
มาตรฐานกํ าหนดต ําแหนง

สายงาน นักวิชาการเงินและบัญชี

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตํ าแหนงตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงานการเงินและบัญชีท่ีตองใชความรูพ้ืนฐานระดับปริญญา

ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน  การงบประมาณ  การบัญชีทั่วไปของสวนราชการ  การวิเคราะหงบประมาณ
การวิเคราะหฐานะทางการเงินและบัญช ี ตรวจสอบความถูกตองของผูลงบัญชีเงินสด  บัญชีเงินฝากธนาคาร
และบัญชีแยกประเภท  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ชื่อและระดับของต ําแหนง
ตํ าแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต ําแหนง  ดังน้ี  คือ
         นักวิชาการเงินและบัญชี 3 ระดับ 3
         นักวิชาการเงินและบัญชี 4 ระดับ 4

                      นักวิชาการเงินและบัญชี 5 ระดับ 5
          นักวิชาการเงินและบัญชี 6 ระดับ 6
          นักวิชาการเงินและบัญชี 7 ระดับ 7
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี  ภายใตการก ํากับตรวจสอบใกลชิด  และปฏิบัติ

หนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ชั้นตนปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร  เกี่ยวกับการเงินและบัญช ี โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด

อยางหน่ึง  หรือหลายอยาง  เชน  จัดทํ าฎีกา  ตรวจสอบการต้ังฎีกาเบิกจายในหมวดตาง ๆ ตรวจสอบความถูกตอง
ของบัญชีเงินสด  บัญชีเงินฝากธนาคาร  บัญชีแยกประเภท  จัดทํ ารายงานเงินรายจายตามงบประมาณของประจ ําเดือน
จัดทํ าประมาณการ  รายไดรายจายประจํ าป  พรอมท้ังจัดทํ าแผนการปฏิบัติงาน  ดํ าเนินการเก่ียวกับงานขอโอนและ
การขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ  วิเคราะห  ประเมินผลและติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณรายจาย
และจัดท ํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนเปนตน  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบเทาไดไมต่ํ ากวานี้ทางบัญช ี พาณิชยศาสตร  เศรษฐศาสตร หรือทางอ่ืนท่ี

ก.อบต.กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได
2.  ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํ ากวานี้ทางบัญช ีพาณิชยศาสตร  เศรษฐศาสตร   หรือทางอื่นที ่ก.อบต.

กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได
.

ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูความสามารถในวิชาการเงินและบัญชีอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมาย  วาดวยสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล  และกฎหมาย

กฎ  ระเบียบ  และขอบังคับอื่นที่เกี่ยวของและที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมโดยเฉพาะ

อยางยิ่งของประเทศไทย
4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.! มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล  วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล



ชื่อต ําแหนง                นักวิชาการเงินและบัญช ี4

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชีที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง โดย

ไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบ  หรือภายใตการตรวจสอบบาง  หรือปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก
ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบสูง หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซ่ึงเปนตํ าแหนงท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบ
งานการเงินและบัญช ี โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่ หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํ านวนหน่ึง
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานวิชาการเงินและบัญช ี  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยางเชน   จัดทํ าและดํ าเนินการตาง ๆ  ในดานงบประมาณตลอดจนการจัดสรรงบประมาณไปใหหนวยงานตาง ๆ 
ทํ าบัญชีทั่วไปของราชการ  และท ํารายงานแสดงฐานะทางการเงินเปนตน  ช้ีแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการเงินการงบ
ประมาณและการบัญช ี  ศึกษา  วิเคราะห  ประเมินผลและติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณรายจาย  จัดทํ ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน  ศึกษา  วิเคราะหและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติดานการเงิน  การงบประมาณและการบัญช ี 
ตรวจรางบันทึกและหนังสือโตตอบเกี่ยวกับการเงินและบัญช ี  ช้ีแจงรายละเอียดขอเท็จจริงและแกปญหาขัดของตาง ๆ เกี่ยว
กับการเงิน  การงบประมาณและการบัญช ี ใหค ําปรึกษาแนะนํ า  ปรับปรุงแกไข  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทํ าหนาท่ีติดตอประสานงาน  วาง
แผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล  และแกปญหา
ขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการเงินและบัญช ี3 และไดดํ ารงตํ าแหนงใน

ระดับ 3  หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการเงินและบัญชี
หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของ กํ าหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป ส ําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการเงินและ
บัญชี 3  ขอ 2

2.! ไดรับปริญญาเอกทางบัญช ี พาณิชยศาสตร  เศรษฐศาสตร หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต.กํ าหนดวา
ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงน้ีได

                             



ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการเงินและบัญช ี3 แลว  จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค ําปรึกษาแนะนํ า  และ

เสนอแนะวิธีแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.   มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
5.   มีความสามารถในการวิเคราะหและประเมินผลเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน

สูงมาก  หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  หรือ
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนพอสมควร  หรือปฏิบัติงานวิชาการเงินและบัญชีที่ยากมาก  โดยไมจํ าเปนตองมี
ผูกํ ากับตรวจสอบและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับงานวิชาการเงินและบัญช ี โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง  หรือ

หลายอยาง  เชน  จัดหาและดํ าเนินการตาง ๆ ในดานงบประมาณตลอดจนการจัดสรรงบประมาณไปใหหนวยงานตาง ๆ
ทํ ารายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญช ี ตรวจสอบรายงานการเงินตาง ๆ ชี้แจงค ําขอต้ังงบประมาณรายรับ-รายจาย
ประจํ าปตอส ํานักงานงบประมาณเปนตน  ศึกษา  วิเคราะห  ประเมินผลและติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณ
รายจาย  จัดทํ ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน  ศึกษาวิเคราะหและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติดานการเงิน  การ
งบประมาณและการบัญช ี ฝกอบรมและใหค ําปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทํ าหนาท่ีติดตอ
ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล
 และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการเงินและบัญช ี3 หรือนักวิชากการเงินและบัญชี 4

และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 4 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชา
การเงินและบัญช ี หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการเงินและบัญช ี3  และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 3
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการเงินและบัญช ี หรืองานอ่ืนท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  กํ าหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป ส ําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการเงิน
และบัญช ี3 ขอ 2



ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการเงินและบัญช ี4 แลว  จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3.! มีความสามารถในการศึกษา  วิเคราะหฐานะทางการเงิน
4.! มีความรูความสามารถในการใชงานคอทพิวเตอร
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง

หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบเทาได
ในระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี  โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย  และปกครองผูอยูใตบังคับ
บัญชาจ ํานวนมากพอสมควร  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี  ควบคุมการจัดท ําและดํ าเนินการตาง ๆ

ในดานงบประมาณ  ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานตาง ๆ ท ํารายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี
ตรวจสอบรายงานการเงินตาง ๆ ชี้แจงค ําขอต้ังงบประมาณรายรับ-รายจายประจํ าปตอส ํานักงบประมาณเปนตน
ศึกษา  วิเคราะห  ประเมินผล  และติดตามผลการใชจาย  เงินงบประมาณรายจาย  จัดทํ ารายงานผลการปฏิบัติ
งานตามแผน  ศึกษาวิเคราะห  และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติดานการเงินการงบประมาณและบัญชี
ฝกอบรมและใหค ําปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ
เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทํ าหนาที่ชวยหัวหนางานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการเงินและบัญช ี3 หรือนักวิชาการเงินและบัญชี 4

และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 5 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชา
การบัญชีหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  มาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการเงินและบัญช ี3 หรือนักวิชาการเงินและบัญชี 4
และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 4  หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
วิชาการเงินและบัญชีหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการเงินและบัญช ี5 แลว  จะตอง
1.! มีความสามารถในการบริหารงานและการจัดระบบงาน
2.! มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุง  นโยบายและแผนงาน
3.! มีความรูทางคอมพิวเตอรในการทํ าแผนตารางทํ าการ (Speadsheet)



ชื่อต ําแหนง นักวิชาการเงินและบัญช ี7

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง

หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบเทาได
ในระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี  โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย  และปกครองผูอยูใตบังคับ
บัญชาจ ํานวนมากพอสมควร  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี  ควบคุมการจัดท ําและดํ าเนินการตาง ๆ

ในดานงบประมาณ  ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานตาง ๆ ท ํารายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี
ตรวจสอบรายงานการเงินตาง ๆ ชี้แจงค ําขอต้ังงบประมาณรายรับ-รายจายประจํ าปตอส ํานักงบประมาณเปนตน
ศึกษา  วิเคราะห  ประเมินผล  และติดตามผลการใชจาย  เงินงบประมาณรายจาย  จัดทํ ารายงานผลการปฏิบัติ
งานตามแผน  ศึกษาวิเคราะห  และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติดานการเงินการงบประมาณและบัญชี
ฝกอบรมและใหค ําปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ
เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทํ าหนาที่ชวยหัวหนางานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการเงินและบัญช ี3 หรือนักวิชาการเงินและบัญชี 4

และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 6 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชา
การบัญชีหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการเงินและบัญช ี3 หรือนักวิชาการเงินและบัญชี 4
และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 5  หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
วิชาการเงินและบัญชีหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการเงินและบัญช ี6 แลว  จะตองมีความรูความเขาใจใน

นโยบายการบริหารงานของรัฐบาลและปญหาดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ


