














รับโอนข้าราชการ มาด ารงต าแหน่ง
เจ้าพนักงานการคลัง ปฏิบัติงานหรือช านาญงาน 
สังกัด ส านักงานคลังจังหวัด จ านวน 10 ต าแหน่ง

ฉะเชิงเทรา
1 ต าแหน่งอ่างทอง 

1 ต าแหน่ง

นครสวรรค์
1 ต าแหน่ง

สมุทรสงคราม
1 ต าแหน่ง

สงขลา
2 ต าแหน่ง

ปัตตานี
1 ต าแหน่งยะลา

1 ต าแหน่ง

คุณสมบัติและเงื่อนไข

1. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
2. มีคุณสมบัติท่ัวไป และไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตาม ม. 39 แห่ง พรบ.
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

3. มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง

4. ปฏิบัติงานในสังกัดเดิมมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี

5. เมื่อสังกัดกรมบัญชีกลางแล้ว 
ไม่โอนหรือย้าย ภายใน 2 ปี

พิจารณาแบบฟอร์มขอโอน       สัมภาษณ์       แจ้งผลรับโอน      ด าเนินการรับโอน

ขั้นตอนด าเนินการ

ผู้ประสงค์ขอโอน ยื่นแบบฟอร์มขอโอนพร้อมหลักฐาน ทาง e-mail : personal@cgd.go.th หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ท่ี
กรมบัญชีกลาง กองบริหารทรัพยากรบุคคล (อาคาร 3 ชั้น 7) ถนนพระรามท่ี 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  ภายในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563

ติดต่อสอบถาม กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
โทร. 0 2127 7000 ต่อ 4363 , 6534  ในวันและเวลาราชการ

แบบฟอร์มขอโอน

Download แบบฟอร์มขอโอน จาก

หรือ www.cgd.go.th
หัวข้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ข่าวสมัครงานข้าราชการ

ลักษณะงาน

ศึกษาแบบบรรยายลักษณะงาน จาก
หรือ www.cgd.go.th
หัวข้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ข่าวสมัครงานข้าราชการ

มีบ้านพักทุกแห่ง

สิงห์บุรี
1 ต าแหน่ง

ชลบุรี
1 ต าแหน่ง

mailto:personal@cgd.go.th
http://www.cgd.go.th/
http://www.cgd.go.th/


คุณสมบัติและเงื่อนไข

เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
มีคุณสมบัติท่ัวไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 39

แห่ง พรบ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ปฏิบัติงานในสังกัดเดิมมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
เม่ือสังกัดกรมบัญชีกลางแล้ว ไม่โอนหรือย้าย ภายใน 2 ปี

แบบฟอร์มขอโอน

Download แบบฟอร์มขอโอน จาก

หรือ www.cgd.go.th
หัวข้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ข่าวสมัครงานข้าราชการ

รับโอนข้าราชการ มาด ารงต าแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการหรือช านาญการ 44 ต าแหน่ง และ
นักบัญชี ปฏิบัติการหรือช านาญการ จ านวน 7 ต าแหน่ง

ส่วนกลาง รวม 5 ต าแหน่ง
ส านักงานเลขานกุารกรม 3 ต าแหน่ง
กองบริหารการรับ – จ่ายเงินภาครัฐ 1 ต าแหน่ง
กองระบบการคลังภาครัฐ 1 ต าแหน่ง

ส านักงานคลังเขต 7 (นครปฐม) 1 ต าแหน่ง
ส านักงานคลังจังหวัด รวม 38 ต าแหน่ง

อยุธยา 1 ต าแหน่ง
นนทบุรี 1 ต าแหน่ง
ปทุมธานี 2 ต าแหน่ง
สระบุรี 1 ต าแหน่ง
สิงห์บุรี 1 ต าแหน่ง
ฉะเชิงเทรา 2 ต าแหน่ง
ตราด 3 ต าแหน่ง 
ปราจีนบรุี 1 ต าแหน่ง
ระยอง 2 ต าแหน่ง
สระแก้ว 4 ต าแหน่ง
เลย 1 ต าแหน่ง
สกลนคร 1 ต าแหน่ง
หนองคาย 1 ต าแหน่ง
หนองบัวล าภู 2 ต าแหน่ง
บึงกาฬ 2 ต าแหน่ง 
แม่ฮ่องสอน 2 ต าแหน่ง
ก าแพงเพชร 2 ต าแหน่ง
พิจิตร 1 ต าแหน่ง
เพชรบูรณ ์1 ต าแหน่ง
สุโขทัย 1 ต าแหน่ง
อุตรดิตถ์ 1 ต าแหน่ง
ประจวบครีีขนัธ์ 1 ต าแหน่ง
สมุทรสงคราม 1 ต าแหน่ง
ชุมพร 1 ต าแหน่ง
พังงา 1 ต าแหน่ง
ภูเก็ต 1 ต าแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี ต าแหน่งที่รับโอน

