
มาตรฐานกํ าหนดต ําแหนง

สายงาน                          เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตํ าแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานขั้นตนทางการเงินและบัญช ี ซึ่งมีลักษณะงานที่

ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน  การรวบรวมรายละเอียด  และด ําเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณของสวนราชการ  เชน     การ
วางฏีกาเตรียมการเบิกจายเงินและสิ่งแทนตัวเงินการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ในการจัดท ํางบประมาณเปนตน  และ
ปฏบัิติหนาทีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ชื่อและระดับของต ําแหนง
ตํ าแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต ําแหนง  ดังน้ีคือ
    เจาหนาที่การเงินและบัญช ี1 ระดับ 1
    เจาหนาที่การเงินและบัญช ี2 ระดับ 2
    เจาหนาที่การเงินและบัญช ี3 ระดับ 3
    เจาหนาที่การเงินและบัญช ี4 ระดับ 4
    เจาหนาที่การเงินและบัญช ี5 ระดับ 5



ชื่อต ําแหนง เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 1

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ไมยาก  ภายใตการกํ ากับตรวจสอบโดยใกล  ชิด

หรือตามคํ าสั่งหรือแนวทางที่ปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัดหรือละเอียดถี่ถวนและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ    มอบ
หมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตรวจสอบใบส ําคัญที่ไมมีปญหา  หรือกฎระเบียบที่ชัดแจงอยูแลวลงทะเบียนและเก็บรักษาหลัก

ฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญช ี คัดแยกประเภทใบส ําคัญ  เขียนใบเสร็จรับเงิน  ท ําใบเบิก  และใบน ําสง
เงิน  ชวยทํ าฎีกาเบิกเงิน  ชวยนํ าเงินฝากและเบิกเงินจากธนาคาร  ชวยตรวจนับและรับจายเงินสดและสิ่งแทนตัว
เงิน  ชวยรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท ํางบประมาณ  และการขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ  ชวยทํ าบัญชี
บางประเภท  บัญชีรับจายเงิน  บัญชีพัสดุ  เปนตน  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาไดไมต่ํ ากวานี้ทางบัญช ีพาณิชยการ เลขานุการ

บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธรุกิจ และการจัดการท่ัวไป ตองศึกษาวิชาบัญชีมาไมนอยกวา 6
หนวยกิต) หรือทางอื่นที ่ก.อบต. กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได

ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในวิชาการบัญชีอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยสภาต ําบลและองคการบริหารสวนตํ าบล

และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณเหมาะสมแกการ

ปฏิบัติงานในหนาที่
4.! มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนย ํา



ชื่อต ําแหนง เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 2

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่คอนขางยาก  ภายใตการก ํากับตรวจสอบโดยทั่วไป  หรือตามค ําสั่ง

หรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับการรวบรวมรายละเอียดตาง ๆ เพ่ือประกอบการจัดทํ างบ

ประมาณรายจายประจํ าปของสวนราชการ  และตรวจทานความถูกตองของตัวเอง  เพื่อควบคุมการเบิกจายเงินงบ
ประมาณต้ังฎีกาเบิกเงิน  เขียนเช็คสั่งจายเงิน  ตรวจรับและรับจายเงินสด  ส่ิงแทนตัวเงิน  ลงบัญชีขั้นตน  ขั้นปลาย
และบัญชียอย ทํ าทะเบียนเงินคงเหลือประจํ าวัน  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 1  และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 1

หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการเงินและบัญช ี หรืองานอ่ืนท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่การเงินและบัญช ี1  แลวจะตองมีความ

สามารถในการใหคํ าแนะนํ าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่มีอยูในความรับผิดชอบ



