
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

 

ช่ือสายงาน                   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป   

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ  ท่ีปฏิบติังานทางการเงินและบญัชี ซ่ึงมีลกัษณะงาน 

ท่ีปฏิบติัค่อนข้างยากเกี่ยวกบัการเงิน การงบประมาณและการบญัชีทัว่ไปของสว่นราชการ เช่น การตรวจ 

สอบหลกัฐานใบสําคญัคู่จ่ายเงิน ลงบญัชี  ทํารายงานการบญัชี   รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกบัการขอ

จดัตัง้งบประมาณ  รายรับ  -  รายจ่าย  ประจําปี  ทําหนงัสือชีแ้จง  โต้ตอบ  ด้านงบประมาณ   พิจารณาจดัสรร

เงินงบประมาณรายจ่ายและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ช่ือและระดับของตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันี ้ คือ 

   เจ้าพนกังานการเงินและบญัชี   2  ระดบั  2 

   เจ้าพนกังานการเงินและบญัชี  3   ระดบั  3 

   เจ้าพนกังานการเงินและบญัชี  4    ระดบั  4 

   เจ้าพนกังานการเงินและบญัชี   5   ระดบั  5 

   เจ้าพนกังานการเงินและบญัชี   6   ระดบั  6 
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ช่ือตําแหน่ง    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  2 

ตําแหน่งประเภท    ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ   

  ปฏิบติังานขัน้ต้นเกี่ยวกบังานการเงินและบญัชี  ภายใต้การกาํกบัตรวจสอบโดยทัว่ไป 

หรือตามคําสัง่  หรือแบบหรือแนวทางปฏิบติัท่ีมีอยูก่ว้าง ๆ  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  เป็นเจ้าหน้าท่ีขัน้ต้นปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากเกี่ยวกบังานการเงินและบญัชีตามท่ีได้ 

รับมอบหมาย เช่น  การรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ  เพ่ือประกอบการจดัทํางบประมาณประจําปี ทําฎีกา 

เบิกเงิน  จดัทําทะเบียนคุมฎีกา ทะเบียนคุมใบสําคญัคู่จ่าย เป็นต้น ทําบญัชีเงินสดประจําวัน บญัชี 

เงินฝากธนาคาร บญัชีแยกประเภท  ตรวจสอบใบสําคญั   หมวดรายจ่าย    ตรวจทานงบใบสําคญัหมวด 

ท่ีไม่มีปัญหาทํารายงานการเงินเป็นประจําทุกเดือน  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง   

1. ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างทางบญัชี         

พาณิชยการเลขานุการ การบริหารธุรกจิ การจดัการทัว่ไป สําหรับทางการบริหารธุรกจิ  การจดัการทัว่ไป  

จะต้องมีการศึกษาวิชาบญัชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือทางอื่นท่ี ก.จ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะ 

สําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ หรือ 

2. ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูงหรือเทียบเท่าหรือไม่ต่ํากว่านีท้างบญัชี พณิชยการ  

เลขานุการ  การบริหารธุรกิจ  การจดัการทัว่ไป สําหรับทางการบริหารธุรกิจ การจดัการทัว่ไป จะต้องมีการ 

ศึกษาวิชาบญัชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือทางอื่นท่ี ก.จ.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในวิชาการบญัชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ในระเบียบเกี่ยวกบัการเงินการคลงั 

3. มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนกฏหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  และกฎหมาย  กฎ   ระเบียบ   และข้อบงัคบัอื่นท่ีใช้ในการปฏิบติังานใน 

หน้าท่ี 

4. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานธุรการ  และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก ่

การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

 

 

 



- 2 - 

 

  6.  มีความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความละเอียดแม่นยํา 

  7.  มีความสามารถในการให้คําแนะนําเกี่ยวกบัระเบียบและวิธีการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความ

รับผิดชอบ 
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ช่ือตําแหน่ง    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   3 

ตําแหน่งประเภท    ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานเกี่ยวกบังานการเงินและบญัชีท่ีมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบและคุณภาพของงาน 

ไม่สูงนกั  หรือปฏิบติังานการเงินและบญัชีท่ียากพอสมควร  ภายใต้การกาํกบัตรวจสอบบ้าง และปฏิบติั 

หน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากพอสมควร  หรือมีความรบัผิดชอบไม่สูงนกัเกี่ยวกบังานการเงินและบญัชี 

โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น  ตรวจสอบหลกัฐานและใบสําคญัการเบิกจ่ายเงิน 

จดัทําบญัชีทัว่ไปของราชการ เช่น ทําบญัชีเงินสด บญัชีเงินฝากธนาคารบญัชีแยกประเภท เป็นต้นช่วยพิจารณา

ตัง้งบประมาณหมวดท่ีไม่มีปัญหา เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าล่วงเวลา ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ เป็นต้นควบคุมการเบิก

จ่ายเงินงบประมาณ  ตรวจทานการตัง้ฎีกาเบิกจ่าย  ทําหนงัสือโต้ตอบเกี่ยวกบั การเงิน การบญัชี  

การงบประมาณ  จดัสรรเงินงบประมาณรายจ่ายตามยอดท่ีได้รบัอนุมัติแล้ว  ตรวจสอบงบเดือนทํารายงาน

การเงิน  ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ติดต่อประสานงานและปฏิบติัหน้าท่ี

อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง   

  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานการเงินและบญัชี  2  และได้ดํารงตําแหน่งใน

ระดบั  2  หรือท่ี  ก.จ.  เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานการเงิน 

และบญัชี  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  กําหนดเวลา  2   ปี  ให้เพ่ิมเป็น  3   ปี  สําหรับ 

ผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานการเงินและบญัชี  2  ข้อ  1 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าพนกังานการเงินและบญัชี  2  แล้ว   

จะต้อง 

  1.  มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสงัคม โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งของประเทศไทย 

  2.  มีความสามารถในการศึกษา   หาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
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ช่ือตําแหน่ง    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  4 

ตําแหน่งประเภท    ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  

  ปฏิบติังานเกี่ยวกบังานการเงินและบญัชี  ท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง

หรือปฏิบติังานการเงินและบญัชีท่ีค่อนข้างยากมาก โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กาํกบัตรวจสอบ หรือภายใต้การกํากบั

ตรวจสอบบ้าง  หรือปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผดิชอบและคุณภาพ

ของงานสูง  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน

เทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานการเงินและบญัชี  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี  

หรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนหน่ึง และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

  ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากมาก หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกบังานการเงินและบญัชี 

โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น  รับจ่ายเงิน  เก็บรักษาเงินและสิ่งแทนตวัเงิน ตรวจสอบ

และเก็บรักษาใบสําคญั หลกัฐานและเอกสารทางการเงินและบญัชี จดัทําและดําเนินการต่าง ๆ  ในด้าน 

งบประมาณ  ทําบญัชีและทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินทัว่ไปและนอกงบประมาณ ควบคุมการทําบญัชีบาง 

ประเภท และรายงานแสดงฐานะทางการเงินเป็นต้น ตรวจร่างหนงัสือโต้ตอบเกี่ยวกบัการเงิน การบญัชี 

การงบประมาณ  ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จง 

เร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  ติดต่อประสานงาน และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทําหน้าท่ี 

ติดต่อประสานงาน  วางแผน   มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนําปรับปรุงแก้ไข 

ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานการเงินและบญัชี 21 และได้ดํารง 

ตําแหน่งในระดบั 3 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานการเงิน

และบญัชี  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1  ปี หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานการเงินและบญัชี  2  และได้ดํารง 

ตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั  2  หรือท่ี   ก.จ.  เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี   โดยจะต้องปฏิบติัราชการ 

เกี่ยวกบังานการเงินและบญัชี หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  กําหนดเวลา  4  ปี  ให้เพ่ิม 

เป็น  5  ปี  สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานการเงินและบญัชี  2  ข้อ   1 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าพนกังานการเงินและบญัชี 3 แล้ว 

จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานดงักล่าว  ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

2. มีความสามารถในการควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะวิธีการ 

แก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
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ช่ือตําแหน่ง    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  5 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูงมาก  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานการเงินและบญัชีโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของ 

เจ้าหน้าท่ี  หรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบติังานการเงินและบญัชีท่ียากมาก  

โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากมาก หรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกบังานการเงินและบญัชี โดยปฏิบติั

หน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างเช่น รับจ่ายเงิน เก็บรักษาเงินและสิ่งแทนตวัเงิน ตรวจสอบ  และเก็บ

รักษาใบสําคญั  หลกัฐานและเอกสารทางการเงินและบญัชีจดัทําและดําเนินการต่าง ๆ  ในด้านงบประมาณ 

ทําบญัชีและทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินทัว่ไปและนอกงบประมาณ ควบคุมการทําบญัชีบางประเภทและรายงาน

แสดงฐานะทางการเงนิ เป็นต้น  ตรวจร่างหนงัสือโต้ตอบเกี่ยวกบัการเงิน การบญัชี  การงบประมาณฝึกอบรม

และให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบั

งานในหน้าท่ี  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้วยงัทําหน้าท่ี 

ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน   ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนําปรับปรุงแก้ไข 

ติดตามประเมินผล   และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานการเงินและบญัชี 2 และได้ดํารง 

ตําแหน่งในระดบั 4 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานการเงิน

และบญัชี  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่ง เจ้าพนกังานการเงินและบญัชี 2 และได้ดํารง 

ตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 3 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปีโดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังาน

การเงินและบญัชีหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1  ปี 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าพนกังานการเงินและบญัชี  4  แล้ว 

จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมของประเทศ 
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ช่ือตําแหน่ง    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  6 

ตําแหน่งประเภท    ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ   

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูง  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานเทียบได้ระดบัเดียวกบั รับผิดชอบงานการเงินและบญัชี   โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และ 

ปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากพอสมควรหรือปฏิบติังานการเงินและบญัชีในลกัษณะผู้ ชํานาญการ 

หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รบั 

มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

  ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกบังานการเงินและบญัชี  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใด 

อย่างหน่ึง   หรือหลายอย่าง เช่น  รับจ่ายเงิน  เก็บรักษาเงินและสิ่งแทนตวัเงินตรวจสอบและเก็บรักษาใบ 

สําคญัหลกัฐานและเอกสารทางการเงินและบญัชี  จดัทําและดําเนินการต่าง ๆ  เกี่ยวกบัการงบประมาณ 

ควบคุม  ตรวจสอบ  การจดัทําบญัชีทัว่ไปของส่วนราชการและทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงนิทัว่ไปและเงินนอก 

งบประมาณ  ควบคุมและจดัทํารายงานแสดงฐานะทางการเงินและบญัชี  เป็นต้น  พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห์

ทําความเห็นสรุปรายงาน  เสนอแนะและดําเนินการปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกบังานการเงินและ

บญัชี  ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมาตอบปัญหาและชีแ้จง 

เร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตัง้ เข้าร่วมประชุมใน 

การกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดัและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้วยงัทําหน้าท่ี 

กําหนดนโยบายการปฏิบติังาน  พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉยั ส ัง่การควบคุม ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา

ปรังปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล   และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง   

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานการเงินและบญัชี 2 และได้ดํารง 

ตําแหน่งในระดบั 5 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีโดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานการเงิน

และบญัชีหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี หรือ 

  2.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานการเงินและบญัชี 2 และได้ดํารงตําแหน่งไม่

ต่ํากว่าระดบั 4 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปีโดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานการเงินและ

บญัชีหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าพนกังานการเงินและบญัชี  5  แล้ว  

จะต้อง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผ่นงาน 
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