ส่วนกลาง รวม 7 ต าแหน่ง
กองก ากับและพัฒนา
เงินนอกงบประมาณ 2 ต าแหน่ง

กองตรวจสอบภาครัฐ  2 ต าแหน่ง
กองบัญชีภาครัฐ  3 ต าแหน่ง

นักบัญชี ต าแหน่งที่รับโอน

ลักษณะงาน

ศึกษาแบบบรรยายลักษณะงาน จาก
หรือ www.cgd.go.th
หัวข้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ข่าวสมัครงานข้าราชการ

พิจารณาแบบฟอร์มขอโอน     สัมภาษณ์      แจ้งผลรับโอน      ด าเนินการรับโอน

ขั้นตอนด าเนินการ

ติดต่อสอบถาม กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
โทร. 0 2127 7000 ต่อ 4363 , 6534 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประสงค์ขอโอน ยื่นแบบฟอร์มขอโอนพร้อมหลักฐานทาง e-mail : personal@cgd.go.th
หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ที่  กรมบัญชีกลาง  กองบริหารทรัพยากรบุคคล (อาคาร 3 ชั้น 7) 
ถนนพระรามที ่6 แขวงพญาไท  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400
ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

http://www.cgd.go.th/
http://www.cgd.go.th/
mailto:personal@cgd.go.th


บรรยายลักษณะงาน 
(Job Description) 

 
ต าแหน่งเลขที่  27 – 29   
ต าแหน่งในการบริหารงาน นักวิชาการเงินและบัญชี 
ต าแหน่งในสายงาน นักวิชาการเงินและบัญชี 
ประเภทต าแหน่ง วิชาการ ระดับต าแหน่ง     ปฏิบัติการหรือช านาญการ
หน่วยงาน กลุ่มงานบริหารงบประมาณการเงิน  ส านักงานเลขานุการกรม 
  
ลักษณะงานของระดับต าแหน่ง 
 

ระดับปฏบิัติการ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ระดับช านาญการ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  และความ

ช านาญงานสูงในด้านวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. จัดท าประมาณการรายได้ และการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรม 

2. ศึกษา วิเคราะห์ และน าเสนอเกี่ยวกับแหล่งเงินนอกงบประมาณ งบกลาง และเงินเบิกแทนกัน  
เพื่อด าเนินการขอรับการจัดสรรเงินส าหรับใช้ในการด าเนินงานของกรม รวมทั้งติดตามผลการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ 

3. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าเกี่ยวกับแผนการบริหารงบประมาณรายจ่ายของกรม แผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้หน่วยงานส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาค รวมทั้งติดตามผลการใช้จ่ายเงินและรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบและด าเนินการเกี่ยวกับการขอกันเงินและขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้เบิก
เหลื่อมปีของกรม รวมทั้งติดตามผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เหลื่อมปีดังกล่าว เพื่อบริหารการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องตาม
ความจ าเป็นและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. ด าเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการเงินทดรองราชการ และการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือประจ าวัน 
6. ด าเนินการตรวจสอบหลักฐาน เอกสารใบส าคัญ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ในการขอเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 

ทั้งการขอเบิกเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินทดรองราชการ เงินเบิกแทนกัน และเงินอ่ืน ๆ รวมทั้งติดตาม 
เร่งรัด การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การรับและน าส่งเงินดังกล่าว และการบันทึกการเบิกจ่ายการตรวจสอบในระบบ 



GFMIS เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

7. ด าเนินการตรวจสอบและเบิกเงินงบกลาง รายการเงินส ารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของราชการ  
เพื่อจ่ายให้กองทุนบ าเหน็จบ านาญ 

8. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินบ านาญปกติ บ าเหน็จตกทอด เงินช่วยพิเศษ บ าเหน็จสมาชิก กบข. บ าเหน็จด ารง
ชีพ  บ าเหน็จลูกจ้างประจ า และบ าเหน็จด ารงชีพเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันการกู้เงิน เพื่อให้การด าเนินงานเป็น
ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง 

9. ด าเนินการหักหนี้ที่ต้องช าระให้แก่ทางราชการและเจ้าหนี้บุคคลที่สาม พร้อมท าการบันทึกรายการขอ
เบิกและหักหนี้ เพือ่ประมวลผล ออกรายงานส าหรับตรวจสอบความถูกต้อง 

10. ด าเนินการตรวจสอบรายได้พึงประเมินทั้งปี จัดท าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และรายงาน 
ภงด. 1 ก (พิเศษ) เงินประกันสังคม เพื่อน าส่งกรมสรรพากรตามระเบียบทางราชการ 

11. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท า เผยแพร่ ให้บริการข้อมูล สถิติ คู่มือเอกสารวิชาการที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลที่มีความถูกต้องและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

12. ตอบข้อหารือ แนะน า ให้ความเห็นในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้แก่ บุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

13. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท า และด าเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ งานแผนงาน/โครงการที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

14. เป็นผู้แทนหน่วยงานเข้าประชุม ชี้แจง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/
คณะท างานในส่วนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

15. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
16. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ ก.พ.) 
 

ระดับปฏิบัติการ 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 



4. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ อ.ก.พ. กรม พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
กับสาขาวิชาหรือทางตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หรือข้อ 3 ซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติ 

5. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

ระดับช านาญการ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ และ 
2. ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 

2.1 ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 6 ปี ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี ส าหรับผู้มี

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 หรือข้อ 4 หรือข้อ 5 ที่เทียบได้
ไม่ต่ ากว่าปริญญาโท และให้ลดเป็น 2 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ
ปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือข้อ 4 หรือข้อ 5 ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก 

2.3 ต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. 
ก าหนด 

และ 
3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม

กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น 
 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. บริการที่ดี 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
5. การท างานเป็นทีม 
 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบรรยายลักษณะงาน 
 

(Job  Description) 

 
ต าแหน่งเลขที่  429  
ต าแหน่งในการบริหารงาน นักวิชาการเงินและบัญชี 
ต าแหน่งในสายงาน นักวิชาการเงินและบัญชี 
ประเภทต าแหน่ง วิชาการ ระดับต าแหน่ง   ปฏิบัติการหรือช านาญการ 
หน่วยงาน ส่วนบริหารการรับ – จ่าย 1     กองบริหารการรับ – จ่ายเงินภาครัฐ 
   
ลักษณะงานของระดับต าแหน่ง 
 

ระดับปฏิบัติการ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ระดับช านาญการ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  และความ

ช านาญงานสูงในด้านวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลประกอบการก าหนด นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ 
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินจากคลังและน าเงินส่งคลังในระบบ GFMIS 

2. ตรวจสอบและปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินจากคลังในระบบ GFMIS ได้แก่ การอนุมัติรายการ 
ขอเบิก (ปลดบล็อก) การปรับปรุง/แก้ไขรายการ และการยกเลิกรายการขอเบิก 

3. ตรวจสอบและด าเนินการเกี่ยวกับการอนุมัติ เปลี่ยนแปลง แก้ไข และยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในส่วนกลาง และการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขข้อมูลหลักผู้ขายของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค เฉพาะในส่วน
ของข้อมูลธนาคาร รวมทั้งการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายที่เป็นส่วนราชการ อปท. ผู้ขายทั่วไป และสถานพยาบาลเอกชนกรณี
จ่ายตรงค่ารักษา 

4. ด าเนินการแทนส่วนราชการที่ต้นสังกัดไม่ได้รับการจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal   
5. ด าเนินการโอนเปลี่ยนแปลงรายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และยกเลิกใบสั่งซื้อสั่ง

จ้างกรณีที่ส่วนราชการไม่สามารถด าเนินการเองได้ 
6. ตรวจสอบและพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการอนุมัติ หรือยกยอดเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ยกเลิกการขอ

อนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS (Confirm) 
7. ตรวจสอบและพิจารณาด าเนินการเก่ียวกับการโอนเงินงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS 
8. ตรวจสอบและด าเนินการเกี่ยวกับการรับและน าเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ได้แก่ การผ่านรายการ 

