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มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

วิชาการเงินและบัญชี

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตั ิงานการเงินและบัญชีทตี่ องใชความรูพื้นฐานระดับปริญญา
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบตั ิเกีย่ วกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไป ของสวนราชการ การวิเคราะห
งบประมาณ การวิเคราะหฐานะทางการเงินและบัญชี ตรวจสอบความถูกตองของผูลงบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร และบัญชีแยกประเภท และปฏิบตั ิหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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นักวิชาการเงินและบัญชี 3

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตั ิ หรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี โดยปฏิบตั ิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน จัดทําฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจายในหมวดตาง ๆ ตรวจสอบความถูกตองของบัญชี เงินสด
บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท จัดทํารายงานเงินรายจายตามงบประมาณประจําเดือน จัดทํา
ประมาณการรายได รายจายประจําป พรอมทั้งจัดทําแผนการปฏิบัตงิ าน ดําเนินการเกี่ยวกับงานขอโอนและ
การขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ประเมินผล และติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณรายจาย และ
จัดทํารายงานผลการปฏิบตั งิ านตามแผน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตา่ํ กวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
1. มีความรูความสามารถในงานการเงินและบัญชีอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นทีใ่ ชในการปฏิบตั ิงานในหนาที่
3. มีความรูทั่วไปเกีย่ วกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิ านในหนาที่
5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญ
 หาและสรุปเหตุผล
6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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นักวิชาการเงินและบัญชี 4

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่ยาก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตั ิ หรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใตการ
กํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน
จัดทําและดําเนินการตางๆ ในดานงบประมาณตลอดจนจัดสรรงบประมาณไปใหหนวยงานตาง ๆ ทําบัญชี
ทั่วไปของราชการ และทํารายงานแสดงฐานะทางการเงิน ชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการเงิน
การงบประมาณ และการบัญชี ศึกษา วิเคราะห ประเมินผล และติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณรายจาย
จัดทํารายงานผลการปฏิบตั งิ านตามแผน ศึกษา วิเคราะห และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติดาน
การเงิน การงบประมาณและการบัญชี ตรวจรางบันทึก และหนังสือโตตอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ชี้แจง
รายละเอียดขอเท็จจริงและแกปญหาขัดของตางๆ เกีย่ วกับการเงินการงบประมาณและการบัญชี เปนตน
ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับ
งานในหนาที่ และปฏิบัตหิ นาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการเงินและบัญชี 3 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตางๆ ของหนวยงานที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
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นักวิชาการเงินและบัญชี 5

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือแนวปฏิบัติ
หรือคําสั่งในบางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน จัดทําและดําเนินการตางๆ ในดานงบประมาณ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณไปให
หนวยงานตางๆ ทํารายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี ตรวจสอบรายงานการเงินตางๆ ชี้แจงคําขอตัง้
งบประมาณรายรับ-รายจายประจําปตอสํานักงบประมาณ ศึกษา วิเคราะห ประเมินผล และติดตามผลการใช
จายเงินงบประมาณรายจาย จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน ศึกษา วิเคราะห และเสนอความเห็น
เกี่ยวกับระเบียบปฏิบตั ิดานการเงิน การงบประมาณและการบัญชี ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะหงาน
ทางดานการเงินและบัญชี เผยแพรผลงานทางดานการเงินและบัญชี ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะหงาน
ทางดานการเงินและบัญชี เผยแพรผลงานทางดานการเงินและบัญชี ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตั ิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ
เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 3 หรือนักวิชาการเงินและบัญชี 4 และ
ไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงาน
การเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการเงินและบัญชี 4 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูทั่วไปเกีย่ วกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตั ินอยมาก
และอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตั หิ นาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัตงิ านในฐานะผูช ํานาญการในงานการเงินและบัญชี โดยงานที่ปฏิบตั ติ องใชความรูความสามารถ
ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหา
ในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานงานการเงินและ
บัญชี โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน จัดทําและดําเนินการตางๆ ในดานงบประมาณ
ตลอดจนจัดสรรงบประมาณไปใหหนวยงานตางๆ ทํารายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี ตรวจสอบ
รายงานการเงินตางๆ ชี้แจงคําขอตั้งงบประมาณรายรับ-รายจายประจําปตอสํานักงบประมาณ ศึกษา
วิเคราะห ประเมินผล และติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณรายจาย จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผน ศึกษา วิเคราะห และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติดา นการเงิน การงบประมาณและการบัญชี
ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะหหรือวิจัยทางดานการเงินและบัญชี เปนตน เผยแพรผลงานทางดานการเงิน
และบัญชี ศึกษา คนควา วิเคราะห หรือสังเคราะหหรือวิจัยงานทางดานการเงินและบัญชี เปนตนเผยแพรผลงาน
ทางดานการเงินและบัญชี ทําความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานใน
หนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรบั แตงตั้งเขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงั กัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 3 หรือนักวิชาการเงินและบัญชี 4 หรือ
นักวิชาการเงินและบัญชี 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 3 หรือนักวิชาการเงินและบัญชี 4 หรือ
นักวิชาการเงินและบัญชี 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย
จะตองปฏิบตั ริ าชการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
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ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการเงินและบัญชี 5 แลว จะตองมีความสามารถใน
การริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ
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ชื่อตําแหนง

นักวิชาการเงินและบัญชี 7

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตั ิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูช ํานาญการในงานการเงินและบัญชี โดยงานที่ปฏิบตั ติ องใชความรู ความสามารถ
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเริ่มปรับเปลีย่ นแนวทางใหเหมาะสมกับสถานการณที่
เกิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบตั ิหนาทีอ่ ื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการเงินและบัญชี
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการใน
งานวิชาการเงินและบัญชี ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัย ปฏิบัติงานวิชาการเงินและบัญชี ทํา
ความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี ศึกษา คนควา หาวิธีการในการ
แกไขปญหาเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับ
งานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบาย
และแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิ านดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 3 หรือนักวิชาการเงินและบัญชี 4 หรือ
นักวิชาการเงินและบัญชี 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 3 หรือนักวิชาการเงินและบัญชี 4 หรือ
นักวิชาการเงินและบัญชี 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย
จะตองปฏิบตั ริ าชการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
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ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการเงินและบัญชี 6 แลว จะตองมีความสามารถใน
การบริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสงู มาก ตลอดจนมีความรูความ
เขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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ชื่อตําแหนง

นักวิชาการเงินและบัญชี 8

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุมกํากับหนวยงาน
ดานการเงินและบัญชีที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขนั้ ตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก
โดยตองปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ
ตรวจสอบผูใ ตบังคับบัญชาเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อนื่ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ
ปฏิบัตงิ านในฐานะผูช ํานาญการในงานการเงินและบัญชีโดยงานที่ปฏิบตั ิตอ งใชความรู ความสามารถ
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหา
วิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รบั ผิดชอบใหสาํ เร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการเงินและบัญชี
สูงมากเปนพิเศษ โดยปฏิบตั ิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนา
เทคนิควิธีการในงานการเงินและบัญชีใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห
หรือวิจัยเพื่อใหขอเสนอแนะในการพัฒนาลักษณะ และมาตรฐานในการปฏิบัตงิ านการเงินและบัญชี ควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติการเงินและบัญชีใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา
เสนอแนะดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงาน
การเงินและบัญชี เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมอื เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจง
รายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงาน
ในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ ดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิ านดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 3 หรือนักวิชาการเงินและบัญชี 4 หรือ
นักวิชาการเงินและบัญชี 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
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2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 3 หรือนักวิชาการเงินและบัญชี 4 หรือ
นักวิชาการเงินและบัญชี 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดย
จะตองปฏิบตั ริ าชการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการเงินและบัญชี 7 แลว จะตองมีความชํานาญงาน
ในหนาที่และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ
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ชื่อตําแหนง

นักวิชาการเงินและบัญชี 9

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานการเงินและบัญชีที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปน
พิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานการเงินและบัญชี โดยงานที่ปฏิบตั ติ องใชความรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ โดยตองคิดริเริ่ม
ยกเลิกหรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกีย่ วกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบตั ิ
หนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทีต่ อ งใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานการเงินและบัญชี
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆในงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงานวิจยั ที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานการเงินและบัญชี ศึกษา
วิเคราะห สังเคราะหและวิจยั เพื่อวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบตั ิทางดานการเงินและบัญชี ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและวิจัย เพือ่ พัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ในการปฏิบตั งิ านการเงินและบัญชี ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อเสนอความเห็นเกีย่ วกับปญหาที่มีความยุงยาก
มากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานการเงินและบัญชี และแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนา
ทางการดานวิชาการและบัญชีและในดานที่เกี่ยวของและนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของ
หนวยงาน เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัย ทางดานการเงินและบัญชี เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรู
ทางดานการเงินและบัญชี ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้งเขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทน
ของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานการเงินและ
บัญชีทั้งในประเทศและตางประเทศ และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รบั ผิดชอบ
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 3 หรือนักวิชาการเงินและบัญชี 4 หรือ
นักวิชาการเงินและบัญชี 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 3 หรือนักวิชาการเงินและบัญชี 4 หรือ
นักวิชาการเงินและบัญชี 5 และไดดํารงตําแหนงไมตา่ํ กวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการเงินและบัญชี 8 แลว
1. ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับและมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานการเงินและบัญชีแกหนวยงาน
ที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
2. ในฐานะหัวหนาหนวยงาน จะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการให
คําปรึกษาแนะนําดานงานการเงินและบัญชีแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
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