หนาที่และความรับผิดชอบฝายการเงิน 1
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกจายงบบุคลากร งบลงทุนงบเงินอุดหนุน งบกลาง งบรายจายอื่น
และงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมายตามกฎหมายกฎระเบียบขอบังคับและคําสั่งผูบังคับบัญชา โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
2.1 งานงบบุคลากร 1(ภาพรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ) มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1) งานธุรการและงานสารบรรณ
2) หนวยงานตางๆ ในสํานักงานตํารวจแหงชาติ กําหนดเปน 4 กลุมงาน ดังนี้
กลุมงานที่ 1 กองบั งคั บ การและกองบั ญชาการในสั งกั ด สํ า นั กงานผู บั ญชาการ
ตํารวจแหงชาติ, กองบัญชาการตํารวจนครบาล, กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด, กองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาล, กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง,
กลุมงานที่ 2 สํานักงานตรวจคนเขาเมือง, กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน,
สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ, กองบัญชาการศึกษา, โรงเรียนนายรอยตํารวจ, โรงพยาบาลตํารวจ
กลุมงานที่ 3 ตํารวจภูธร ภาค 1 – 5
กลุมงานที่ 4ตํารวจภูธร ภาค 6 – 9 และศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
3) ตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงขอมูลรหัสตางๆ เกี่ยวกับโครงสรางหนวยงาน กรอบอัตรากําลัง
รหัสขอมูลบุคคล รหัสรายการเงินหัก และรหัสเกี่ยวกับรายการเบิกจายเงินในงบบุคลากร ในระบบขอมูลพื้นฐาน
ระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจําของกรมบัญชีกลาง ของหนวยตางๆ ในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
4) งานตรวจสอบ แกไข ปรับปรุง ขอมูลบุคลากร ในระบบทะเบียนประวัติระบบจายตรง
เงินเดือนและคาจางประจําของกรมบัญชีกลาง ของหนวยตางๆ ในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
5) ตรวจสอบขอมูลการเปลี่ยนแปลงรายการเคลื่อนไหวของอัตราเงินเดือนที่เปลี่ยนแปลง
ในระหวางปในระบบบัญชีถือจายระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจําของกรมบัญชีกลาง ในภาพรวม
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
6) นําเขาขอมูลเงินหักในสวนเงินฌาปนกิจ และขอมูลการหักสหกรณสํานักงานตํารวจ
แหงชาติในระบบเบิกจายระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจําของกรมบัญชีกลาง ในภาพรวมสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
7) งานตรวจสอบและดําเนินการประมวลผลการหักหนี้ ของหนวยตางๆ ในสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
8) ตรวจสอบและแกไขรายการขอมูลเงินหัก กรณีขาราชการตํารวจและลูกจางประจํามี
เงินไมพอหัก ของหนวยตางๆ ในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
9) งานตรวจสอบ และดําเนินการประมวลผลการเบิกจายเงินเดือนและคาจางประจําใน
ระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจําของกรมบัญชีกลาง ในภาพรวมสํานักงานตํารวจแหงชาติ
10) งานออกรายงานและตรวจสอบขอมูล การเบิ กเงินเดือน คาจางประจํ า ตามรหั ส
ผลผลิต/กิจกรรม ในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

11) สงขอมูล การขอเบิ กเงินเดือนและคาจางประจํ าในภาพรวมของสํ านักงานตํ ารวจ
แหงชาติ ในแตละเดือน ใหกรมบัญชีกลางผานระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจําของกรมบัญชีกลาง
12) งานรวบรวมและจั ด ทํ า แบบแจ ง สรุ ป ข อ มู ล หนี้ ข องข า ราชการตํ า รวจและ
ลูกจางประจําที่ตองชําระหนี้ใหแกบคุ คลที่สาม ของหนวยงานตางๆ ในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
13) ตรวจสอบและจัดทําขอมูลการโอนหนี้บุคคลที่สาม เขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ
หนวยงานตางๆ ในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
14) ออกรายงานเงิ น ได และภาษี หั ก ณ ที่ จ ายประจํ าป ของข าราชการตํ ารวจและ
ลูกจางประจํา ในภาพรวมสํานักงานตํารวจแหงชาติ
15) ส ง ข อ มู ล เงิ น ได และภาษี หั ก ณ ที่ จ า ยประจํ า ป ข องข า ราชการตํ า รวจและ
ลูกจางประจํา ในภาพรวมสํานักงานตํารวจแหงชาติสงกรมสรรพากร
16) ควบคุมดูแลระบบสําหรับผูใชงานและผูถือ Token Key ของหนวยตางๆ ในสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
17) นําเขาขอมูลรายไดและรายจายบางรายการของขาราชการตํารวจและลูกจางประจํา
ในระบบสารสนเทศระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจําของกรมบัญชีกลาง เพื่อใหขาราชการตํารวจและ
ลูกจางประจําสามารถตรวจสอบรายการ
18) งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2.2 งานงบบุคลากร 2 (หนวยงานผูเบิกกองการเงิน) มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1) งานธุรการและงานสารบรรณ
2) งานตรวจสอบและดําเนินการเบิกจายเงินเดือน คาจาง เงินประจําตําแหนง และเงินอื่น
ที่จายในลักษณะเดียวกัน
3) งานตรวจสอบ แกไข ปรับปรุง ขอมูลบุคลากร ในระบบจายตรงเงินเดือนและคาจาง
ประจําของหนวยงานผูเบิกกองการเงิน
4) นําเขาขอมูลรายการเงินหักในระบบจายตรงเงินเดือนฯ ของหนวยงานผูเบิกกองการเงิน
5) งานตรวจสอบ และดําเนินการประมวลผลการเบิกจายเงินเดือนและคาจางประจําใน
ระบบจายตรงเงินเดือนฯ ของหนวยงานผูเบิกกองการเงิน
6) งานตรวจสอบและดําเนินการประมวลผลการหักหนี้ ของหนวยงานผูเบิกกองการเงิน
7) ปรับปรุงรายการเงินไมพอหักของขาราชการตํารวจและลูกจางประจําของหนวยงาน
ผูเบิกกองการเงิน
8) งานออกรายงานและตรวจสอบข อ มูล การเบิ กเงิ น เดื อ น ค า จ า งประจํ า ตามรหั ส
ผลผลิต/กิจกรรมของหนวยงานผูเบิกกองการเงิน
9) งานรวบรวมและจัดทําแบบแจงสรุปขอมูลหนี้ของขาราชการตํารวจและลูกจาง ใน
สังกัดหนวยงานยอยที่เบิกเงินกับกองการเงิน ที่ตองชําระหนี้ใหแกบุคคลที่สาม

10) งานออกรายงานเงินได และภาษีหัก ณ ที่จายประจําป ของขาราชการตํารวจและ
ลูกจางประจํา ของหนวยงานผูเบิกกองการเงิน
11) นําเขา – นําออกขอมูล รายไดและรายการหักบางรายการใหหนวยงานยอยในสังกัด
หนวยงานผูเบิกกองการเงิน
12) งานตรวจสอบและดํ า เนิ น การเบิ ก จ า ยเงิ น ช ว ยพิ เ ศษข า ราชการตํ า รวจและ
ลูกจางประจํา
13) งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2.3 งานงบกลาง 1 (งานขอบําเหน็จบํานาญ) มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1) งานธุรการและงานสารบรรณ
2) งานรับรายงานตัวและจัดทําบัตรรับเงินบํานาญใหผูรับบํานาญทางกองการเงิน
3) งานรับแจงและจัดทําหนังสือสําคัญเปลี่ยนแปลงสวนราชการผูเบิกบํานาญ
4) ตรวจสอบหลักฐานและดําเนินการขอกําหนดสวนอัตราเงินบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ
5) ตรวจสอบและสงคํารองขอหนังสือรับรองสิทธิในบําเหน็จตกทอดเพื่อใชเปนหลักทรัพย
ค้ําประกันการกูเงิน ใหกับผูรับบํานาญทางกองการเงิน
6) ตรวจสอบและจัดสงเรื่องราวการขอรับบําเหน็จดํารงชีพใหกับผูรับบํานาญทางกองการเงิน
7) งานตรวจสอบและจัดสงเรื่องราวขอรับบําเหน็จตกทอดของผูรับบํานาญทางกองการเงิน
8) งานตรวจสอบและจัดทําแบบแจงของดเบิกบํานาญ (สรจ.12) ของผูรับบํานาญทางกองการเงิน
9) ตรวจสอบและดําเนิน การจัดทําขอมูลขอเบิก จั ดพิมพแบบสรุปรายการขอเบิกเงิน
เบี้ ย หวั ด บํ าเหน็ จ บํ านาญ และเงิน อื่น ในลั กษณะเดี ย วกัน (สรจ.10) เสนอผู บั ง คับ บั ญชาตามลํ าดั บ ชั้ น
เพื่อสงขอมูลคําขอเบิกผานระบบบําเหน็จบํานาญ (e-pension)
10) งานฐานขอมูลผูรับบําเหน็จบํานาญของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
11) งานจัดทําหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย ใหกับผูรับบํานาญทางกองการเงิน
12) ออกรายงานเงิ น ได และภาษี หั ก ณ ที่ จ า ยประจํ า ป ของผู รั บ เบี้ ย หวั ด บํ า นาญ
ในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ สงกรมสรรพากร
13) งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2.4 งานงบกลาง 2 ( เบิกจายบําเหน็จบํานาญ) มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) งานธุรการและงานสารบรรณ
2) งานตรวจสอบและดําเนินการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและ
การศึกษาของบุตรใหกับผูรับบํานาญทางกองการเงิน
3) งานตรวจสอบและดําเนินการเบิกจายเงินชวยพิเศษของผูรับบํานาญทางการเงิน
4) งานจัดทําทะเบียนคุมการเบิกจายเงิน
5) งานตรวจสอบและเรียกรายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจายเงินเพื่อประกอบ
เรื่องขอเบิกสงใหกับงานที่เกี่ยวของ

6) งานรับแจง ตรวจสอบ และดําเนินการ อายัดและถอนอายัดเงินบําเหน็จบํานาญของ
ผูรับบํานาญทางกองการเงิน
7) รับแจงและดําเนินการเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากธนาคารของผูรับบํานาญทางกองการเงิน
8) งานรับแจงและดําเนินการออกหนังสือรับรองรายไดใหกับผูรับบํานาญทางกองการเงิน
9) งานตรวจสอบและแจงภาระหนี้สินของผูรบั บําเหน็จ บํานาญทางกองการเงิน
10) ดําเนินการเกี่ยวกับรายการหนี้สินบุคคลที่สาม และหนี้เบิกเกินสงคืนในโครงการ
จายตรงเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญของผูรับบํานาญในสังกัดหนวยงานตางๆ ในภาพรวมของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ กําหนดเปน 4 กลุมงาน ดังนี้
กลุมงานที่ 1กองบังคับการและกองบัญชาการในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ,
กองบัญชาการตํารวจนครบาล, กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด, กองบัญชาการตํารวจสันติบาล,
กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง,
กลุมงานที่ 2 สํานักงานตรวจคนเขาเมือง, กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน,
สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ, กองบัญชาการศึกษา, โรงเรียนนายรอยตํารวจ, โรงพยาบาลตํารวจ
กลุมงานที่ 3 ตํารวจภูธร ภาค 1 – 5
กลุมงานที่ 4ตํารวจภูธร ภาค 6 – 9 และศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
11) งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2.5งานงบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น และงบกลาง มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1) งานธุรการและงานสารบรรณ
2) งานตรวจสอบและดําเนินการเบิกจายเงินงบลงทุน คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง
หรืองบรายจายใดที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน
3) งานตรวจสอบและดําเนินการเบิกจายเงิน งบเงินอุดหนุน งบกลาง และงบรายจายอื่น
4) งานจัดทําทะเบียนคุมการเบิกจายเงิน
5) งานจัดทําหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายใหกับเจาหนี้
6) งานจัดทําหนังสือแจงการจายเงินใหกับหนวยงานที่ขอเบิก
7) งานตรวจสอบและเรียกรายงานแสดงรายละเอียดสถานะ การเบิกจายเงินเพื่อประกอบ
เรื่องขอเบิกสงใหกับงานที่เกี่ยวของ
8) งานบันทึกขอมูลหลักผูขายในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
9) งานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุมัติขอเพิ่มหรือขอเปลี่ยนแปลงขอมูล
หลักผูขาย สงใหกรมบัญชีกลางเพื่อขออนุมัติและยืนยันผูขายในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
10) งานตรวจสอบเอกสารหลักฐานและบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) เพื่อผูกพัน
งบประมาณงบลงทุนในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
11) งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

