














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/


แบบบรรยายลักษณะงาน 
 

(Job Description) 

 
ต าแหน่งเลขที่  ทุกเลขที่ต ำแหน่ง 
ต าแหน่งในการบริหารงาน เจ้ำพนักงำนกำรคลัง 
ต าแหน่งในสายงาน เจ้ำพนักงำนกำรคลัง 
ประเภทต าแหน่ง ทั่วไป ระดับต าแหน่ง  ปฏิบัติงำนหรือช ำนำญงำน 
หน่วยงาน ฝ่ำยบริหำรทั่วไป   ส ำนักงำนคลังจังหวัด 
 
ลักษณะงานของระดับต าแหน่ง 
 

ระดับปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ปฏิบัติงำนด้ำนกำรคลัง ตำมแนวทำง แบบอย่ำง ขั้นตอน และ

วิธีกำรที่ชัดเจน ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย   
 

ระดับช านาญงาน 
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำม

ช ำนำญงำนด้ำนกำรคลัง ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหำที่ค่อนข้ำงยำก และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

1. ปฏิบัติงำนสำรบรรณ งำนพิมพ์ งำนบันทึกข้อมูล และงำนหนังสือรำชกำรในส่วนที่เก่ียวข้อง 
2. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนพัสดุ ครุภัณฑ์ ยำนพำหนะ และอำคำรสถำนที่ ให้เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
3. ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินทั้งเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณของหน่วยงำน  
4. จัดท ำเอกสำรรำยงำนกำรเงิน วิเครำะห์งบกำรเงินของหน่วยงำน ตลอดจนจัดท ำรำยงำนต้นทุนผลผลิต

ของหน่วยงำน 
4. จัดท ำแผนงำน โครงกำร และงบประมำณ รวมทั้งติดตำมและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ 
5. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล รวมถึงจัดท ำค ำขอเบี้ยหวัด บ ำเหน็จบ ำนำญของข้ำรำชกำร

และลูกจ้ำงประจ ำของหน่วยงำน 
6. ดูแลควำมเรียบร้อย ประสำนงำน อ ำนวยกำร ให้บริกำร เตรียมกำรประชุม และปฏิบัติงำนบริหำรทั่วไป 
7. ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร และกิจกรรมของหน่วยงำน  
8. เป็นผู้แทนหน่วยงำนเข้ำประชุม  ชี้แจง  แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น  และเป็นคณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำร/

คณะท ำงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
9. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
10. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 
 
 
 



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

 ระดับปฏิบัติงาน 
 มีคุณวุฒิอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 1.  ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่
ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
 2.  ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่
ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
 3.  ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสำขำหรือทำงที่
ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
 4.  ได้รับประกำศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่ ก.พ. ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได้ 
 

 ระดับช านาญงาน 
 1. มีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรคลัง ระดับปฏิบัติงำน และ 
 2. เคยด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ปี ก ำหนดเวลำ 6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี 
ส ำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรคลัง ระดับปฏิบัติงำน ข้อ 2 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิค และให้ลดเป็น 4 ปี ส ำหรับผู้มีคุณสมบัติ เฉพำะต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรคลัง ระดับ
ปฏิบัติงำน ข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง หรือด ำรงต ำแหน่งอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ไม่
ต่ ำกว่ำนี้ ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก ำหนด โดยจะต้องปฏิบัติงำนกำรคลัง หรืองำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องตำมที่ส่วน
รำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 

 
สมรรถนะที่จ าเป็น 
 

1.  กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. บริกำรที่ดี 
3.  กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ 4. กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
5.  กำรท ำงำนเป็นทีม 
 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



แบบบรรยายลักษณะงาน 
 

(Job Description) 

 
ต าแหน่งเลขที่  ทุกเลขที่ต ำแหน่ง 
ต าแหน่งในการบริหารงาน เจ้ำพนักงำนกำรคลัง 
ต าแหน่งในสายงาน เจ้ำพนักงำนกำรคลัง 
ประเภทต าแหน่ง ทั่วไป ระดับต าแหน่ง    ปฏิบัติงำนหรือช ำนำญงำน 
หน่วยงาน กลุ่มงำนก ำกับและบริหำรกำรเงินกำรคลัง ส ำนักงำนคลังจังหวัด 
 
ลักษณะงานของระดับต าแหน่ง 
 

ระดับปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ปฏิบัติงำนด้ำนกำรคลัง ตำมแนวทำง แบบอย่ำง ขั้นตอน และ

วิธีกำรที่ชัดเจน ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย   
 

ระดับช านาญงาน 
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำม

ช ำนำญงำนด้ำนกำรคลัง ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหำที่ค่อนข้ำงยำก และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

1. ร่วมด ำเนินกำร เกี่ยวกับกำรตอบข้อหำรือ กำรชี้แจง กำรสนับสนุนและ ให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร  
เก่ียวกับหลักเกณฑ์ กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติ ด้ำนกำรเงินกำรคลัง กำรบัญชี กำรพัสดุ และกำรตรวจสอบ
ภำยใน ให้แก่ ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนของจังหวัดและส่วนรำชกำรในจังหวัด  เพื่อให้มีควำมเข้ำใจในกฎระเบียบ  
แนวปฏิบัติ ที่ชัดเจน และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรบริหำรหรือปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง 

2. ร่วมด ำเนินกำร เก่ียวกับกำรเบิกจ่ำยเงินทดรองรำชกำรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้แก่
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรใช้จ่ำยเงินทดรองรำชกำรเป็นไปด้วยควำมถูกต้องตำมระเบียบและวัตถุประสงค์ของ
ทำงรำชกำร  

3. ร่วมด ำเนินกำร เกี่ยวกับกำรพิจำรณำก ำหนดส ำนักงำนในพื้นที่พิเศษ เพื่อดูแลเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนใน
พื้นที่พิเศษตำมระเบียบและวัตถุประสงค์ของทำงรำชกำร  

4. ร่วมด ำเนินกำร เกี่ยวกับกำรให้บริกำรข้อมูลด้ำนจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และกำร
ลงทะเบียนในระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อให้กำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐ
เป็นไปด้วยควำมถูกต้องตำมระเบียบรำชกำร 

5. ร่วมด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ ตรวจสอบกำรจัดท ำรำยงำนกำรเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมหลักกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรบัญชีของรัฐ 

6. สนับสนุนกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับโครงกำรควำมโปร่งใสในกำรก่อสร้ำงภำครัฐ (Construction Sector 
Transparency : CosT) เพื่อสร้ำงกลไกและมำตรฐำนในกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรก่อสร้ำงภำครัฐและสร้ำงควำม
โปร่งใสในโครงกำรก่อสร้ำงภำครัฐ 



7. ร่วมด ำเนินกำร เกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรเงินกำรคลังภำครัฐ และด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรกเงินกำรคลังภำครัฐ ที่อยู่ในเขตควำมรับผิดชอบ เพื่อให้บุคลำกรที่
เก่ียวข้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องตำมกฎระเบียบ และวิธีปฏิบัติ 

8. ร่วมศึกษำ วิเครำะห์ จัดท ำ เผยแพร่ ให้บริกำรข้อมูล สถิติคู่มือเอกสำรวิชำกำรที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ 
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทรำบข้อมูลที่มีควำมถูกต้องและสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

9. ตอบข้อหำรือ แนะน ำ ให้ควำมเห็นในงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ ให้แก่ บุคคลหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ทั้งภำยในและภำยนอก เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจและสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง 

10. ร่วมศึกษำ วิเครำะห์ จัดท ำ และด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนวิชำกำร  งำนแผนงำน/โครงกำรที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

11. เป็นผู้แทนหน่วยงำนเข้ำประชุม ชี้แจง แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และเป็นคณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำร/
คณะท ำงำนในส่วนที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

12. ปฏิบัติงำนร่วมกับ หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  13. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งหรือที่ได้รับมอบหมำย 

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

 ระดับปฏิบัติงาน 
 มีคุณวุฒิอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 1.  ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่
ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
 2.  ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่
ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
 3.  ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสำขำหรือทำงที่
ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
 4.  ได้รับประกำศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่ ก.พ. ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได้ 
 

