
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

สายงาน               นักวิชาการเงินและบญัชี 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ  ท่ีปฏิบติังานทางวิชาการเงินและบญัชี ซ่ึงมีลกัษณะงาน 

ท่ีปฏิบติัเกี่ยวกบัการเงิน  การงบประมาณ   การบญัชีทัว่ไปของส่วนราชการ การศึกษา  วิเคราะห์  ติดตาม 

ประเมินผลการใช้จ่ายเงิน  การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบญัชี  การวิเคราะห์งบประมาณ  การพฒันา 

ระบบงานคลงั  ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบญัชีประเภทต่าง ๆ  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ช่ือและระดับของตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่ง  ดงันี ้ คือ 

  นกัวิชาการเงินและบญัชี  3  ระดบั  3  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นกัวิชาการเงินและบญัชี  4  ระดบั  4  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นกัวิชาการเงินและบญัชี  5  ระดบั  5  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

  นกัวิชาการเงินและบญัชี  6  ระดบั  6  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

  นกัวิชาการเงินและบญัชี  7  ระดบั  7   ตําแหน่งประเภททัว่ไป 
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ช่ือตําแหน่ง    นักวิชาการเงินและบัญชี  3 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานขัน้ต้นเกี่ยวกบัวิชาการเงินและบญัชี  ภายใต้การกํากบัตรวจสอบโดยใกล้ชิด 

และปฏิบติัหน้าท่ียื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

  เป็นเจ้าหน้าท่ีขัน้ต้นปฏิบติังานท่ียากพอสมควรเกี่ยวกบัการเงินและบญัชี โดยปฏิบติั 

หน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง เช่น  จดัทําฎีกา  ตรวจสอบการตัง้ฎีกา  เบิกจ่ายในหมวดต่าง ๆ  

ตรวจสอบความถูกต้องของบญัชีเงินสด  บญัชีเงินฝากธนาคาร  บญัชีแยกประเภท  จดัทํารายงานเงิน 

รายจ่ายตามงบประมาณประจําเดือน  จดัทําประมาณการรายได้รายจ่ายประจําปี   พร้อมทัง้จดัทํา

แผนการปฏิบติังาน ดําเนินการเกี่ยวกบังานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ วิเคราะห์  

ประเมินผลและการติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  และจดัทํารายงานผลการปฏิบติังาน

ตามแผนเป็นต้น  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง   

  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างบญัชี พาณิชยศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ 

หรือทางอื่นท่ี ก.จ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้  

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  1.  มีความรู้ความสามารถในวิชาการเงินและการบญัชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังาน 

ในหน้าท่ี 

  2.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมายว่า 

ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบงัคบัอื่นท่ีใช้ในการปฏิบติังาน 

ในหน้าท่ี 

  3.  มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสงัคม  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

  4.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

  5.  มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
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ช่ือตําแหน่ง    นักวิชาการเงินและบัญชี  4 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  

  ปฏิบติังานเกี่ยวกบัวิชาการเงินและบญัชีท่ีมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบและคุณภาพของงาน

สูงโดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบ  หรือภายใต้การตรวจสอบบ้างหรือปฏิบติังานในฐานะหวัหน้า

หน่วยงานระดบัแผนก  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบสูง หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็นตําแหน่ง

ท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานการเงินและบญัชี  

โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนหน่ึง และ

ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากมากเกี่ยวกบังานวิชาการเงินและบญัชี โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใด

อย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง เช่น  จดัทําและดําเนินการต่าง ๆ  ในด้านงบประมาณตลอดจนการจดัสรร 

งบประมาณไปให้หน่วยงานต่าง ๆ  ทําบญัชีทัว่ไปของราชการ และทํารายงานแสดงฐานะทางการเงินเป็น

ต้นชีแ้จงรายละเอยีดข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัการเงินการงบประมาณและการบญัชี  ศึกษา  วิเคราะห์  

ประเมินผลและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  จดัทํารายงานผลการปฏิบติังานตามแผน 

ศึกษา วิเคราะห์และเสนอความเห็นเกี่ยวกบัระเบียบปฏิบติัด้านการเงิน   การงบประมาณและการบญัชี  

ตรวจร่างบนัทึก และหนงัสือโต้ตอบเกี่ยวกบัการเงินและบญัชี ชีแ้จงรายละเอียดข้อเท็จจริงและแก้ปัญหา

ขดัข้องต่าง ๆ  เกี่ยวกบัการเงิน  การงบประมาณและการบญัชี ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไขตอบ

ปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ เกี่ยวกบังานในหน้าท่ีและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้วยงัทําหน้าท่ี 

ติดต่อประสานงาน วางแผน  มอบหมายงาน   ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนําปรังปรุงแก้ไข 

ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้างในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  1.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการเงินและบญัชี  3  และได้ดํารงตําแหน่ง 

ในระดบั  3  หรือท่ี  ก.จ.  เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิชาการ 

เงินและบญัชี  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  กําหนด  2  ปี  ให้ลดเป็น  1  ปี  สําหรับผู้มี 

คุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามข้อ  2  หรือ 

/2.ได้รับ..... 
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  2.  ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างบญัชี พาณิชยศาสตร์  เศรษฐศาสตร์   

หรือทางอื่นท่ี ก.จ.  กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัวิชาการเงินและบญัชี  3  แล้ว จะต้อง 

  1.  มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ  ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

  2.  มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน    ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษา  แนะนํา 

และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

  3.   มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

  4.   มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
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ช่ือตําแหน่ง    นักวิชาการเงินและบัญชี   5 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ

และคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานการเงินและบญัชีโดยควบคุมตรวจสอบการ

ปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี  หรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนพอสมควร  หรือปฏิบติังานวิชาการเงิน

และบญัชีท่ียากมากโดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากมากเกี่ยวกบังานวิชาการเงินและบญัชี โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่าง

หน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น  จดัทําและดําเนินการต่าง ๆ  ในด้านงบประมาณตลอดจนการจดัสรรงบประมาณ

ไปให้หน่วยงานต่าง ๆ  ทํารายงานแสดงฐานะทางการเงินและบญัชี ตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ  ชีแ้จง

คําขอตัง้งบประมาณรายรับ – รายจ่ายประจําปีต่อสํานกังบประมาณเป็นต้น  ศึกษา  วิเคราะห์  ประเมินผล

และติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  จดัทํารายงานผลการปฏิบติังานตามแผน ศึกษา

วิเคราะห์และเสนอความเห็นเกี่ยวกบัระเบียบปฏิบติัด้านการเงิน การงบประมาณและการบญัชี ฝึกอบรม

และให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  

เกี่ยวกบังานในหน้าท่ีและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้วยงัทําหน้าท่ี 

ติดต่อประสานงาน วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแก้ไข  

ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการเงินและบญัชี  3  หรือนกัวิชาการเงิน 

และบญัชี  4 ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั  4 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดย

จะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิชาการเงินและบญัชี  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  

หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการเงินและบญัชี  3  และได้ดํารงตําแหน่ง 

ไม่ต่ํากว่าระดบั  3 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังาน

วิชาการเงินและบญัชี หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กําหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี  

สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการเงินและบญัชี 4 ข้อ  2 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัวิชาการเงินและบญัชี  4  แล้ว  จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

3. มีความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 
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ช่ือตําแหน่ง    นักวิชาการเงินและบัญชี  6 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูง  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานการเงินและบญัชีโดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยและ 

ปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบติังานวิชาการเงินและบญัชีในลกัษณะผู้  

ชํานาญการ  หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความสาํนกังานเทียบได้ระดบัเดียวกนัและปฏิบติัหน้าท่ีอื่น

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกบังานวิชาการเงินและบญัชี โดยปฏิบติัหน้าท่ี

อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง เช่น  จดัทําและดําเนินการต่าง ๆ  ในด้านงบประมาณตลอดจนการ

จดัสรรงบประมาณไปให้หน่วยงานต่าง ๆ  ทํารายงานแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีตรวจสอบรายงาน

การเงินต่าง ๆ   ชีแ้จงคําขอตัง้งบประมาณรายรบัรายจ่ายประจําปีต่อสาํนกังบประมาณเป็นต้น  ศึกษา 

วิเคราะห์ ประเมินผลและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย จดัทํารายงานผลการปฏิบติังาน

ตามแผน ศึกษาวิเคราะห์และเสนอความเห็นเกี่ยวกบัระเบียบปฏิบติัด้านการเงิน การงบประมาณและการ

บญัชี ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมาตอบปัญหาและชีแ้จง

เร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตัง้ เข้าร่วมประชุม 

ในการกําหนดนโยบาย และแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดั และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้วยงัทําหน้าท่ี 

กําหนดนโยบายการปฏิบติังาน  พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบติดต่อประสานงาน วางแผน  มอบหมายงานวินิจฉยั  ส ัง่การควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา 

แนะนํา ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

 

 

/คุณสมบติัเฉพาะ..... 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง   

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการเงินและบญัชี  3  หรือ นกัวิชาการเงิน 

และบญัชี  4 ข้อ 2  และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั  5  หรือท่ี   ก.จ.  เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดย

จะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิชาการเงินและบญัชี หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  

หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการเงินและบญัชี  3  หรือนกัวิชาการเงิน 

และบญัชี  4 ข้อ 2  และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั  4  หรือท่ี  ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  

โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิชาการเงินและบญัชีหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ   

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัวิชาการเงินและบญัชี  5  แล้วจะต้อง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิม ปรับปรุงนโยบาย และแผนงาน 
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ช่ือตําแหน่ง    นักวิชาการเงินและบัญชี   7 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ   

  บริหารงานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง ซ่ึงมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบและ 

คุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ

และคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานวิชาการเงินและบญัชีโดยควบคุมหน่วยงาน

หลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบัจํานวนมาก  หรือปฏิบติังานวิชาการเงินและบญัชีในลกัษณะ

ผู้ ชํานาญการพิเศษหรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั และปฏิบติั

หน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญเป็นพิเศษเกี่ยวกบังานวิชาการเงินและบญัชี โดยปฏิบติั

หน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น  จดัทําและดําเนินการต่าง ๆ  ในด้านงบประมาณตลอดจน 

การจดัสรรงบประมาณไปให้หน่วยงานต่าง ๆ  ตรวจสอบการจดัซือ้ จดัจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ ทํา 

รายงานการเงินต่าง ๆ  ชีแ้จงคําขอตัง้งบประมาณสําหรับรายจ่ายประจําปีต่อสํานกังานประมาณ  เป็นต้น   

ศึกษา วิเคราะห์ประเมินผลการติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจดัทํารายงานผลการ

ปฏิบติังานตามแผน ศึกษาวิเคราะห์  และเสนอความเห็นเกี่ยวกบัระเบียบปฏิบติัด้านการเงิน 

การงบประมาณและบญัชี เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบั

รองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกบังานในหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ี

ได้รับแต่งตัง้ เข้าร่วมประชุมในการกาํหนดนโยบายและแผนของส่วนราชการท่ีสงักดั และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงานนอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทํา 

หน้าท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบติังานพิจารณาวางอตัรากาํลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบติดต่อประสานงาน วางแผน  มอบหมายงาน วินิจฉยัสัง่การ ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษา 

แนะนําปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติัตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย                            

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง   

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการเงินและบญัชี  3  หรือนกัวิชาการเงิน 

และบญัชี  4 ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 6 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้อง 

ปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิชาการเงินและบญัชี หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ  
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2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการเงินและบญัชี  3  หรือนกัวิชาการเงิน 

และบญัชี  4 ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 5 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี   

โดยจะต้องปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานวิชาการเงินและบญัชี หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า    1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัวิชาการเงินและบญัชี  6 แล้วจะต้องมี 

ความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล  และปัญหาด้านการเมืองเศรษฐกิจ และสงัคม

ของประเทศ 
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