่อนําไปปรับปรุงกระบวนการทํางานของระบบตอไป 

(๓) ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานภาครัฐเกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส 

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิของสวนราชการและหนวยงานภาครัฐในการเขาใชระบบ 
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส   

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ
มอบหมาย 

ขอ ๑๖ สํานักความรับผิดทางแพง  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบาย  พัฒนา  กําหนดหลักเกณฑในสวนที่เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด

ของเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  และความรับผิดทางแพง 
ของเจาหนาที่ของสวนราชการ 

(๒) พิจารณาการเรงรัดหนี้สิน  การผอนชําระหนี้  การตัดหนี้สูญ  และการจําหนายหนี้ 
ของสวนราชการ 

(๓) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตาม
กฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการ  และคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพงตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวของ 

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่  และความรับผิดทางแพงของเจาหนาที่ของสวนราชการ 

(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีแพงของสวนราชการในชั้นอุทธรณ  ฎีกา  
การบังคับคดี  และการประนีประนอมยอมความ 



หนา   ๑๐๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดและความรับผิดทางแพงในกรณีที่มีการ
ดําเนินคดีในคดีปกครอง 

(๗) ดําเนินการเกี่ยวกับการผิดสัญญาลาศึกษา  ฝกอบรม  ดูงานและปฏิบัติงานวิจัยของ
ขาราชการและนักเรียนทุน 

(๘) ดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินที่ตกเปนของแผนดินที่อยูในความรับผิดชอบของกรม   
(๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๑๗ สํานักงานคลังเขต  ๑ - ๙  มีอํานาจหนาที่ภายในเขตทองที่ที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
(๑) สนับสนุนและใหความชวยเหลือทางวิชาการ  รวมทั้งกํากับดูแลการปฏิบั ติงาน 

ของสํานักงานคลังจังหวัด 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในสวนภูมิภาค  ดานการเงิน  การคลัง  

การบัญชี  การตรวจสอบภายใน  และการพัสดุภาครัฐ 
(๓) ส่ังจายบําเหน็จบํานาญขาราชการและลูกจางในสวนภูมิภาค 
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๑๘ สํานักบริหารการรับ - จายเงินภาครัฐ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการตรวจสอบและอนุมัติการขอเบิกจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  

และการสั่งจายเงินจากบัญชีเงินคงคลัง 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมเงินรายไดแผนดิน  การนําเงินสงคลัง  และการเบิกจายเงิน

จากคลัง 
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรเงินประจํางวดของงบประมาณรายจายประจําปในงบกลาง 
(๔) วิเคราะหการเบิกจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของสวนราชการ  และ

รัฐวิสาหกิจ 
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการเบิกจายเงินเดือน  คาจางประจํา  คาจางชั่วคราว  และ

เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 
(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาสั่งจายเบี้ยหวัด  บําเหน็จบํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะ

เดียวกัน 



หนา   ๑๐๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๗) ดําเนินการเกี่ยวกับการจายเงินเดือน  คาจาง  บําเหน็จบํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกัน  โดยนําเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร 

(๘) ติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณของสวนราชการใหเปนไปตามระยะเวลา 
ที่กําหนด 

(๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ
มอบหมาย 

ขอ ๑๙ สํานักมาตรฐานการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) กํากับดูแลและบริหารจัดการดานการพัสดุภาครัฐ 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการพัสดุภาครัฐ 
(๓) กําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
(๔) กําหนดมาตรฐาน  แนวทาง  และหลักเกณฑการกําหนดราคากลางงานกอสรางของ 

ทางราชการ 
(๕) ศึกษา  พิจารณา  และกําหนดมาตรการเพื่อปองกันการสมยอมกันในการเสนอราคาและ

การผูกขาดทางการคาในการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
(๖) พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการขอทําความตกลงในการบริหารงานดานการพัสดุของ 

สวนราชการ  ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ัง  และมติคณะรัฐมนตรี  หรือที่ไดรับอนุมัติจาก
กระทรวง 

(๗) จัดทําฐานขอมูลดานการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐของประเทศ 
(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๒๐ สํานักมาตรฐานคาตอบแทนและสวัสดิการ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานคาตอบแทน  สวัสดิการ  และสิทธิประโยชน 

ของบคุลากรภาครัฐ 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  และหลักเกณฑที่เกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากร

ภาครัฐ 
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล   
(๔) จัดทําและพัฒนาระบบการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  และระบบ

ฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐรวมทั้งบริหารจัดการฐานขอมูลดังกลาว  ตลอดจนจัดทําและประมวลผล
ขอมูลสารสนเทศดานสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล   



หนา   ๑๐๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ
มอบหมาย 

ขอ ๒๑ สํานักมาตรฐานดานการบัญชีภาครัฐ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดและพัฒนาระบบบัญชีของภาครัฐ  รวมทั้งมาตรฐานและนโยบายการบัญชี   

ผังบัญชีมาตรฐาน  มาตรฐานรายงานการเงิน  และแนวทางการวิเคราะหรายงานการเงิน  เพื่อใหสวนราชการ
และหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติ   

(๒) จัดทําและวิเคราะหรายงานการเงินแผนดินประจําปงบประมาณ 
(๓) ใหความเห็นชอบกับระบบบัญชีของสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ  ใหสอดคลองกับ

มาตรฐานการจัดทําบัญชีภาครัฐและระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 
(๔) พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาที่เกี่ยวของกับการบัญชีภาครัฐในระบบบริหาร

การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 
(๕) กํากับดูแลการดําเนินการในเรื่องการเงินและบัญชีของสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ  

ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนํา 
(๖) กําหนดและพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําบัญชีตนทุนในงานบริการสาธารณะ

เพื่อใหสวนราชการถือปฏิบัติ 
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๒๒ สํานักงานคลังจังหวัด  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการกาํกับ  ตรวจสอบ  และอนุมัติการเบิกจายเงินงบประมาณ  เงินนอก

งบประมาณของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
(๒) จัดทํารายงานภาวะเศรษฐกิจ  การคลัง  การใชจายเงินงบประมาณ  และรายงานการเงิน

ของจังหวัด   
(๓) ใหคําปรึกษาดานการบัญชี  การตรวจสอบภายใน  กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  และ

หลักเกณฑดานการเงิน  การคลัง  และการพัสดุภาครัฐ  แกสวนราชการ 
(๔) เรงรัดและติดตามการใชจายเงินของจังหวัด 
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 



หนา   ๑๐๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๒๓ ใหสํานักงานคลังเขต  ๑ - ๗  ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมบัญชีกลาง  
กระทรวงการคลัง  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ยังคงมีอยูจนกวาจะมีประกาศรัฐมนตรีตามขอ  ๓  ก.  (๑๑) - (๑๙)  
แหงกฎกระทรวงนี้ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ฉลองภพ  สุสังกรกาญจน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๑๐๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการแบงสวน
ราชการและอํานาจหนาท่ีของกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจท่ีเพ่ิมขึ้นและ
เหมาะสมกับสภาพของงานที่เปล่ียนแปลงไป  อันจะทําใหการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