 ระดับช านาญงาน 
 1. มีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรคลัง ระดับปฏิบัติงำน และ 
 2. เคยด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ปี ก ำหนดเวลำ 6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี 
ส ำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรคลัง ระดับปฏิบัติงำน ข้อ 2 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิค และให้ลดเป็น 4 ปี ส ำหรับผู้มีคุณสมบัติ เฉพำะต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรคลัง ระดับ
ปฏิบัติงำน ข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง หรือด ำรงต ำแหน่งอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ไม่
ต่ ำกว่ำนี้ ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก ำหนด โดยจะต้องปฏิบัติงำนกำรคลัง หรืองำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องตำมที่ส่วน
รำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 

 
สมรรถนะที่จ าเป็น 
 

1.  กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. บริกำรที่ดี 
3.  กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ 4. กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
5.  กำรท ำงำนเป็นทีม 
 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562 

 



แบบบรรยายลักษณะงาน 
 

(Job Description) 

 
ต าแหน่งเลขที่  ทุกเลขที่ต ำแหน่ง 
ต าแหน่งในการบริหารงาน เจ้ำพนักงำนกำรคลัง 
ต าแหน่งในสายงาน เจ้ำพนักงำนกำรคลัง 
ประเภทต าแหน่ง ทั่วไป ระดับต าแหน่ง    ปฏิบัติงำนหรือช ำนำญงำน 
หน่วยงาน กลุ่มงำนก ำกับและบริหำรระบบกำรคลัง ส ำนักงำนคลังจังหวัด 
 
ลักษณะงานของระดับต าแหน่ง 
 

ระดับปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ปฏิบัติงำนด้ำนกำรคลัง ตำมแนวทำง แบบอย่ำง ขั้นตอน และ

วิธีกำรที่ชัดเจน ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย   
 

ระดับช านาญงาน 
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำม

ช ำนำญงำนด้ำนกำรคลัง ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหำที่ค่อนข้ำงยำก และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

1. ร่วมด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตอบข้อหำรือ กำรชี้แจง กำรสนับสนุนและ ให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร  
เก่ียวกับหลักเกณฑ์ กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติ ด้ำนกำรเงินกำรคลัง กำรบัญชี กำรพัสดุ และกำรตรวจสอบ
ภำยใน ให้แก่ ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนของจังหวัดและส่วนรำชกำรในจังหวัด  เพื่อให้มีควำมเข้ำใจในกฎระเบียบ แนว
ปฏิบัติ ที่ชัดเจน และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรบริหำรหรือปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง 

2. ร่วมด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตอบข้อหำรือที่เกี่ยวข้องกับกำรเบิกจ่ำยเงิน กำรรับ และน ำส่งเงินและวิธี
ปฏิบัติตำมระบบ GFMIS ของหน่วยงำนภำครัฐ ให้สำมำรถเบิกจ่ำย เงินงบประมำณได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเกิดควำมคุ้มค่ำ 

3. ร่วมด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพิจำรณำกลั่นกรอง ตรวจสอบ และอนุมัติ/ไม่อนุมัติ กำรขอเบิกเงิน
งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ ของหน่วยงำนภำครัฐ และยกเลิกรำยกำรเอกสำรในระบบ GFMIS ของหน่วยงำน
ภำครัฐ 

4. ร่วมด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรพิจำรณำกลั่นกรอง ตรวจสอบ กำรจัดท ำรำยงำนกำรเงินจังหวัดและรำยงำน
ที่เก่ียวข้องในระบบ GFMIS เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมเกณฑ์กำรประเมินที่ก ำหนด 

5. ร่วมด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรติดตำม ตรวจสอบ และเร่งรัดกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณและเงินนอก
งบประมำณของหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเบิกจ่ำยของหน่วยงำนภำครัฐเป็นไปตำมเป้ำหมำย  
ที่ก ำหนด และถูกต้องตำมระเบียบ หลักเกณฑ์ของทำงรำชกำร 

6. ร่วมด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประสำนงำน  เกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินทดรอง
รำชกำรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรใช้จ่ำยเงินทดรองรำชกำร
เป็นไปด้วยควำมถูกต้องตำมระเบียบและวัตถุประสงค์ของทำงรำชกำร  



