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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิชาการเงินและบัญชี

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่ต้องใช้ความรู้พื้นฐานระดับ
ปริ ญ ญา ซึ่ ง มี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การเงิ น การงบประมาณ การบั ญ ชี ทั่ ว ไปของส่ ว นราชการ
การศึกษา วิเคราะห์ ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์
งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของผู้ลงบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคารและ
บั ญ ชีแยกประเภท การตรวจสอบความถู ก ต้องของการลงบัญ ชี ป ระเภทต่ าง ๆ และปฏิ บัติห น้าที่อื่น ที่
เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับชานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.ท. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558

ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการเงินและบัญชี

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดทาบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอก
งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ ถูกต้องตามระเบียบวิธีการ
บัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณของหน่วยงาน
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ราบรื่น และแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนดไว้
1.3 รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพร้อมที่
จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
1.4 จัดทางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ตรงกับความจาเป็นและ
วัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ ผ ลการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทางบประมาณ
1.6 ดูแลการรับ และจ่ายเงิน สถานะทางการเงิ น ตรวจสอบเอกสารสาคัญ การรับ จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
1.7 ถ่ ายทอดความรู้ด้ า นการเงิน และบั ญ ชี แก่ เจ้ า หน้ าที่ ร ะดั บ รองลงมา เช่ น ให้
คาแนะนาในการปฏิบัติงาน วางโครงการกาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึกอบรม
และวิธีใช้อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ ที่ ถู ก ต้ อง เป็ น ต้ น เพื่ อ ถ่ ายทอดความรู้ที่ เป็ น ประโยชน์ ในการปฏิ บั ติ งานตาม
มาตรฐานและข้อกาหนด
1.8 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของหลั ก ฐานและเอกสารต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ดาเนินงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ เช่น การตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน การนาส่งเงินงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณ สั ญ ญายื มเงิน และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิ กจ่ายเงิน เพื่อให้ มีความครบถ้ว น
ถูกต้อง และสอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติที่กาหนดไว้
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ และดาเนินการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินงบประมาณ
เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินทดรองราชการ เงินช่วยเหลื อหรือเงินสนับสนุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่กาหนดไว้

1.10 ศึก ษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อ มู ล และตั ว เลขทางบั ญ ชี และจัด ท าบั ญ ชีทุ ก
ประเภทภาษี และทะเบียนคุมต่างๆ ทั้งระบบ Manual และระบบ GFMIS เช่น บัญชีประจาเดือน บัญชีเงินทด
รองราชการ ทะเบี ยนคุมรายได้น าส่ งคลั ง ทะเบียนคุมใบสาคัญ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณ เพื่อให้งานด้านการบัญชีเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และสามารถตรวจสอบได้
1.11 ร่ ว มประสานงาน ตรวจร่ า งบั น ทึ ก หนั งสื อ โต้ ต อบหรื อ ตอบปั ญ หาข้ อ หารื อ
เกี่ย วกับ ระเบี ย บปฏิ บั ติด้านการเงิน การงบประมาณและการบั ญ ชี เพื่อสร้างความชัดเจนให้ ผู้บริห ารและ
บุคลากรที่สนใจเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
1.12 วิเคราะห์ และจัดทางบการเงิน ประจาวัน ประจาเดือน/ประจาปี รายงานทาง
การเงิน และรายงานทางบัญชี เพื่อนาเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเกี่ยวกับฐานะและธุรกรรมทางการเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.13 ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาบัญชี เพื่อใช้ประกอบ
ในการทาธุรกรรม และเป็น หลักฐานในการอ้างอิงทางบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตรวจสอบ
และดาเนินธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.14 ศึก ษา และติด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ยบต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน บัญชี และงบประมาณ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
1.15 รวบรวมข้อมูลและรายงานทางการเงินเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร รวมถึงควบคุม ดูแล
งบประมาณคงเหลือของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ และควบคุมการจัดทาและรายงานเงิน
รายได้รวมทั้งเงินอุดหนุนต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ในการดาเนินงานของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง
1.16 ดาเนินการในเรื่องการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณต่าง ๆ รวมทั้งเงินถ่ายโอนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
ทันเวลาและก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
2.3 ร่ ว มด าเนิ น การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้คาแนะนาในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายและสัมฤทธิ์ผล
3.4 ประสานการทางานกับหน่วยราชการอื่นภายในอาเภอ จังหวัด และกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.5 ประสานการทางานของกลุ่ มบุคคลและประชาชนในเขต องค์กรปกครองส่ว น
ท้ อ งถิ่ น ในการก าหนดและจั ด ท าแผนการปฏิ บั ติ งานของกลุ่ ม ต่ าง ๆ เพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ในการจั ด ท า
แผนพัฒนาใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.6 ช่วยให้ คาปรึกษาด้านการจัดทาการเงินและบัญ ชีให้ กับกลุ่มต่าง ๆ ใน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดาเนินงานของกลุ่ม เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและประสานการ
ทางาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายข้อบังคับกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้ทราบข้อมูลใหม่ ๆ
และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ คาแนะน า ตอบปัญ หาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญ ชีที่ตนมีความ
รับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
4.2 จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ท าสถิ ติ ปรั บ ปรุ ง หรื อ จั ด ท าฐานข้ อ มู ล หรื อ ระบบ
สารสนเทศที่ เกี่ ย วกั บ งานการเงิน และบั ญ ชี เพื่ อให้ ส อดคล้ อ งและสนั บ สนุ น ภารกิ จของหน่ ว ยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
4.3 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
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1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การบริหารความเสี่ยง
3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการเงินและบัญชี

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิ บั ติ งาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสู งในงานวิช าการเงินและบั ญ ชี
ปฏิบัติงานทีต่ ้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงในงานวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุมจัดทาบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและ
เงิน นอก-งบประมาณ เงิน ทุ น หมุ น เวีย น เพื่ อแสดงสถานะทางการเงิน และใช้เป็ นฐานข้อ มูล ที่ ถูก ต้องตาม
ระเบียบวิธีการบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 วิเคราะห์ และสรุป ข้อมู ล และรายงานการเงิน ขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
1.3 จัดทางบประมาณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ตรงกับความจาเป็นและ
วัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.4 ประเมิน ผลและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่ว น
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ก ารใช้ จ่ า ยเงิน เป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและใช้ เป็ น แนวทางในการปรั บ ปรุ งการจั ด ท า
งบประมาณ
1.5 วางแผนและควบคุมการปฏิ บัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญ ชี เช่น การจัดท า
งบประมาณ การรับและจ่ายเงิน สถานะการเงิน การตรวจสอบเอกสารสาคัญการรับและจ่ายเงิน เพื่อให้การ
รับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
1.6 ถ่ า ยทอดความรู้ ด้ า นการเงิ น และบั ญ ชี แก่ เจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ รองลงมา เช่ น
ให้ คาแนะน าในการปฏิ บั ติ งาน วางโครงการกาหนดหลั กสู ตรและฝึ กอบรม จัดท าคู่มื อประจาส าหรับ การ
ฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานและข้อกาหนด
1.7 ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงาน และการรับผิ ดชอบงานที่เกี่ ยวข้องกับงานบัญชี
การเงิน และงบประมาณ เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

