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สายงาน

เจาพนักงานการเงินและบัญชี

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
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ํ งสือชีแ้ จง โตตอบ ดานงบประมาณ พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจาย
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
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เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทัว่ ไปหรือตาม
คําสั่ง หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูกวาง ๆ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ขั้นตนปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับงานการเงิน และบัญชีตามที่ไดรับ
มอบหมาย เชน การรวบรวมรายละเอียดตาง ๆ เพือ่ ประกอบการจัดทํางบประมาณประจําป ทําฎีกาเบิกเงิน
เชน บัญชีเงินสดประจําวัน บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบใบสําคัญหมวดรายจาย
ตรวจทานงบใบสําคัญที่ไมมีปญหา ทํารายงานการเงินเปนประจําทุกเดือน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมตากว
ํ่ านี้ทางทางบัญชี พาณิชยการ
เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สําหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะตองมีการศึกษาวิชา
บัญชีไมนอยกวา 9 หนวยกิต หรือทางอืน่ ที่ ก.ท. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด หรือ
2.! ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทาหรือไมตากว
ํ่ านี้ทางบัญชี พณิชยการ
เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สําหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะตองมีการศึกษาวิชา
บัญชีไมนอยกวา 15 หนวยกิต หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในวิชาการบัญชีอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูในระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอยางเหมาะสม
แกการปฏิบัติงานในหนาที่
4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.! มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา
6.! มีความสามารถในการใหคาแนะนํ
ํ
าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความ
รับผิดชอบ

ชื่อตําแหนง

เจาพนักงานการเงินและบัญชี 3

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัตงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไมสูงนัก
หรือปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่ยากพอสมควร ภายใตการกํากับตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร หรือมีความรับผิดชอบไมสูงนักเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีโดย
ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน ตรวจสอบหลักฐาน และใบสําคัญการเบิกจายเงิน จัดทําบัญชี
ทั่วไปของราชการ เชน ทําบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท เปนตน ชวยพิจารณา
ตั้งงบประมาณหมวดที่ไมมีปญหา เชน คาเชาบาน คาลวงเวลา คาใชสอย คาวัสดุ เปนตน ควบคุมการเบิกจายเงิน
งบประมาณ ตรวจทางการตั้งฎีกาเบิกจาย ทําหนังสือโตตอบเกีย่ วกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ จัดสรรเงิน
งบประมาณ รายจายตามยอดทีไ่ ดรบั อนุมตั แิ ลว ตรวจสอบงบเดือน ทํารายงานการเงิน ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการ
ปฏิบัตงิ านแกเจาหนาทีร่ ะดับรองลงมา ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2
หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี หรืองานอืน่
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 2 ป ใหเพิ่มเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจา
พนักงานการเงินและบัญชี 2 ขอ 1
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานการเงินและบัญชี 2 แลวจะตอง
1.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งของประเทศไทย
2.! มีความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล

ชื่อตําแหนง

เจาพนักงานการเงินและบัญชี 4

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี ที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง หรือ
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่คอนขางยากมาก โดยไมจาเป
ํ นตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบ หรือภายใน การกํากับตรวจ
สอบบาง หรือปฏิบตั งิ านในฐานะหัวหนาหนวยงาน ระดับแผนกซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
หรือปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบ
ไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานการเงินและบัญชีโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีห่ รือ
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึง่ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีโดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน รับจายเงิน เก็บรักษาเงิน และสิ่งแทนตัวเงิน ตรวจสอบและเก็บ
รักษาใบสําคัญ หลักฐานและเอกสารทางการเงินและบัญชี จัดทําและดําเนินการตาง ๆ ในดานงบประมาณ ทํา
บัญชีและทะเบียนคุมการใชจาเงินทั่วไปและนอกงบประมาณควบคุมการทําบัญชีบางประเภท และรายงานแสดงฐาน
ทางการเงิน เปนตน ตรวจรางหนังสือโตตอบเกีย่ วกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ ใหคาปรึ
ํ กษา แนะนําใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาตอบปญหา และชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ ติดตอประสาน
งานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหมวดงาน นอกจากอาจปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล
และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานทําหนาที่ชวยหัวหนางานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี 2 และไดดํารงตําแหนงไม
ตํากว
่ าระดับ 3 หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการเงินและ
บัญชีหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี 2 และไดดํารงตําแหนงไม
ตํากว
่ าระดับ 2 หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการเงินและ
บัญชีหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหเพิ่มเปน 5 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี 2 ขอ 1

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานการเงินและบัญชี 3 แลวจะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการ
2.! มีความสามารถในการควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําและเสนอวิธีการแกไข
ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านทีอ่ ยูใ นความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน

ชื่อตําแหนง

เจาพนักงานการเงินและบัญชี 5

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงมาก หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่หนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ หรือปก
ครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่ยากมาก โดยไมจําเปนตองมีผกู ากั
ํ บ
ตรวจสอบ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี โดยปฏิบัติหนาที่
อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางเชน รับจายเงิน เก็บรักษาเงิน และสิ่งแทนตัวเงิน ตรวจสอบและเก็บรักษา
ใบสําคัญ หลักฐานและเอกสารทางการเงินและบัญชี จัดทําและดําเนินการตาง ๆ ในดานงบประมาณ ควบคุม
การทําบัญชีบางประเภท และรายงานแสดงฐานะทางการเงินเปนตน ตรวจรางหนังสือโตตอบเกีย่ วกับการเงิน
การบัญชี การงบประมาณฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผล
และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 4 หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี 2 และไดดํารงตําแหนงไมตา่ํ
กวาระดับ 3 หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานการเงินและบัญชี 4 แลวจะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนง

เจาพนักงานการเงินและบัญชี 6
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