7. ร่วมด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรติดตำม ตรวจสอบ เกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรเงินกำร
คลังภำครัฐ และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรกเงินกำรคลังภำครัฐ ที่อยู่ในเขตควำม
รับผิดชอบ เพื่อให้บุคลำกรที่เก่ียวข้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องตำมกฎระเบียบ และ
วิธีปฏิบัติและวิธีปฏิบัติ 

8. ร่วมศึกษำ วิเครำะห์ จัดท ำ เผยแพร่ ให้บริกำรข้อมูล สถิติคู่มือเอกสำรวิชำกำรที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ 
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทรำบข้อมูลที่มีควำมถูกต้องและสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

9. ตอบข้อหำรือ แนะน ำ ให้ควำมเห็นในงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ ให้แก่ บุคคลหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ทั้งภำยในและภำยนอก เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจและสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง 

10. ร่วมศึกษำ วิเครำะห์ จัดท ำ และด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนวิชำกำร  งำนแผนงำน/โครงกำรที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

11. เป็นผู้แทนหน่วยงำนเข้ำประชุม ชี้แจง แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และเป็นคณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำร/
คณะท ำงำนในส่วนที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

12. ปฏิบัติงำนร่วมกับ หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  13. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งหรือที่ได้รับมอบหมำย 

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

ระดับปฏิบัติงาน 
มีคุณวุฒิอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1.  ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่

ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
2.  ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่

ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
3.  ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสำขำหรือทำงที่

ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
4.  ได้รับประกำศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่ ก.พ. ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได้ 
 

ระดับช านาญงาน 
1. มีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรคลัง ระดับปฏิบัติงำน และ 
2. เคยด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ปี ก ำหนดเวลำ 6 ปี ให้ลดเป็น 5 

ปี ส ำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรคลัง ระดับปฏิบัติงำน ข้อ 2 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิค และให้ลดเป็น 4 ปี ส ำหรับผู้มีคุณสมบัติ เฉพำะต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรคลัง ระดับ
ปฏิบัติงำน ข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง หรือด ำรงต ำแหน่งอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ไม่
ต่ ำกว่ำนี้ ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก ำหนด โดยจะต้องปฏิบัติงำนกำรคลัง หรืองำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องตำมที่ส่วน
รำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 

 
สมรรถนะที่จ าเป็น 
 

1.  กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. บริกำรที่ดี 
3.  กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ 4. กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
5.  กำรท ำงำนเป็นทีม 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562 

 



แบบบรรยายลักษณะงาน 
 

(Job Description) 

 
ต าแหน่งเลขที่  ทุกเลขที่ต ำแหน่ง 
ต าแหน่งในการบริหารงาน เจ้ำพนักงำนกำรคลัง 
ต าแหน่งในสายงาน เจ้ำพนักงำนกำรคลัง 
ประเภทต าแหน่ง ทั่วไป  ระดับต าแหน่ง    อำวุโส 
หน่วยงาน กลุ่มงำนบริหำรกำรคลังและเศรษฐกิจ   ส ำนักงำนคลังจังหวัด 
 
ลักษณะงานของระดับต าแหน่ง 

 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนด้ำนกำรคลังค่อนข้ำงสูง มีงำนในควำมรับผิดชอบ  
ที่หลำกหลำย ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำในงำนที่ค่อนข้ำงยำกมำก และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย หรือ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

1. ควบคุมดูแล ให้ค ำแนะน ำ พิจำรณำกลั่นกรอง เกี่ยวกับกำรตอบข้อหำรือ กำรชี้แจง กำรสนับสนุนและ 
ให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติ ด้ำนกำรเงินกำรคลัง  
กำรบัญชี กำรพัสดุ และกำรตรวจสอบภำยใน ให้แก่ ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนของจังหวัดและส่วนรำชกำรในจังหวัด 
เพื่อให้มีควำมเข้ำใจในกฎระเบียบ แนวปฏิบัติ ที่ชัดเจน และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรบริหำรหรือปฏิบัติงำนได้อย่ำง
ถูกต้อง 

