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เจาหนาทีก่ ารเงินและบัญชี 1

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ไมยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกล ชิด
หรือตามคําสั่งหรือแนวทางที่ปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัดหรือละเอียดถี่ถวนและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ มอบ
หมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตรวจสอบใบสําคัญที่ไมมีปญหา หรือกฎระเบียบที่ชัดแจงอยูแลวลงทะเบียนและเก็บรักษาหลัก
ฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชี คัดแยกประเภทใบสําคัญ เขียนใบเสร็จรับเงิน ทําใบเบิก และใบนําสง
เงิน ชวยทําฎีกาเบิกเงิน ชวยนําเงินฝากและเบิกเงินจากธนาคาร ชวยตรวจนับและรับจายเงินสดและสิ่งแทนตัว
เงิน ชวยรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ และการขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ ชวยทําบัญชี
บางประเภท บัญชีรบั จายเงิน บัญชีพัสดุ เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาไดไมตากว
่ํ านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทัว่ ไป ตองศึกษาวิชาบัญชีมาไมนอยกวา 6
หนวยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในวิชาการบัญชีอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
และกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาที่
4.! มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา

ชื่อตําแหนง

เจาหนาทีก่ ารเงินและบัญชี 2

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่คอนขางยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง
หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับการรวบรวมรายละเอียดตาง ๆ เพือ่ ประกอบการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปของสวนราชการ และตรวจทานความถูกตองของตัวเอง เพื่อควบคุมการเบิกจายเงินงบ
ประมาณตั้งฎีกาเบิกเงิน เขียนเช็คสั่งจายเงิน ตรวจรับและรับจายเงินสด สิง่ แทนตัวเงิน ลงบัญชีขั้นตน ขั้นปลาย
และบัญชียอย ทําทะเบียนเงินคงเหลือประจําวัน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีก่ ารเงินและบัญชี 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการเงินและบัญชี หรืองานอืน่ ที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่การเงินและบัญชี 1 แลวจะตองมีความ
สามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่มีอยูในความรับผิดชอบ

ชื่อตําแหนง
เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่ยากพอสมควร ภายใตการกํากับตรวจสอบบางและอาจไดรบั มอบ
หมายใหควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีจ่ านวนหนึ
ํ
่งดวและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการเงินและบัญชี โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน จัดทําฎีกา เขียนเช็คสัง่ จายเงินรับ-จายเงินตรวจสอบหลักฐานและใบสําคัญ การเบิกจายเงินที่ไม
มีปญหามาก หรือมีกฎเกณฑตาง ๆ อยูแลว ทําบัญชีบางประเภท เชน บัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคารทํางบ
เดือน ตั้งฎีกาเบิกเงินงบประมาณหมวดตาง ๆ รวบรวมตัวเลขงบประมาณ ทํารายงานการเงินตาง ๆ ใหคาปรึ
ํ กษา
แนะนําในการปฏิบัติงานเจาหนาที่ระดับรองลงมาและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีก่ ารเงินและบัญชี 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่การเงินและบัญชี 2 แลว จะตอง
1.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งของประเทศไทย
2.! มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูลวิเคราะหปญหา และสรุปเหตุ

ชื่อตําแหนง

เจาหนาทีก่ ารเงินและบัญชี 4

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจา
หนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่งหรือปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่คอนขางยากมาก โดยไมจํา
เปนตองมีผูกากั
ํ บตรวจสอบหรือภายใตการตรวจสอบบาง และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก หรือมีความรับผิดชอบสูง เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีโดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน รับจายเงินและเก็บรักษาเงินและสิ่งแทนตัวเงิน ตรวจสอบและรักษา
ใบสําคัญหลักฐานเอกสารทางการเงินและบัญชี ทําบัญชีทั่วไปของสวนราชการ ทํารายงานแสดงฐานะทางการเงิน
เปน ชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ศึกษาวิเคราะหและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบ
ปฏิบัติดานการเงิน ตรวจรางบันทึกและหนังสือโตตอบเกีย่ วกับการเงิน ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานระดับแผนก นอกจากอาจปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตนบางแลว
ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา ปรับปรุงแก
ไขติดตามประเมินผลและแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีก่ ารเงินและบัญชี 1 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีก่ ารเงินและบัญชี 1 และดํารงตําแหนงไมตา่ํ
กวาระดับ 2 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่การเงินและบัญชี 3 แลวจะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุมตรวจสอบใหคําปรึกษาแนะนํา
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน

ชื่อตําแหนง

เจาหนาทีก่ ารเงินและบัญชี 5

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัตงิ านในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูงเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาที่
หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่งหรือปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่คอนขางยากมาก โดยไมจาเป
ํ นตอง
มีผูกํากับตรวจสอบหรือภายใตการตรวจสอบบาง และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยาก หรือมีความรับผิดชอบสูง เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีโดยปฏิบัติหนาที่อยาง
ใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน รับจายเงินและเก็บรักษาเงินและสิ่งแทนตัวเงิน ตรวจสอบและรักษาใบสําคัญ
หลักฐานเอกสารทางการเงินและบัญชี ทําบัญชีทั่วไปของสวนราชการ ทํารายงานแสดงฐานะทางการเงินเปน ชี้
แจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกีย่ วกับการเงินและบัญชี ศึกษาวิเคราะหและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติดาน
การเงิน ตรวจรางบันทึกและหนังสือโตตอบเกีย่ วกับการเงิน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตนบางแลวยังทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไขติดตามประเมิน
ผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีก่ ารเงินและบัญชี 1 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีก่ ารเงินและบัญชี 1 และดํารงตําแหนงไมตา่ํ
กวาระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการเงินและ
บัญชี หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่การเงินและบัญชี 4 แลวจะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุมตรวจสอบใหคําปรึกษาแนะนํา
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
5.! มีความรูค วามสามารถในการใชคอมพิวเตอร

