
มาตรฐานกํ าหนดต ําแหนง

สายงาน                 เจาพนักงานการเงินและบัญชี

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตํ าแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญช ี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ

คอนขางยากเกี่ยวกับการเงินการงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของสวนราชการ  เชน  การตรวจสอบหลกัฐาน
ใบส ําคัญคูจายเงิน  ลงบัญช ี ท ํารายงานการบัญช ี รวบรวมรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ
รายรับ-รายจาย  ประจํ าปท ําหนังสือช้ีแจง  โตตอบ  ดานงบประมาณ  พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจาย
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ชื่อและระดับของต ําแหนง
ตํ าแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต ําแหนง  ดังน้ีคือ
    เจาพนักงานการเงินและบัญช ี2 ระดับ 2
    เจาพนักงานการเงินและบัญช ี3 ระดับ 3
    เจาพนักงานการเงินและบัญช ี4 ระดับ 4

       เจาพนักงานการเงินและบัญช ี5 ระดับ 5
    เจาพนักงานการเงินและบัญช ี6 ระดับ 6
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานการเงินและบัญช ี ภายใตการกํ ากับตรวจสอบโดยท่ัวไปหรือตาม

คํ าสั่ง  หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูกวาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ขั้นตนปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับงานการเงิน  และบัญชีตามที่ไดรับ

มอบหมาย  เชน  การรวบรวมรายละเอียดตาง ๆ เพ่ือประกอบการจัดทํ างบประมาณประจ ําป  ท ําฎีกาเบิกเงิน
เชน  บัญชีเงินสดประจ ําวัน  บัญชีเงินฝากธนาคาร  บัญชีแยกประเภท  ตรวจสอบใบส ําคัญหมวดรายจาย
ตรวจทานงบใบส ําคัญที่ไมมีปญหา  ทํ ารายงานการเงินเปนประจํ าทุกเดือน  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมตํ ่ากวานี้ทางทางบัญช ี พาณิชยการ

เลขานุการ การบริหารธรุกิจ การจัดการทั่วไป ส ําหรับทางการบริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป จะตองมีการศึกษาวิชา
บัญชีไมนอยกวา 9 หนวยกิต หรือทางอ่ืนท่ี ก.ท. กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได หรือ

2.! ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทาหรือไมตํ ่ากวานี้ทางบัญช ีพณิชยการ
เลขานุการ  การบริหารธรุกิจ  การจัดการทั่วไป ส ําหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะตองมีการศึกษาวิชา
บัญชีไมนอยกวา 15 หนวยกิต หรือทางอื่นที ่ก.ท.กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ

ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในวิชาการบัญชีอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูในระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง  มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาต ําบลและ

องคการบริหารสวนตํ าบล  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ  และงานสารบรรณอยางเหมาะสม

แกการปฏิบัติงานในหนาที่
4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.! มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนย ํา
6.! มีความสามารถในการใหค ําแนะนํ าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความ

รับผิดชอบ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัตงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไมสูงนัก

หรือปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่ยากพอสมควร  ภายใตการกํ ากับตรวจสอบบาง  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร   หรือมีความรับผิดชอบไมสูงนักเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีโดย

ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง  หรือหลายอยาง  เชน  ตรวจสอบหลักฐาน  และใบส ําคัญการเบิกจายเงิน  จัดทํ าบัญชี
ทั่วไปของราชการ  เชน  ท ําบัญชีเงินสด  บัญชีเงินฝากธนาคาร  บัญชีแยกประเภท  เปนตน  ชวยพิจารณา
ตั้งงบประมาณหมวดที่ไมมีปญหา  เชน  คาเชาบาน  คาลวงเวลา  คาใชสอย  คาวัสดุ  เปนตน  ควบคุมการเบิกจายเงิน
งบประมาณ  ตรวจทางการตั้งฎีกาเบิกจาย  ท ําหนังสือโตตอบเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  จัดสรรเงิน
งบประมาณ  รายจายตามยอดท่ีไดรับอนุมัติแลว  ตรวจสอบงบเดือน  ท ํารายงานการเงิน  ใหค ําปรึกษาแนะนํ าในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญช ี2  และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 2

หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญช ีหรืองานอ่ืน
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  กํ าหนดเวลา 2 ป  ใหเพิ่มเปน 3 ป  ส ําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจา
พนักงานการเงินและบัญช ี 2  ขอ 1

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานการเงินและบัญช ี2  แลวจะตอง
1.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งของประเทศไทย
2.! มีความสามารถในการศึกษา  หาขอมูล  วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญช ี ที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง  หรือ

ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่คอนขางยากมาก โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบ  หรือภายใน  การกํ ากับตรวจ
สอบบาง  หรือปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ระดับแผนกซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
หรือปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบ
ไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานการเงินและบัญชีโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือ
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนหน่ึง  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก  หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีโดยปฏิบัติ

หนาที่อยางใดอยางหนึ่ง  หรือหลายอยาง  เชน  รับจายเงิน  เก็บรักษาเงิน  และสิ่งแทนตัวเงิน  ตรวจสอบและเก็บ
รักษาใบส ําคัญ   หลักฐานและเอกสารทางการเงินและบัญช ี   จัดทํ าและดํ าเนินการตาง ๆ ในดานงบประมาณ  ท ํา
บัญชีและทะเบียนคุมการใชจาเงินทั่วไปและนอกงบประมาณควบคุมการท ําบัญชีบางประเภท  และรายงานแสดงฐาน
ทางการเงิน เปนตน  ตรวจรางหนังสือโตตอบเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  ใหค ําปรึกษา  แนะนํ าใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาตอบปญหา   และชีแ้จงเร่ืองตาง ๆ   เกี่ยวกับงานในหนาที ่ ติดตอประสาน
งานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหมวดงาน  นอกจากอาจปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทํ าหนาท่ีติดตอ
ประสาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล
และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานท ําหนาที่ชวยหัวหนางานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
                        1. มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญช ี2  และไดดํ ารงตํ าแหนงไม
ต่ํ ากวาระดับ 3  หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการเงินและ
บัญชีหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1  ป หรือ

2. มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญช ี2  และไดดํ ารงตํ าแหนงไม
ต่ํ ากวาระดับ 2  หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการเงินและ
บัญชีหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1  ป  กํ าหนดเวลา 4 ป  ใหเพิ่มเปน 5 ป  ส ําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะ
สํ าหรับตํ าแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญช ี2 ขอ 1



ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานการเงินและบัญช ี3  แลวจะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการ
2.! มีความสามารถในการควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค ําปรึกษาแนะนํ าและเสนอวิธีการแกไข

ปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานระดับแผนก  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูงมาก  หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงเปนตํ าแหนงที่หนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่ หรือปก
ครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนพอสมควร  หรือปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่ยากมาก    โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับ
ตรวจสอบ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมาก  หรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี  โดยปฏิบัติหนาที่

อยางใดอยางหนึ่ง  หรือหลายอยางเชน  รับจายเงิน  เก็บรักษาเงิน  และสิ่งแทนตัวเงิน  ตรวจสอบและเก็บรักษา
ใบส ําคัญ  หลักฐานและเอกสารทางการเงินและบัญช ี จัดทํ าและดํ าเนินการตาง ๆ ในดานงบประมาณ  ควบคุม
การท ําบัญชีบางประเภท  และรายงานแสดงฐานะทางการเงินเปนตน  ตรวจรางหนังสือโตตอบเก่ียวกับการเงิน
การบัญชี  การงบประมาณฝกอบรมและใหค ําปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวงานในหนาที ่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทํ าหนาท่ีติดตอ
ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า  ปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผล
และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2  และไดดํ ารงตํ าแหนงใน

ระดับ 4  หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2. มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญช ี2  และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ า
กวาระดับ 3  หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานการเงินและบัญช ี4  แลวจะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

                         3.   มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร



ชื่อต ําแหนง                  เจาพนักงานการเงินและบัญช ี6

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน

สูงมาก  หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงเปนตํ าแหนงที่หนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได
ระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่ หรือปกครอง
ผูอยูใตบังคับบัญชาจํ านวนพอสมควร  หรือปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่ยากมาก    โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจ
สอบ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมาก  หรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี  โดยปฏิบัติหนาที่

อยางใดอยางหนึ่ง  หรือหลายอยางเชน  รับจายเงิน  เก็บรักษาเงิน  และสิ่งแทนตัวเงิน  ตรวจสอบและเก็บรักษา
ใบส ําคัญ  หลักฐานและเอกสารทางการเงินและบัญช ี จัดทํ าและดํ าเนินการตาง ๆ ในดานงบประมาณ  ควบคุม
การท ําบัญชีบางประเภท  และรายงานแสดงฐานะทางการเงินเปนตน  ตรวจรางหนังสือโตตอบเก่ียวกับการเงิน
การบัญชี  การงบประมาณฝกอบรมและใหค ําปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวงานในหนาที ่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทํ าหนาท่ีติดตอ
ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า  ปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผล
และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญช ี2  และไดดํ ารงตํ าแหนง

ในระดับ 5  หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญช ี2  และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ า
กวาระดับ 4  หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานการเงินและบัญช ี5  แลวจะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

                           3.   มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร
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