2. ควบคุมดูแล สั่งกำร ติดตำม ตรวจสอบ เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ ก ำกับดูแล กำรจัดท ำฐำนข้อมูลทำง 
ด้ำนเศรษฐกิจกำรคลังของจังหวัด รำยงำนภำวะกำรคลัง ประมำณกำรเศรษฐกิจจังหวัด ดรรชนีภำวะเศรษฐกิจจังหวัด 
ข้อมูลพื้นฐำนเศรษฐกิจจังหวัดตลอดจนรำยงำนทำงด้ำนกำรเงินกำรคลังของจังหวัดในรูปแบบต่ำง ๆ ตลอดจน 
ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำเก่ียวกับกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรคลังและเศรษฐกิจแก่ส่วนรำชกำรและภำคเอกชน 

3. ควบคุมดูแล ติดตำม ตรวจสอบ และประสำนงำน เก่ียวกับกำรศึกษำ วิเครำะห์ เสนอแนะ และสนับสนนุ
ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจจังหวัดให้แก่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เพื่อใช้สนับสนุนหรือประกอบกำรพิจำรณำก ำหนด นโยบำย 
แผนงำน ยุทธศำสตร์ และแนวทำงกำรพัฒนำ/แก้ปัญหำให้แก่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือในภำคส่วนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

4. ควบคุมดูแล สั่งงำน ติดตำม ตรวจสอบ และประสำนงำน เกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินทดรองรำชกำร 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรใช้จ่ำยเงินทดรองรำชกำรเป็นไปด้วย
ควำมถูกต้องตำมระเบียบและวัตถุประสงค์ของทำงรำชกำร  

5. ควบคุมดูแล เสนอแนะ ติดตำม ตรวจสอบ เกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรเงินกำรคลัง
ภำครัฐ และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรกเงินกำรคลังภำครัฐ ที่อยู่ในเขตควำม
รับผิดชอบ เพื่อให้บุคลำกรที่เก่ียวข้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องตำมกฎระเบียบ และ
วิธีปฏิบัติ 

6. ควบคุมดูแล เสนอแนะ และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะผู้บริหำรกำรคลังประจ ำจังหวัด รวมถึง
นโยบำยหรือภำรกิจที่ส ำนักงำนคลังจังหวัดได้รับมอบหมำยจำกรัฐบำล กระทรวงกำรคลัง และกรม เพื่อให้กำร
ด ำเนินกำรบรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 



7. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบกำรจัดท ำข้อมูล กำรเผยแพร่และให้บริกำรข้อมูล สถิติคู่มือเอกสำรวิชำกำรที่
อยู่ในควำมรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทรำบข้อมูลที่มีควำมถูกต้องและสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

8. ให้ค ำปรึกษำ ตอบข้อหำรือ แนะน ำ ให้ควำมเห็น แก้ปัญหำในงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ ให้แก่บุคคล 
หรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจและสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง 

9. สั่งกำร ควบคุม ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร ให้บรรลุส ำเร็จตำมเป้ำหมำย สอนงำน
และพัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพที่เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำน และควบคุม  ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและ
งบประมำณให้เป็นไปอย่ำงโปร่งใสและเกิดประสิทธิภำพ 

10. เป็นผู้แทนหน่วยงำนเข้ำประชุม ชี้แจง แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และเป็นคณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำร/
คณะท ำงำนในส่วนที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

11. ปฏิบัติงำนร่วมกับ หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย  
12. ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

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

1. มีคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งส ำหรับต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรคลัง ระดับปฏิบัติงำน และ 
2. เคยด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับช ำนำญงำน มำแล้วไม่น้อยว่ำ 6 ปี หรือ ด ำรงต ำแหน่งอย่ำงอื่นที่

เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก ำหนด โดยจะต้องปฏิบัติงำนกำรคลัง และงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ตำมที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
 

 
สมรรถนะท่ีจ าเป็น 
 

1.  กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. บริกำรที่ดี 
3.  กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ 4. กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
5.  กำรท ำงำนเป็นทีม 

 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562 

 
 

 
 