1.8 ควบคุม ดูแล และติดตามการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและเอกสาร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ เช่น การตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน ใบสาคัญ
การเบิ ก จ่ า ยเงิ น การน าส่ ง เงิ น งบประมาณและเงิน นอกงบประมาณ สั ญ ญายื ม เงิ น และเอกสารต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติที่กาหนดไว้
1.9 ควบคุ ม ติ ด ตาม และดู แ ลการด าเนิ น การเบิ ก จ่ า ยเงิน ต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น
เงินงบประมาณ เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้แผ่นดิน เงินทดรองราชการ เงินช่วยเหลือ
หรือเงินสนับสนุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.10 ควบคุม และดูแลการจัดทาบัญชีทุกประเภทภาษี และทะเบียนคุมต่างๆ ทั้งระบบ
Manual และระบบ GFMIS เช่น บัญชีประจาเดือน บัญชีเงินทดรองราชการ ทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดินและ
รายได้นาส่งคลัง ทะเบียนคุมใบสาคัญ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ เพื่อให้งานด้าน
การบัญชีเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และสามารถตรวจสอบได้
1.11 ดาเนินการโอน จัดสรรงบประมาณ และจัดทาเกี่ยวกับการกันเงินเหลื่อมปี และ
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้รับเงินประมาณที่ถูกต้อง และเพียงพอตามที่ได้รับจัดสรร
1.12 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดทาบัญชี เพื่อใช้ประกอบในการทาธุรกรรม และเป็นหลักฐานในการอ้างอิงทางบัญชีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการตรวจสอบและดาเนินธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้อง และครบถ้วนมากที่สุด
1.13 ควบคุม ดูแลการจัดทางบการเงินประจาวัน /ประจาเดือน/ประจาปี รายงานทาง
การเงิน และรายงานทางบัญชี เพื่อนาเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเกี่ยวกับฐานะและธุรกรรมทางการเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเสร็จตามเวลาที่กาหนดไว้
1.14 ควบคุม และดูแลการวิเคราะห์ และการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และต้นทุน
ต่อหน่วยกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดทารายงานต้นทุนประจาไตรมาส
และประจาปี เพื่อให้มีรายงานที่มีความถูกต้อง และเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในการประกอบการตัดสิ นใจใน
การดาเนินงาน
1.15 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.16 ศึกษา วิเคราะห์ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านการเงิน
และบัญชี เพื่อเป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้
ใหม่ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงานระดับสานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 ร่วมวางแผนงาน ขั้นตอน แนวทางการดาเนินงานและกาหนดมาตรฐานระบบงาน
การเงิน บัญชี และงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องตาม
เป้าหมายและนโยบายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้

2.3 วางแผนการพั ฒ นาสถานการณ์ คลั ง เพื่ อ ใช้เป็ น แนวทางการบริห ารงานของ
ผู้บริหาร และช่วยเหลือให้คาแนะนาในการจัดทาเอกสารเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องรวดเร็ว
2.4 ร่วมดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ประสานการทางานเกี่ยวกับหน่วยงานราชการอื่นภายในอาเภอ จังหวัดและกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.4 ประสานการทางานกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับการเบิกจ่าย การรับเงิน การโอน
เงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.5 ประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อให้การ
ดาเนินการในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ รวมถึงแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้ทราบข้อมูลใหม่และความรู้ต่าง ๆ นาไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมี
ความรับผิดชอบ ในระดับที่ซับซ้อน หรืออานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.2 จัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญ ชี เพื่ อให้
สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์
มาตรการต่าง ๆ
4.3 ให้บริการข้อมูลด้านรายรับ – รายจ่าย สถิติการคลัง สาหรับรายงานให้สานัก
นโยบายสถิติการคลัง เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลการคลังระดับประเทศ
4.4 ช่วยจัดทาฐานข้อมูลด้านการเงินและบัญชีในระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบพิจารณาในการกาหนดนโยบาย
และมาตรการต่างๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า
6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการเงินและ
บัญชี ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ทจี่ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การบริหารความเสี่ยง
3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการเงินและบัญชี

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานวิชาการเงินและ
บัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญในงานสูงมากในงานวิชาการเงินบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 กาหนดนโยบาย เป้าหมาย วิธีการจัดทาบัญชีทางราชการ เอกสารรายงานทาง
การเงิน เพื่อให้รายงานฐานะการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามแนวทางปฏิรูประบบราชการ
1.2 ตรวจสอบประเมิ น ผลและแก้ ปั ญ หา รายงานทางการเงิน และบั ญ ชี แ ละการ
ปฏิบั ติงานอื่น ๆ เพื่ อให้ การปฏิบั ติงาน และรายงานการเงินและบัญชีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
กาหนดให้เป็นปัจจุบัน
1.3 จัดและจัดสรรงบประมาณแก่ส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณ
ตรงกับความจาเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละส่วนราชการ
1.4 ให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับปัญ หาที่ส าคัญ ทางการเงินและบัญ ชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานและข้อกาหนด
1.5 ให้ คาปรึกษา กาหนดแนวทางรวมถึง ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงาน และการ
รับผิดชอบงานในภาพรวมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน บัญชี การคลัง และงบประมาณ เพื่ อให้การ
ดาเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.6 ให้ ค าปรึก ษา ก าหนดแนวทาง ควบคุม ดู แล และติ ดตามการตรวจสอบความ
ถูกต้องของหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ เช่น
การตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน ใบสาคัญการเบิกจ่ายเงิน การนาส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ สัญญายืม
เงิน และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ย วข้องกับ การเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้ มีความครบถ้ว น ถูกต้อง และสอดคล้ องตาม
ระเบียบปฏิบัติที่กาหนดไว้
1.7 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง ควบคุมดูแลและติดตามการดาเนินการเบิกจ่ายเงิน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินงบประมาณ เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้แผ่นดิน เงินทดรอง
ราชการ เงินช่วยเหลือหรือเงินสนับสนุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และตรงตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.8 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง ควบคุมดูแลและติดตามการจัดทาบัญชีทุกประเภท
ภาษี และทะเบีย นคุมต่างๆ ทั้งระบบ Manual และระบบ GFMIS เช่น บัญชีประจาเดือน บัญ ชีเงินทดรอง
ราชการ ทะเบียนคุมเงินรายได้ ทะเบียนคุมใบสาคัญ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
เพื่อให้งานด้านการบัญชีเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และสามารถตรวจสอบได้
1.9 ประเมิ น ผลและติด ตามผลการใช้จ่ ายเงิน งบประมาณของแต่ ล ะหน่ ว ยงานใน
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น เพื่ อ ให้ ก ารใช้ จ่ายเงิน เป็ น ไปอย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและใช้ เป็ น แนวทางในกา ร
ปรับปรุงการจัดทาและจัดสรรงบประมาณต่อไป
1.10 จั ดท าค าของบประมาณประจาปี แผนปฏิ บั ติ งานประจาปี แผนงานการปรับ
แผนงานระหว่างปี แผนการใช้จ่ ายเงิน ราชการ และงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อ ง เพื่ อให้ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินงบประมาณไว้ใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการให้เพียงพอ และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
1.11 จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานด้านงานการเงิน บัญชี การคลัง และงบประมาณ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร รวมทั้งสอดคล้องตามระบบ
การควบคุมภายในที่ดี
1.12 ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการจัดทาเอกสาร และรายงานทางการเงิน รายงาน
การเบิกจ่ายงบประมาณ รายงานงบการเงิน และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เอกสารและรายงานต่างๆ มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ผู้บริหารในการประกอบการพัฒนาและปรับปรุงการ
ดาเนินงานต่อไป
1.13 พัฒนาและปรับปรุงระบบงานการเงิน บัญชี การคลัง และงบประมาณ เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าระบบงานที่ตั้งไว้สามารถสนับสนุนส่วนงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสภาวการณ์ปัจจุบัน
1.14 ศึ กษา และติ ดตามเทคโนโลยี องค์ ความรู้ ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ยบต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานการเงิน บัญชี และงบประมาณ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือ
กอง มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์
ที่กาหนด
2.2 วางแผนงาน ขั้ นตอน แนวทางการด าเนิ นงานและก าหนดมาตรฐานระบบงาน
การเงิน บัญชี และงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องตาม
เป้าหมายและนโยบายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.3 วางแผนในการพัฒ นาสถานการณ์ คลัง เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริห ารงานของ
ผู้ บ ริ ห าร รวมถึ ง ร่ ว มด าเนิ น การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ง านประจ าปี เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2.4 วางแผนตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านการเงิน บัญชี และระบบการ
บัญชีของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.5 วางแผนการปฏิบัติงาน ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบ
ปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี การงบประมาณ ตรวจร่างบันทึกให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กาหนด

3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสานักเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้ แ จง ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการหรื อ คณะท างานต่ า งเพื่ อ เป็ น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
3.3 ชี้ แ จงรายละเอี ย ดเอกสารในการเบิ ก จ่ า ยเงิ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเบิ ก จ่ า ยกั บ
หน่วยงานราชการเพื่อให้หน่วยงานได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
3.4 ประสานการทางานกับหน่วยงานราชการอื่นภายในอาเภอ จังหวัด และกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
3.5 ประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อให้การ
ดาเนินการในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี ที่ตนมี
ความรับ ผิดชอบ ในระดับ ที่ ยากมาก หรืออานวยการถ่ายทอดฝึ กอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ห น่ว ยงาน
ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
4.2 กาหนดแนวทางการจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงิน
และบัญชี เพื่อให้ สอดคล้ องและสนั บสนุนภารกิจของหน่วยงาน และเป็นใช้ประกอบการพิจารณากาหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
4.3 ร่ ว มชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ การโอนงบประมาณและการเปลี่ ยนแปลงงบประมาณกั บ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง และ ตอบปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชีในระดับที่ซับซ้อน เพื่อให้ผู้สนใจทราบข้อมูลและนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.4 ให้บริการข้อมูลด้านรายรับ – รายจ่าย สถิติการคลัง สาหรับรายงานให้สานัก
นโยบายสถิติการคลัง เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลการคลังระดับประเทศ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า
4 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่ างอื่น ที่เทีย บได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การบริหารความเสี่ยง
3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการเงินและบัญชี

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปั ญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิ บั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบั ติงานให้ คาปรึกษาของส่ วนราชการซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะนโยบายและกาหนดเป้าหมาย วิธีการจัดทา
บัญชีทางราชการ เอกสารรายงานทางการเงิน เพื่อให้รายงานฐานะการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามแนวทาง
ปฏิรูประบบราชการ
1.2 กาหนดแนวทางการตรวจสอบประเมินผลและแก้ปัญหา รายงานทางการเงินและ
บัญชีและการปฏิบัติงานอื่นๆ เพื่อให้การปฏิบัติงาน และรายงานการเงินและบัญชีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่กาหนดให้เป็นปัจจุบัน
1.3 กาหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณแก่ส่ วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้การจัดสรร
งบประมาณตรงกับความจาเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
1.4 ให้ ค าปรึ กษาเกี่ย วกั บ ปัญ หาที่ ส าคัญ ทางการเงิน และบั ญ ชี แก่เจ้ าหน้ าที่ ระดั บ
รองลงมา เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกาหนด
1.5 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง ควบคุมดูแลและติดตามการดาเนินการเบิกจ่ายเงิน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินงบประมาณ เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้แผ่นดิน เงินทดรอง
ราชการ เงินช่วยเหลือหรือเงินสนับสนุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และตรงตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.6 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง ควบคุมดูแลและติดตามการจัดทาบัญชีทุกประเภท
ภาษี และทะเบีย นคุมต่างๆ ทั้งระบบ Manual และระบบ GFMIS เช่น บัญชีประจาเดือน บัญ ชีเงิน ทดรอง
ราชการ ทะเบียนคุมเงินรายได้ ทะเบียนคุมใบสาคัญ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
เพื่อให้งานด้านการบัญชีเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และสามารถตรวจสอบได้
1.7 พิจารณา กาหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังรวมทั้งการพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบและ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การคลังและการงบประมาณ เพื่อให้การ
เบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว

1.8 ให้ คาปรึก ษา ก าหนดแนวทางในการศึ กษาและวิเคราะห์ ข้อมู ล หรือประเด็ น
ปัญหาด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และการงบประมาณ เพื่อกาหนดนโยบายและวิธี การปฏิบัติงานที่เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.9 ควบคุ ม ดู แ ลการจั ด ท าค าของบประมาณประจ าปี แผนปฏิ บั ติ ง านประจ าปี
แผนงานการปรับแผนงานระหว่างปี แผนการใช้จ่ายเงินราชการ และงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี เงิน งบประมาณไว้ ใช้ จ่ ายในการปฏิ บั ติ ราชการให้ เพี ย งพอ และเกิ ด
ประโยชน์อย่างสูงสุด
1.10 วางกรอบการจัดทาเอกสารวิชาการ ตารา ข้อสอบ ทางวิชาการการเงิน การคลัง
การบัญชี และการงบประมาณ เพื่อประกอบการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง
1.11 ควบคุมดูแลการโอนเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีของ
ส่วนราชการ เพื่อให้มีสภาพคล่องในการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและกากับดูแล
เสนอแนะในการโอนเงินงบประมาณในหน่วยงานราชการ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
1.12 ให้คาปรึกษา เสนอแนะระเบียบเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี ระเบียบทางการเงิน
และบัญชีรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรื อ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผน โดยเชื่ อ มโยงหรื อ บู ร ณาการแผนงาน
โครงการในระดับ กลยุ ทธ์ของส่ว นราชการระดับกรม มอบหมายงานแก้ไขปัญ หาในการปฏิบัติงานติ ดตาม
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 คาดการณ์และวางระบบ แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานในภาพรวมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง การเงิน การพัสดุและการงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางหรือทิศทาง
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานและองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2.3 สร้างสรรค์และบริหารโครงการทางวิชาการที่มีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อ
การวางนโยบายหรือแผนงานในระดับท้องถิ่น เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ทันสมัยและ น่าเชื่อถือไปกาหนดนโยบาย
มาตรการ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือแนวทางต่างๆ ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.4 วางแผนตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านการเงิน บัญชี และระบบการ
บัญชีของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบและ
ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณรวมทั้งร่วมตรวจสอบการดาเนินงาน
ตามโครงการต่าง ๆ เพื่อการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน
2.5 วางแผนการปฏิบัติงาน ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบ
ปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี การงบประมาณ ตรวจร่างบันทึกให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
1.1 ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
1.2 ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงานระดับกอง หรือสานักรวมทั้งที่ประชุม
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน

1.3 ทาหน้าที่เป็นตัวแทนขององค์กรในการประชุม เจรจาและการสัมมนาต่างๆ ที่จัด
ขึ้นในระดับประเทศและระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นร่วมกัน
1.4 ประสานการท างานกับหน่วยงานราชการอื่นภายในอาเภอ จังหวัด และกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ร่วมชี้แจง
นโยบายด้านการเงินและบัญชีให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีในการปฏิบัติงานให้เกิดผล
สัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปัญหาที่สาคัญ ในเรื่องเกี่ยวกับงาน
การเงินและบัญชี หรืออานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.2 กากับ ดูแ ลการจัด ทาฐานข้อ มูล หรือ ระบบสารสนเทศที่เกี่ย วกับ งาน เพื ่อ ให้
สอดคล้อ งและสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน และใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
4.3 ให้บริการข้อมูลด้านรายรับ – รายจ่าย สถิติการคลัง สาหรับรายงานให้สานัก
นโยบายสถิติการคลัง เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลการคลังระดับประเทศ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ งหรือ เคยด ารงต าแหน่ งประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ และ
ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดารงตาแหน่ งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด
โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
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2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การบริหารความเสี่ยง
3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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