การกระทบยอดการปรับปรุง/แก้ไขและการยกเลิกรายการน าเงินส่งคลังในฐานะหน่วยงานกลาง 
9. ติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานต่าง ๆ ในส่วนกลาง บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการรับและน าเงินส่งคลังในระบบ 

GFMIS ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 



10. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าสถิติผลการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินและน าเงินส่งคลัง
ในระบบ GFMIS 

11. ด าเนินการวิเคราะห์และจัดสรรเงินงบกลางรายการเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการและ
รายการค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ 

12. ด าเนินการน าเข้าข้อมูลการน าเงินส่งคลังในบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 ของธนาคารแห่งประเทศไทย
เข้าระบบ GFMIS 

13. ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวกับเช็คขัดข้อง (ส่วนกลาง) 
14. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท า เผยแพร่ ให้บริการข้อมูล สถิติคู่มือเอกสารวิชาการที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลที่มีความถูกต้องและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
15. ตอบข้อหารือ แนะน า ให้ความเห็นในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้แก่ บุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ 

ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
16. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท า และด าเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ งานแผนงาน/โครงการที่อยู่ในความ

รับผิดชอบ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
17. เป็นผู้แทนหน่วยงานเข้าประชุม ชี้แจง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/

คณะท างานในส่วนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
18. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
19. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ ก.พ.) 
 

ระดับปฏิบัติการ 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี   สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

4. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ อ.ก.พ. กรม พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
กับสาขาวิชาหรือทางตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หรือข้อ 3 ซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

5. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

 
 



ระดับช านาญการ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ และ 
2. ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 

2.1  ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 
2.2  ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 6 ปี   ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี ส าหรับ

ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 หรือข้อ 4 หรือข้อ 5 ที่เทียบได้
ไม่ต่ ากว่าปริญญาโท  และให้ลดเป็น 2 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ
ปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือข้อ 4 หรือข้อ 5 ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก 

2.3  ต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด 
และ 
3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม

กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น 
 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. บริการที่ดี 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
5. การท างานเป็นทีม 
 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบรรยายลักษณะงาน 
 

(Job  Description) 

 
ต าแหน่งเลขที่  591   
ต าแหน่งในการบริหารงาน นักวิชาการเงินและบัญชี 
ต าแหน่งในสายงาน นักวิชาการเงินและบัญชี 
ประเภทต าแหน่ง วิชาการ ระดับต าแหน่ง    ปฏิบัติการหรือช านาญการ
หน่วยงาน กลุ่มงานก ากับและพัฒนาระบบงาน  กองระบบการคลังภาครัฐ 
 
ลักษณะงานของระดับต าแหน่ง 
 

ระดับปฏิบัติการ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ระดับช านาญการ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  และความ

ช านาญงานสูงในด้านวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ ก าหนด และ/หรือ พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน 

2. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ก าหนด และ/หรือ พัฒนากระบวนการขั้นตอนการรับและน าส่งข้อมูลของ
หน่วยงานภาครัฐเข้าสู่ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยวิธี Interface เพื่อให้
ด าเนินงานรับส่งข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

3. ติดตามประเมินผลการใช้ระบบงาน และด าเนินการพัฒนาปรับปรุง แก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ 
การใช้งาน 

4. ศึกษา วิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนารูปแบบรายงานการเงินการคลังและสารสนเทศ จากระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เพื่อให้รองรับความต้องการของผู้ใช้งาน และผู้บริหารสามารถ 
ใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจเชิงนโยบายได้ 

5. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และทดสอบระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
ให้มีประสิทธิภาพ  รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภาครัฐมีข้อมูลการเงินการคลัง
ในภาพรวม สามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจเชิงนโยบายได้ 

6. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท า เผยแพร่ ให้บริการข้อมูล สถิติคู่มือเอกสารวิชาการที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลที่มีความถูกต้องและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

7. ตอบข้อหารือ แนะน า ให้ความเห็นในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้แก่ บุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 



8. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท า และด าเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ งานแผนงาน/โครงการที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

9. เป็นผู้แทนหน่วยงานเข้าประชุม ชี้แจง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/
คณะท างานในส่วนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

10. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
11. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ ก.พ.) 
 

