ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิชาการเงินและบัญชี

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตาม
ประเมิ นผล วิ จั ย พั ฒนามาตรฐานงานในงานวิ ชาการเงิ นและบั ญชี อาทิ งานการเงิ น การบั ญชี
การงบประมาณ การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ
การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่างๆ ปฏิบัติงานวิชาการ
พัสดุ อาทิ การวิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ ยวกับพัสดุ การจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง การเก็บรักษา
ซ่อมแซม และบารุงรักษา การทาบั ญชีทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสาคัญ หลักฐานและเอกสาร
เกี่ยวกับพัสดุ การแทงจาหน่วยพัสดุที่ชารุด การทาสัญญา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับตาแหน่ง ดังนี้
นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับปฏิบตั ิการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับชานาญการพิเศษ
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ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการเงินและบัญชี

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

ระดับตาแหน่ง

ปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีลักษณะงาน
เกี่ย วกับ การศึก ษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ติด ตาม ประเมิ นผล วิ จัย พัฒนามาตรฐานงานในงาน
วิชาการเงินและบัญชี และวิชาการพัสดุ การตัดสินใจอยู่ ภายใต้การกากับ แนะนา และตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทาบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทาง
การเงินทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวีย น เพื่อ ใช้เ ป็น ข้อ มูล แสดงสถานะทาง
การเงิน และเป็น ฐานข้อมูล ที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ
1.2 รวบรวมข้ อ มู ล และรายงานการเงิ น ของส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมและหน่ ว ยงาน
ในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้พร้อมที่จะใช้ ประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง
และทันสมัย
1.3 จัด ทาและจัด สรรงบประมาณแก่ สานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัด
สานักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจาเป็นและวัตถุประสงค์ ของ
แต่ละหน่วยงาน
1.4 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ผลการใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณของส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
และหน่ว ยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม และจัดทาเป็นรายงานสรุปผล เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงการจัดทาและจัดสรรงบประมาณของสานักงานศาลยุติธรรม
1.5 วิเคราะห์ ตรวจสอบการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน เอกสารสาคัญ
การรับ และจ่ายเงิน เพื่อให้การรับ และจ่ายเงิน ของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตาม
ระเบียบปฏิบัติของราชการ
1.6 วิเคราะห์ ตรวจสอบ พิจารณาสั่งจ่ายบาเหน็จบานาญของข้าราชการและลูกจ้าง
เพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายบาเหน็จบานาญข้าราชการ
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1.7 วิเคราะห์ ตรวจสอบ การเบิกจ่ายฎีกาเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และอื่นๆ
ของสานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม เพื่อความถูกต้องและ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ
1.8 ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทารายงานการเงินต่างๆ เสนอผู้บังคับบัญชา
เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจ
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การ
ดาเนินการเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ และหน่วยงานมีทรัพยากรทางการบริหารที่เหมาะสม
และเพียงพอสาหรับการปฏิบัติราชการได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
1.10 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัสดุของสานักงาน
ศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม
1.11 ศึกษา วิเคราะห์ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยและเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อการนาเสนอหลักเกณฑ์
แนวทาง มาตรการ แผนงาน โครงการ วิธีการบริหารจั ดการ การพัฒนางานในความรับผิดชอบที่มี
ประสิทธิภาพ
1.12 ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้ประกอบ
การวางระบบ พัฒนาระบบ พัฒนามาตรฐานงาน แผนงาน โครงการ ในระบบงานการเงิน การบัญชี
การงบประมาณ การพัสดุ เพื่อพัฒนาให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานในความรับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการบริหารราชการของศาลยุติธรรมและสานักงาน
ศาลยุติธรรม
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการดาเนินงาน อาทิ
งานการเงิน การบัญชีการงบประมาณ การพัสดุ
3.2 ประสานการท างานกั บที มงาน โครงการ หน่ วยงานภายใน หน่ วยงานภายนอก
ในกระบวนการทางานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดาเนินงานในด้านต่างๆ ของหน่วยงานบรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
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4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ชี้แจง ตอบข้อคาถามแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชน เกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ
ในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น เพื่อให้ผู้สอบถามได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์สาหรับการดาเนินการที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
4.2 ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่ นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ศ. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
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ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
1.1.1 มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการเงิน บัญชี และงบประมาณ
1.1.2 มีความสามารถในการตรวจสอบตราสารและธนบัตรเอกสารการเงิน
1.1.3 มีความรู้ความสามารถในการบริหารเงิน
1.1.4 มีความรู้ในการจัดทา สอบทาน ข้อมูลทางการเงินและรายงานทางการเงิน
1.1.5 มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและนโยบายการบัญชี
1.1.6 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางบัญชี
1.1.7 มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายแผนงานโครงการ และการวางแผนค่าใช้จ่าย
1.1.8 มีความรู้ในเกี่ยวกับระบบและการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.1 ทักษะด้านการใช้โปรแกรมระบบการเงิน บัญชี งบประมาณ
2.2 ทักษะในการออกแบบและพัฒนาระบบงานการเงิน บัญชี งบประมาณ
2.3 ทักษะในการวิเคราะห์ทางการเงิน
2.4 ทักษะในการจัดการข้อมูล
2.5 ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
2.6 ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด
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ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการเงินและบัญชี

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

ระดับตาแหน่ง

ชานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานวิชาการเงินและบัญชี
และวิชาการพัสดุที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อน
ค่อนข้างมาก ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงเกี่ยวกับงานในหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในงานวิชาการเงินและ
บัญชี และงานวิชาการพัสดุ ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนค่อนข้างมาก ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 กากับ ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ วางแนวทางการปฏิบัติงาน ให้คาปรึกษาแนะนา
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องการปฏิบัติงานในกระบวนการต่างๆ การจัดทาแผนงานและโครงการ ในงาน
การเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ ที่ ต้องรั บผิ ด ชอบในฐานะหั วหน้า งาน เพื่ อให้ก าร
ดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.2 ให้ ค าปรึ กษา เสนอแนะแนวทางการด าเนิ นงาน การจัดท าแผนงานและโครงการ
ให้กับผู้ร่วมปฏิบัติงาน ตลอดจนดาเนินงานต่างๆ ในงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ
การพัสดุ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานเกิดความเชื่อมโยง
สอดคล้องกับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.3 วิเคราะห์ แ ละตรวจสอบการจัด สรรงบประมาณแก่ ส านักงานศาลยุติธรรมและ
หน่ ว ยงานในสั งกั ด ส านั กงานศาลยุ ติ ธรรมในโครงการหรื อภารกิ จที่ ส าคั ญ เพื่ อ ให้ การจั ด สรร
งบประมาณตรงกับความจาเป็นและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
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1.4 ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน และบัญชี การพัสดุ อาทิ
การจัดสรรงบประมาณ การรับและจ่ายเงิน สถานะการเงิน การจัดทาบัญชี การตรวจสอบเอกสาร
สาคัญการรับและจ่ายเงิน เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงินทั้งเงินในและเงินนอก
งบประมาณ การสั่งจ่ายบาเหน็จบานาญของข้ าราชการและลูกจ้าง การจัดซื้อจัดจ้าง การรายงาน
ผลการจัด ซื้อจัด จ้าง การจัด ทาทะเบียนทรัพย์สิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงาน
ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมมีความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสานักงานศาลยุติธรรมและ
หน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม และจัดทารายงานสรุปผล เสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปั ญ หาอุ ป สรรค เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง การจั ด ท าและจั ด สรรงบประมาณที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
1.6 ติดตามและประเมินผลการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงาน
ในสังกัดสานั กงานศาลยุติธ รรม และจัดทารายงานสรุปผล เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
อุปสรรค เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างของ
ส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมและหน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
1.7 ศึกษา วิเคราะห์ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยและเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อการนาเสนอหลักเกณฑ์
แนวทาง มาตรการ แผนงาน โครงการ วิธีการบริหารจั ดการ การพัฒนางานในความรับผิดชอบที่มี
ประสิทธิภาพ
1.8 ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการวางระบบ พัฒนาระบบ
พัฒนามาตรฐานงาน แผนงาน โครงการ ในระบบงานการเงิน การบัญชีการงบประมาณ การพัสดุ
เพื่อพัฒนาให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานเป็นไปอย่า งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
ต่อเนื่อง
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานในความรับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด และสอดคล้อง
กับนโยบายและเป้าหมายการบริหารราชการของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการดาเนินงาน อาทิ งานการเงิน การบัญชี
การงบประมาณ การพัสดุ
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3.2 ประสานการทางานร่วมกันกับทีมงาน โครงการ หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนาแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ชี้แจง ตอบข้อคาถามแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชน เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการของงานการเงิน การบัญชี
การงบประมาณ การพัสดุ เพื่อให้ผู้สอบถามได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สาหรับ
การดาเนินการที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4.2 ให้คาปรึกษาแนะนาและสอนงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.3 จัดทาเอกสาร คู่มือ สื่อในรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับความรู้ รูปแบบ แนวทาง เทคนิค
ในการปฏิ บั ติ งานในงานการเงิ น การบั ญชี การงบประมาณ การพั สดุ เพื่ อ เผยแพร่ ก ารเรี ย นรู้
สร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป
4.4 ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กำหนดเวลำ ๖ ปี ให้ลด
เป็น ๔ ปี สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติกำร
ข้อ ๒ หรือข้อ ๔ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่ำปริญญำโท และให้ลดเป็น ๒ ปี สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับ
ตำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติกำร ข้อ ๓ หรือข้อ ๔ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่ำปริญญำเอก
หรือกำหนดเวลำ ๖ ปี ให้ลดเป็น ๕ ปี สำหรับผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่มีหลักสูตร
กำหนดเวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี ต่อจำกวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย (เฉพำะปริญญำ
ที่กำหนดให้ได้รับเงินเดือนตำมหลักสูตร ๕ ปี) และให้ลดเป็น ๔ ปี สำหรับผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ ๖ ปี ต่อจำกวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย
2.3 ดารงตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ศ. กาหนด และ
3. ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
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ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
1.1.1 มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการเงิน บัญชี และงบประมาณ
1.1.2 มีความสามารถในการตรวจสอบตราสารและธนบัตรเอกสารการเงิน
1.1.3 มีความรู้ความสามารถในการบริหารเงิน
1.1.4 มีความรู้ในการจัดทา สอบทาน ข้อมูลทางการเงินและรายงานทางการเงิน
1.1.5 มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและนโยบายการบัญชี
1.1.6 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางบัญชี
1.1.7 มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายแผนงานโครงการ และการวางแผนค่าใช้จ่าย
1.1.8 มีความรู้เกี่ยวกับระบบและการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.1 ทักษะด้านการใช้โปรแกรมระบบการเงิน บัญชี งบประมาณ
2.2 ทักษะในการออกแบบและพัฒนาระบบงานการเงิน บัญชี งบประมาณ
2.3 ทักษะในการวิเคราะห์ทางการเงิน
2.4 ทักษะในการจัดการข้อมูล
2.5 ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
2.6 ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด
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ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการเงินและบัญชี

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

ระดับตาแหน่ง

ชานาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงมากในงานวิชาการเงิน
และบัญชี และวิชาการพัสดุที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนมาก ปฏิบัติงานที่ต้องตัด สินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงมากเกี่ยวกับงานในหน้า ที่ที่หลากหลายในงานวิช าการเงินและบัญชี และ
วิชาการพัสดุ ที่มีขอบเขตเนื้ อหาของงานหลากหลายและขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
โดยต้องริเริ่ม ยกเลิก หรือกาหนดขั้นตอนการทางาน ตลอดจนประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์
ในการกากับ ตรวจสอบ การดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่กาหนดปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วางแผนเชิงกลยุทธ์ กากับ แนะนา ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานกระบวนการต่างๆ การจัดทาแผนงานและโครงการในงาน
การเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ ที่ต้องรับผิด ชอบในฐานะหัวหน้างาน เพื่อให้การ
ดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ ในการกากับ ตรวจสอบ เสนอแนะ
แนวทางการดาเนินงาน การจัดทาแผนงานและโครงการให้กับผู้ร่วมปฏิบัติงาน ตลอดจนดาเนินงาน
ต่างๆ ในงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ ที่หลากหลาย เพื่อให้การดาเนินงานของ
หน่วยงานเกิดความเชื่อมโยง สอดคล้องกับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
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1.3 วิเคราะห์ แ ละตรวจสอบการจัด สรรงบประมาณแก่ ส านักงานศาลยุติธรรมและ
หน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมในโครงการขนาดใหญ่หรือภารกิจที่สาคัญ เพื่อให้การจัดสรร
งบประมาณตรงกับความจาเป็นและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
1.4 กากับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี การพัสดุ
อาทิ การจัดสรรงบประมาณ การรับและจ่ายเงิน สถานะการเงิน การจัดทาบัญชี การตรวจสอบ
เอกสารสาคัญการรับและจ่ายเงิน เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงินทั้งเงินในและเงินนอก
งบประมาณ การสั่งจ่ายบาเหน็จบานาญของข้าราชการและลูกจ้าง การจัดซื้อจัดจ้าง การรายงานผล
การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทาทะเบียนทรัพย์สิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงาน
ในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมมีความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ บรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.5 ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสานักงานศาลยุติธรรมและ
หน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม และจัดทารายงานสรุปผล เสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปั ญ หาอุ ป สรรค เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง การจั ด ท าและจั ด สรรงบประมาณที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
1.6 ติดตามและประเมินผลการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงาน
ในสังกัด สานักงานศาลยุติธ รรม และจัด ทารายงานสรุปผล เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
อุปสรรค เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างของ
ส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมและหน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
1.7 กากับดูแล ให้ คาปรึกษาแนะนาในการปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
การน าระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่ ทั นสมั ยและเหมาะสมมาประยุ กต์ ใช้ ในการวิ เคราะห์ และ
ประมวลผล เพื่อการนาเสนอหลักเกณฑ์ แนวทาง มาตรการ แผนงาน โครงการ วิธีการบริหารจัดการ
การพัฒนางานในความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพ
1.8 ศึกษา วิเคราะห์ วิจั ย ศึกษาเปรี ยบเทียบ เพื่อการวางระบบ พั ฒนาระบบ พั ฒนา
มาตรฐานงาน แผนงาน โครงการ ในระบบงานการเงิ น การบั ญชี การงบประมาณ การพั สดุ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานในความรั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผนงาน โครงการของ
หน่วยงาน มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการบริหาร
ราชการของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม
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3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการดาเนินงาน อาทิ งานการเงิน การบัญชี
การงบประมาณ การพัสดุ
3.2 เข้าร่วมประชุม กับคณะกรรมการ หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ เพื่อร่วมวินิจฉัย
ปั ญหา แลกเปลี่ ยนความเห็ น เสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาของงานการเงิ น การบั ญ ชี
การงบประมาณ การพัสดุ เพือ่ ประโยชน์ต่อการดาเนินการของสานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงาน
ในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ
3.3 ประสานการทางานร่วมกันกับทีมงาน โครงการ หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือในด้านต่างๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.4 ประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารงานของหน่วยงานที่มีป ระสิทธิภาพ
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ชี้แจง ตอบข้อคาถามแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชน เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทาง เทคนิค ในงาน
การเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ เพื่อให้ ผู้สอบถามได้ รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์สาหรับการดาเนินการที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และสนับสนุนงานตามภารกิจ
ของหน่วยงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
4.2 ให้คาปรึกษาแนะนาและสอนงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.3 จัดทาและพัฒนางานวิชาการในงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ
ในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์ วิธีการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่
เจ้าหน้าที่หรือผู้สนใจทั่วไปนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
4.4 เป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการ จัดการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงาน
ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
4.5 ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิ ภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
2.4 ดารงตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.ศ. กาหนด และ
3. ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
4. เคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
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ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
1.1.1 มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการเงิน บัญชี และงบประมาณ
1.1.2 มีความสามารถในการตรวจสอบตราสารและธนบัตรเอกสารการเงิน
1.1.3 มีความรู้ความสามารถในการบริหารเงิน
1.1.4 มีความรู้ในการจัดทา สอบทาน ข้อมูลทางการเงินและรายงานทางการเงิน
1.1.5 มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและนโยบายการบัญชี
1.1.6 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางบัญชี
1.1.7 มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายแผนงานโครงการ และการวางแผนค่าใช้จ่าย
1.1.8 มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
1.1.9 มีความสามารถในการวางแผนงาน และการประเมินผล
1.1.10 มีความรู้ในเกี่ยวกับระบบและการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.1 ทักษะด้านการใช้โปรแกรมระบบการเงิน บัญชี งบประมาณ
2.2 ทักษะในการออกแบบและพัฒนาระบบงานการเงิน บัญชี งบประมาณ
2.3 ทักษะในการวิเคราะห์ทางการเงิน
2.4 ทักษะในการจัดการข้อมูล
2.5 ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
2.6 ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด

