4-2-002
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
คอนขางยากเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของสวนราชการ เชน การตรวจสอบ
หลักฐานใบสําคัญคูจายเงิน ลงบัญชี ทํารายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับการขอ
จัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจายประจําป ทําหนังสือชี้แจง โตตอบ ดานงบประมาณ พิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจาย และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับปฏิบัติงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับชํานาญงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับอาวุโส

ก.พ. กําหนดวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

4-2-002-1
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

ชื่อตําแหนงในสายงาน

เจาพนักงานการเงินและบัญชี

ระดับตําแหนง

ปฏิบัติงาน

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิ บั ติ ง านด า นการเงิ น และบั ญ ชี ตามแนวทาง แบบอย า ง ขั้ น ตอน และวิ ธี ก ารที่ ชั ด เจน ภายใต
การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) จัดทําและปฏิบัติงานดานเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับตน เพื่อใหงานเปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนด
(2) รวบรวมรายละเอียดการจัดทํ างบประมาณ เพื่อใชประกอบในการทํางบประมาณ
ประจําปของหนวยงาน
(3) ตรวจสอบและดูความถูกตองของเอกสารสําคัญทางการเงิน เพื่อใหเกิดความถูกตองใน
การปฏิบัติงาน
(4) ประสานงานในระดับฝายหรือกลุมกับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน
ทั่วไปเพื่อขอความชวยเหลือและรวมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญที่เปนประโยชนตอ
การทํางานของหนวยงาน
2. ดานการบริการ
(1) ให คําแนะนํ า ตอบปญหา ชี้ แจงเกี่ ยวกับงานการเงิ นและบัญชี แก เจาหน าที่ ระดับ
รองลงมา หนวยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถายทอดความรู ความชํานาญแกผูที่สนใจ
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(2) ประสานงานในระดับกลุม กับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อ
ขอความชวยเหลือและความรวมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญที่
เปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทาง ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ เทคนิ ค หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย า งอื่ น ที่ เ ที ย บได ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิชาหรือทาง ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ
3. ได รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย า งอื่ น ที่ เ ที ย บได ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิชาหรือทาง ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ
4. ไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
1. ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
2. ทักษะทีจ่ ําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
3. สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง

ก.พ. กําหนดวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

4-2-002-2
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

ชื่อตําแหนงในสายงาน

เจาพนักงานการเงินและบัญชี

ระดับตําแหนง

ชํานาญงาน

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยตอง
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ
และความชํานาญงานดานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่คอนขางยาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญา โดยใช ค วามรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํ า นาญงานด า นการเงิ น และบั ญ ชี
ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาที่คอนขางยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานและควบคุมเอกสารทางการเงินและบัญชีที่ตองใชความชํานาญ เพื่อชวยให
ระบบงานเปนไปอยางสะดวกและถูกตอง
(2) ปฏิ บั ติ ง าน วางแผน ประเมิ น ผลงาน ด า นการเงิ น และบั ญ ชี เพื่ อ ให ง านมี
ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค
(3) ศึกษา วิเคราะห และเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติดานการเงิน เพื่อใช
เปนฐานขอมูลในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน
(4) ถายทอดความรูดานการเงินและบัญชี แกเจาหนาที่ระดับรองลงมา เชน ใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝกอบรม จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรม
และวิธีใชอุปกรณเครื่องมือที่ถูกตอง เปนตน เพื่อถายทอดความรูที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานและขอกําหนด
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2. ดานการกํากับดูแล
(1) ควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ล ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านด า นการเงิ น และบั ญ ชี เพื่ อ ให ก าร
ดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
(2) วางแผน ประเมินผล และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี
ในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานของหนวยงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ดานการบริการ
(1) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี ที่มีความซับซอนแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมา หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อถายทอดความรู ความ
ชํานาญ แกผูที่สนใจ
(2) ประสานงานในระดับกองหรือหนวยงานที่สูงกวา กับหนวยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป เพื่อขอความชวยเหลือและความรวมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู
ความเชี่ยวชาญที่เปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา 6 ป กําหนดเวลา 6 ป
ใหลดเปน 5 ปสําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน
ขอ 2 หรือขอ 4 ที่เทียบไดไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และใหลดเปน 4 ป สําหรับผูมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน ขอ 3 หรือขอ 4 ที่เทียบ
ได ไ ม ต่ํ า กว า ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ ดํ า รงตํ า แหน ง อย า งอื่ น ที่ เ ที ย บได ไ ม ต่ํ า กว า นี้
ตามหลัก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขที่ ก.พ. กํา หนดโดยจะตอ งปฏิ บัติ ง านการเงิ น และบัญ ชี หรื อ งานอื่ น ที่
เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
1. ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
2. ทักษะทีจ่ ําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
3. สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
ก.พ. กําหนดวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

4-2-002-3
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

ชื่อตําแหนงในสายงาน

เจาพนักงานการเงินและบัญชี

ระดับตําแหนง

อาวุโส

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยตอง
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรูความสามารถ ประสบการณ
และความชํานาญงานดานการเงินและบัญชีคอนขางสูง มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงาน
ที่ตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานที่คอนขางยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ควบคุมเอกสารทางการเงิ นและบัญชีที่ต องใชความชํ านาญ เพื่ อช วยให ระบบงาน
เปนไปอยางสะดวกและถูกตอง
(2) วางแผน ประเมินผลงาน ดานการเงินและบัญชี เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพตรงตาม
วัตถุประสงค
(3) เสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติดานการเงิน เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการ
ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน
(4) ถายทอดความรูดานการเงินและบัญชี แกเจาหนาที่ระดับรองลงมา เชน ใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝกอบรม จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรม
และวิธีใชอุปกรณเครื่องมือที่ถูกตอง เปนตน เพื่อถายทอดความรูที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานและขอกําหนด
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2. ดานการกํากับดูแล
(1) ควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ล ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านด า นการเงิ น และบั ญ ชี เพื่ อ ให ก าร
ดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
(2) วางแผน ประเมินผล และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี
ในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานของหนวยงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3. ดานการบริการ
(1) ให คํ าแนะนํ า ตอบป ญหา ชี้ แจงเกี่ ยวกั บงานการเงิ นและบั ญชี ที่ มี ความซั บซ อน
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมา หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อถายทอดความรู ความชํานาญ
แกผูที่สนใจ
(2) ประสานงานในระดับกองหรือหนวยงานที่สูงกวา กับหนวยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป เพื่อขอความชวยเหลือและความรวมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู
ความเชี่ยวชาญที่เปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน มาแลวไมนอยกวา 6 ป หรือดํารงตําแหนง
อยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนดโดยจะตองปฏิบัติงานการเงินและ
บัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
1. ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
2. ทักษะทีจ่ ําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
3. สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง

ก.พ. กําหนดวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