ระดับปฏิบัติการ 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หรอืสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี   สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

4. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ อ.ก.พ. กรม พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
กับสาขาวิชาหรือทางตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หรือข้อ 3 ซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

5. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

ระดับช านาญการ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ และ 
2. ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 

2.1 ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 6 ปี ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี ส าหรับ 

ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 หรือข้อ 4 หรือข้อ 5 ที่เทียบได้
ไม่ต่ ากว่าปริญญาโท และให้ลดเป็น 2 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ
ปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือข้อ 4 หรือข้อ 5 ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก 

2.3  ต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด 
และ 
3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม

กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 



สมรรถนะท่ีจ าเป็น 
 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. บริการที่ดี 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
5. การท างานเป็นทีม 
 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบรรยายลักษณะงาน 
 

(Job Description) 

 
ต าแหน่งเลขที่  ทุกเลขที่ต าแหน่ง 
ต าแหน่งในการบริหารงาน นักวิชาการเงินและบัญช ี
ต าแหน่งในสายงาน นักวิชาการเงินและบัญช ี
ประเภทต าแหน่ง วิชาการ ระดับต าแหน่ง ปฏิบัติการหรือช านาญการ 
หน่วยงาน กลุ่มงานวิชาการและก ากับการคลัง    ส านักงานคลังเขต 1 - 9 
 
ลักษณะงานของระดับต าแหน่ง 
 

ระดับปฏิบัติการ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ระดับช านาญการ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  และ 

ความช านาญงานสูงในด้านวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามตรวจสอบ และแก้ปัญหา เกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของส านักงาน
คลังจังหวัดภายในเขต ในส่วนของการวางแผนการตรวจสอบ ด าเนินการตรวจสอบ ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติ 
รวมถึงการเร่งรัดติดตาม แนะน า แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานของส านักงานคลังจังหวัด และโครงการพิเศษ เพื่อให้ 
การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  

2. ศึกษา วิเคราะห์ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบข้อหารือ รวมทั้งสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
เก่ียวกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ 

3. ศึกษา วิเคราะห์  แนะน า และแก้ปัญหา ในการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของส านักงาน 
คลังจังหวัดภายในเขต เก่ียวกับ 

3.1  การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3.2 การวางแผน การจัดท าแผนปฏิบัติการ และด าเนินการตรวจสอบเร่งรัด ติดตาม 

ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานคลังจังหวัด 
3.3 การด าเนินการด้านความรับผิดทางแพ่งของข้าราชการและส่วนราชการส่วนภูมิภาค  

ในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ด้วยความเรียบร้อย และเป็นธรรม 
3.3 การส่งเสริมการท าบัญชี และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.4 การด าเนินการอ่ืน ๆ ที่มอบหมายให้ส านักงานคลังรับผิดชอบ 



4. ศึกษา วิเคราะห์ แนะน า ติดตามตรวจสอบ และแก้ปัญหา เกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการในภูมิภาค เพื่อให้การจ่ายเบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วและถูกต้อง  

5. ศึกษาวิเคราะห์ เสนอแนะ และติดตามการปฏิบัติงานของส านักงานคลังจังหวัดด้านเศรษฐกิจการคลัง
จังหวัด ตรวจสอบรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด และจัดท ารายงาน
ภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาค และรายงานประมาณการเศรษฐกิจภูมิภาคในพื้นที่ความรับผิดชอบ 

6. ศึกษา วิเคราะห์ แนะน า ติดตามตรวจสอบ เกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัด
ของส านักงานคลังจังหวัดภายในเขต รวมถึงการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลตามที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้การ
ด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด  

7. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ เกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลัง
ภาครัฐ  

8. ศึกษา วิเคราะห์ แนะน า ติดตามตรวจสอบการด าเนินการประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงข้ึนของส านักงานคลังเขตและส านักงานคลังจังหวัดในเขต 

9. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามตรวจสอบการจัดท าข้อมูล การเผยแพร่และให้บริการข้อมูล สถิติคู่มือเอกสาร
วิชาการที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลที่มีความถูกต้องและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

10. ให้ค าปรึกษา ตอบข้อหารือ แนะน า ให้ความเห็น แก้ปัญหาในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้แก่บุคคล 
หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

11. สั่งการ ควบคุม ติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ให้บรรลุส าเร็จตามเป้าหมาย สอนงาน
และพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  และควบคุม  ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและ
งบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพ 

12. เป็นผู้แทนหน่วยงานเข้าประชุม ชี้แจง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/
คณะท างานในส่วนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

13. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
14. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ ก.พ.) 
 

ระดับปฏิบัติการ 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดว่า  
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดว่า  
ใช้คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

 



3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี   สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดว่า 
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

4. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ อ.ก.พ. กรม พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
กับสาขาวิชาหรือทางตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หรือข้อ 3 ซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

5. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

ระดับช านาญการ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ และ 
2. ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 

2.1  ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 
2.2  ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 6 ปี   ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี ส าหรับ

ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 หรือข้อ 4 หรือข้อ 5 ที่เทียบได้
ไม่ต่ ากว่าปริญญาโท  และให้ลดเป็น 2 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ
ปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือข้อ 4 หรือข้อ 5 ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก 

2.3  ต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด 
และ 
3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม

กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น 
 

1.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. บริการที่ดี 
3.  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
5.  การท างานเป็นทีม 
 
 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบบรรยายลักษณะงาน 
 

     (Job Description) 

 
ต าแหน่งเลขที่  ทุกเลขที่ต าแหน่ง 
ต าแหน่งในการบริหารงาน นักวิชาการเงินและบัญช ี
ต าแหน่งในสายงาน นักวิชาการเงินและบัญช ี
ประเภทต าแหน่ง วิชาการ ระดับต าแหน่ง   ปฏิบัติการหรือช านาญการ 
หน่วยงาน กลุ่มงานก ากับและบริหารการเงินการคลัง      ส านักงานคลังจังหวัด 
 
ลักษณะงานของระดับต าแหน่ง 
 

ระดับปฏิบัติการ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ระดับช านาญการ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  และความ

ช านาญงานสูงในด้านวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณากลั่นกรอง เกี่ยวกับการตอบข้อหารือ การชี้แจง การสนับสนุนและ ให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ  เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติ ด้านการเงินการคลัง  
การบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบภายใน ให้แก่ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัด  
เพื่อให้มีความเข้าใจในกฎระเบียบ แนวปฏิบัติ ที่ชัดเจน และสามารถน าไปใช้ในการบริหารหรือปฏิบัติงานได้  
อย่างถูกต้อง 

2. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ตรวจสอบ และประสานงาน  เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบและวัตถุประสงค์ของทางราชการ  

3. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ตรวจสอบ และประสานงาน เกี่ยวกับการพิจารณาก าหนดส านักงานในพื้นที่
พิเศษ เพื่อดูแลเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษตามระเบียบและวัตถุประสงค์ของทางราชการ  

4. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ตรวจสอบ และแก้ปัญหา เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลด้านจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อให้การ
ด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบราชการ 

5. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ตรวจสอบ ให้ค าแนะน า เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ตรวจสอบการจัดท ารายงาน
การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีของรัฐ 



6. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินการเก่ียวกับโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ 
(Construction Sector Transparency:  CosT)  เพื่อสร้างกลไกและมาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 
การก่อสร้างภาครัฐและสร้างความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างภาครัฐ 

7. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ตรวจสอบ เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐ 
และด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการกเงินการคลังภาครัฐ ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ 
เพื่อให้บุคลากรที่เก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ และวิธีปฏิบัติ 

8. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบการจัดท าข้อมูล การเผยแพร่และให้บริการข้อมูล สถิติคู่มือเอกสารวิชาการ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลที่มีความถูกต้องและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

9. ให้ค าปรึกษา ตอบข้อหารือ แนะน า ให้ความเห็น แก้ปัญหาในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้แก่บุคคล 
หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

10. สั่งการ ควบคุม ติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ให้บรรลุส าเร็จตามเป้าหมาย สอนงาน
และพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และควบคุม  ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและ
งบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพ 

11. เป็นผู้แทนหน่วยงานเข้าประชุม ชี้แจง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/
คณะท างานในส่วนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

12. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
13. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ ก.พ.) 
 

ระดับปฏิบัติการ 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี   สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

4. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ อ.ก.พ. กรม พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
กับสาขาวิชาหรือทางตามข้อ 1 หรอืข้อ 2 หรือข้อ 3 ซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

5. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
 
 

 



ระดับช านาญการ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ และ 
2. ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 

2.1  ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 
2.2  ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 6 ปี   ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี ส าหรับ

ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 หรือข้อ 4 หรือข้อ 5 ที่เทียบได้
ไม่ต่ ากว่าปริญญาโท  และให้ลดเป็น 2 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ
ปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือข้อ 4 หรือข้อ 5 ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก 

2.3  ต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด 
และ 
3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม

กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น 
 

1.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. บริการที่ดี 
3.  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
5.  การท างานเป็นทีม 
 
 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบรรยายลักษณะงาน 
 

      (Job Description) 

 
ต าแหน่งเลขที่  ทุกเลขที่ต าแหน่ง 
ต าแหน่งในการบริหารงาน นักวิชาการเงินและบัญช ี
ต าแหน่งในสายงาน นักวิชาการเงินและบัญช ี
ประเภทต าแหน่ง วิชาการ ระดับต าแหน่ง   ปฏิบัติการหรือช านาญการ 
หน่วยงาน กลุ่มงานก ากับและบริหารระบบการคลัง      ส านักงานคลังจงัหวัด 
 
ลักษณะงานของระดับต าแหน่ง 
 

ระดับปฏิบัติการ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี  ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ระดับช านาญการ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  และความ

ช านาญงานสูงในด้านวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณากลั่นกรอง เกี่ยวกับการตอบข้อหารือ การชี้แจง การสนับสนุนและ ให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติ ด้านการเงินการคลัง  
การบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบภายใน ให้แก่ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัด  
เพื่อให้มีความเข้าใจในกฎระเบียบ แนวปฏิบัติ ที่ชัดเจน และสามารถน าไปใช้ในการบริหารหรือปฏิบัติงาน  
ได้อย่างถูกต้อง 

2. ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณากลั่นกรอง และตอบข้อหารือ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การรับ และน าส่งเงิน
และวิธีปฏิบัติตามระบบ GFMIS ของหน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถเบิกจ่าย เงินงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดความคุ้มค่า 

3. ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบ และอนุมัติ/ไม่อนุมัติ การขอเบิกเงินงบประมาณ  
เงินนอกงบประมาณ ของหน่วยงานภาครัฐ และยกเลิกรายการเอกสารในระบบ GFMIS ของหน่วยงานภาครัฐ 

4. ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบ การจัดท ารายงานการเงินจังหวัดและรายงานที่เก่ียวข้อง
ในระบบ GFMIS เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 

5. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ติดตาม ตรวจสอบ และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปตามเป้าหมาย  
ที่ก าหนด และถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ของทางราชการ 



6. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ตรวจสอบ และประสานงาน  เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบและวัตถุประสงค์ของทางราชการ  

7. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ตรวจสอบ เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐ 
และด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการกเงินการคลังภาครัฐ ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ 
เพื่อให้บุคลากรที่เก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ และวิธีปฏิบัติ 

8. ศึกษา วิเคราะห์  ตรวจสอบการจัดท าข้อมูล การเผยแพร่และให้บริการข้อมูล สถิติคู ่มือเอกสาร
วิชาการที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลที่มีความถูกต้องและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

9. ให้ค าปรึกษา ตอบข้อหารือ แนะน า ให้ความเห็น แก้ปัญหาในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้แก่บุคคล 
หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

10. สั่งการ ควบคุม ติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ให้บรรลุส าเร็จตามเป้าหมาย สอนงาน
และพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  และควบคุม  ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและ
งบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพ 

11. เป็นผู้แทนหน่วยงานเข้าประชุม ชี้แจง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/
คณะท างานในส่วนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

12. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
13. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ ก.พ.) 
 

ระดับปฏิบัติการ 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี   สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

4. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ อ.ก.พ. กรม พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
กับสาขาวิชาหรือทางตามข้อ 1 หรอืข้อ 2 หรือข้อ 3 ซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

5. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
 

 
 



ระดับช านาญการ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ และ 
2. ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 

2.1  ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 
2.2  ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 6 ปี   ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี ส าหรับ

ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 หรือข้อ 4 หรือข้อ 5 ที่เทียบได้
ไม่ต่ ากว่าปริญญาโท  และให้ลดเป็น 2 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ
ปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือข้อ 4 หรือข้อ 5 ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก 

2.3  ต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด 
และ 
3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม

กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น 
 

1.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. บริการที่ดี 
3.  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
5.  การท างานเป็นทีม 
 
 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบรรยายลักษณะงาน 
 

      (Job Description) 

 
ต าแหน่งเลขที่  ทุกเลขที่ต าแหน่ง 
ต าแหน่งในการบริหารงาน นักวิชาการเงินและบัญช ี
ต าแหน่งในสายงาน นักวิชาการเงินและบัญช ี
ประเภทต าแหน่ง วิชาการ ระดับต าแหน่ง   ปฏิบัติการหรือช านาญการ 
หน่วยงาน กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ      ส านักงานคลังจังหวดั 
 
ลักษณะงานของระดับต าแหน่ง 
 

ระดับปฏิบัติการ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี  ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ระดับช านาญการ 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในด้านวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  และความ
ช านาญงานสูงในด้านวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ ให้ค าแนะน า พิจารณากลั่นกรอง เกี่ยวกับการตอบข้อหารือ การชี้แจง การสนับสนุน
และ ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ  เก่ียวกับหลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติ ด้านการเงินการคลัง  
การบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบภายใน ให้แก่ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัด  
เพื่อให้มีความเข้าใจในกฎระเบียบ แนวปฏิบัติ ที่ชัดเจน และสามารถน าไปใช้ในการบริหารหรื อปฏิบัติงาน 
ได้อย่างถูกต้อง 

2. ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณากลั่นกรอง เก่ียวกับการจัดท าฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจการคลังของจังหวัด  
รายงานภาวะการคลัง ประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด ดรรชนีภาวะเศรษฐกิจจังหวัด ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจจังหวัด
ตลอดจนรายงานทางด้านการเงินการคลังของจังหวัดในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจแก่ส่วนราชการและภาคเอกชน 

3. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และสนับสนุนข้อมูลด้านเศรษฐกิจจังหวัดให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อใช้
สนับสนุนหรือประกอบการพิจารณาก าหนด นโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา/แก้ปัญหาให้แก่
ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือในภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  



4. ศึกษา วิเคราะห์ สั่งงาน ติดตาม ตรวจสอบ และประสานงาน  เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบและวัตถุประสงค์ของทางราชการ  

5. ศึกษา วิเคราะห์  เสนอแนะ ติดตาม ตรวจสอบ เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการ
คลังภาครัฐ และด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการกเงินการคลังภาครัฐ ที่อยู่ในเขตความ
รับผิดชอบ เพื่อให้บุคลากรที่เก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ และ
วิธีปฏิบัติ 

6. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และสนับสนุนการด าเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัด รวมถึง
นโยบายหรือภารกิจที่ส านักงานคลังจังหวัดได้รับมอบหมายจากรัฐบาล กระทรวงการคลัง และกรม เพื่อให้การ
ด าเนินการบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

7. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการจัดท าข้อมูล การเผยแพร่และให้บริการข้อมูล สถิติคู่มือเอกสารวิชาการที่
อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลที่มีความถูกต้องและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

8. ให้ค าปรึกษา ตอบข้อหารือ แนะน า ให้ความเห็น แก้ปัญหาในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้แก่บุคคล 
หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

9. สั่งการ ควบคุม ติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ให้บรรลุส าเร็จตามเป้าหมาย สอนงาน
และพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  และควบคุม  ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและ
งบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพ 

10. เป็นผู้แทนหน่วยงานเข้าประชุม ชี้แจง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/
คณะท างานในส่วนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

11. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
12. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ ก.พ.) 
 

ระดับปฏิบัติการ 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี   สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 



4. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ อ.ก.พ. กรม พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
กับสาขาวิชาหรือทางตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หรือข้อ 3 ซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

5. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
 

ระดับช านาญการ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ และ 
2. ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 

2.1  ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 
2.2  ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 6 ปี   ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี ส าหรับ

ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 หรือข้อ 4 หรือข้อ 5 ที่เทียบได้
ไม่ต่ ากว่าปริญญาโท  และให้ลดเป็น 2 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ
ปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือข้อ 4 หรือข้อ 5 ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก 

2.3  ต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด 
และ 
3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม

กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น 
 

1.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. บริการที่ดี 
3.  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
5.  การท างานเป็นทีม 
 
 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