ชื่อต ําแหนง    เจาหนาที่การเงินและบัญช ี3
หนาที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่ยากพอสมควร  ภายใตการกํ ากับตรวจสอบบางและอาจไดรับมอบ
หมายใหควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีจํ านวนหนึ่งดวและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการเงินและบัญช ี โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง  เชน  จัดทํ าฎีกา  เขียนเช็คส่ังจายเงินรับ-จายเงินตรวจสอบหลักฐานและใบส ําคัญ  การเบิกจายเงินที่ไม
มีปญหามาก  หรือมีกฎเกณฑตาง ๆ อยูแลว  ท ําบัญชีบางประเภท  เชน  บัญชีเงินสด  บัญชีเงินฝากธนาคารท ํางบ
เดือน  ตั้งฎีกาเบิกเงินงบประมาณหมวดตาง ๆ รวบรวมตัวเลขงบประมาณ ท ํารายงานการเงินตาง ๆ ใหค ําปรึกษา
แนะนํ าในการปฏิบัติงานเจาหนาที่ระดับรองลงมาและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 1  และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 2

หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญช ี หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่การเงินและบัญช ี2  แลว  จะตอง
1.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งของประเทศไทย
2.! มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูลวิเคราะหปญหา  และสรุปเหตุ



ชื่อต ําแหนง เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 4

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานระดับแผนก  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูงเทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจา
หนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํ านวนหนึ่งหรือปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่คอนขางยากมาก โดยไมจํ า
เปนตองมีผูก ํากับตรวจสอบหรือภายใตการตรวจสอบบาง  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก  หรือมีความรับผิดชอบสูง  เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีโดยปฏิบัติ

หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  รับจายเงินและเก็บรักษาเงินและสิ่งแทนตัวเงิน  ตรวจสอบและรักษา
ใบส ําคัญหลักฐานเอกสารทางการเงินและบัญช ี ทํ าบัญชีทั่วไปของสวนราชการ  ท ํารายงานแสดงฐานะทางการเงิน
เปน  ชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการเงินและบัญช ี ศึกษาวิเคราะหและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบ
ปฏิบัติดานการเงิน  ตรวจรางบันทึกและหนังสือโตตอบเก่ียวกับการเงิน  ใหค ําปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานระดับแผนก  นอกจากอาจปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตนบางแลว
ยังทํ าหนาท่ีติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค ําปรึกษาแนะนํ า  ปรับปรุงแก
ไขติดตามประเมินผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 1  และไดดํ ารงตํ าแหนงใน

ระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา   2   ป    โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 1  และด ํารงตํ าแหนงไมต่ํ า
กวาระดับ 2 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่การเงินและบัญช ี3  แลวจะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบใหค ําปรึกษาแนะนํ า

เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน



ชื่อต ําแหนง เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 5

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ

งานสูงเทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนหนึ่งหรือปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่คอนขางยากมาก โดยไมจํ าเปนตอง
มีผูกํ ากับตรวจสอบหรือภายใตการตรวจสอบบาง  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยาก หรือมีความรับผิดชอบสูง  เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีโดยปฏิบัติหนาที่อยาง

ใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  รับจายเงินและเก็บรักษาเงินและสิ่งแทนตัวเงิน  ตรวจสอบและรักษาใบส ําคัญ
หลักฐานเอกสารทางการเงินและบัญช ี ทํ าบัญชีทั่วไปของสวนราชการ  ท ํารายงานแสดงฐานะทางการเงินเปน  ชี้
แจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการเงินและบัญชี  ศึกษาวิเคราะหและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติดาน
การเงิน  ตรวจรางบันทึกและหนังสือโตตอบเก่ียวกับการเงิน  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตนบางแลวยังท ําหนาท่ีติดตอ
ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า  ปรับปรุงแกไขติดตามประเมิน
ผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 1  และไดดํ ารงตํ าแหนงใน

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

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 1  และด ํารงตํ าแหนงไมต่ํ า
กวาระดับ 3  หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการเงินและ
บัญชี หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่การเงินและบัญช ี4  แลวจะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบใหค ําปรึกษาแนะนํ า

เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
5.! มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร


