
                                                                
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรื่อง   การดําเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
         ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพ่ือเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการพิเศษ 

...................................................... 

  ด้วยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ มีตําแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  เพ่ือเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการพิเศษ  จํานวน 
๑ อัตรา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงมีความประสงค์จะดําเนินการคัดเลือกบุคคล ที่จะรับเข้า
ประเมินผลงาน เพ่ือเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
           อาศัยอํานาจตามความในหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7  ลงวันที่  21  
เมษายน  2552 เรื่อง  การย้ายและเลื่อนระดับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่  15  กันยายน  
2548 เรื่อง การประเมินบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตําแหน่งประเภท
ทั่วไป) และตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหน่งระดับ ๘ ลงมา  หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 
๐๒๐๖.๕/ว ๑๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง การกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากรทางการศึกษาอื่น   ตามมาตรา 
๓๘ ค.(๒)  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ให้
ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ     สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๑-๔  และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  ลงวันที่ 
๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในการประชุมครั้งที่           
6 /๒๕๖2  เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม ๒๕๖2 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภท
วิชาการ  ระดับชํานาญการพิเศษ  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๑  ดังน้ี 

1. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก  จํานวน  ๑  อัตรา 
                 - ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชํานาญการพิเศษ  ตําแหน่งเลขที่ อ 8  กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ 
          ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก  
 ๒.๑ ปัจจุบันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑  และ 
 ๒.๒ มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งในตําแหน่งที่จะสมัครเข้ารับ 
การคัดเลือก ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖  และ 
 
                                                                                               /๒.๓   มีคุณสมบัติ… 
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 ๒.๓   มีคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการแต่งต้ัง ในตําแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก  
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘  
 ๒.๔   ดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งต้ังหรือได้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานที่จะแต่งต้ังมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 ๒.๕   เป็นผู้ที่ ก.ค.ศ.มีมติรับทราบคําสั่งการกําหนดตําแหน่งและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) แล้ว 
          ๓.  การสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
      ๓.๑  ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก   สามารถย่ืนเอกสารการสมัคร ดังน้ี 

๓.๑.๑ เอกสารหมายเลข ๑ – 5 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
นครศรีธรรมราช เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และ
ระดับชํานาญการพิเศษ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ – ๔ และ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙  จํานวน ๔ ชุด 
  ๓.๑.๒ สําเนา ก.พ.๗ (ฉบับปัจจุบัน) ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที ่ผู ้รับผิดชอบงาน
ทะเบียนประวัติ  จํานวน ๔ ชุด 
  ๓.๑.๓ สําเนาหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง รับทราบคําสั่งการกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 
       ๓.๒ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เลขที่ 138  หมู่ที่ 8 ถนนศรีธรรมราช ตําบลโพธิ์เสด็จ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ต้ังแต่วันที่  12  มิถุนายน – 20  มิถุนายน  ๒๕๖2 (เว้นวันหยุดราชการ)  
           4. การพิจารณาการคัดเลือก 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  จะดําเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคล ตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา 38 ค.(2)   ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 1 - 4  และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ประกาศ ณ วันที่  29  กรกฎาคม  2559  
เพื ่อคัดเลือกเลื ่อนและแต่งตั ้งให้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค .(๒ ) สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 
   ๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
      สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก ภายใน
วันที่  26   มิถุนายน  ๒๕๖2 
 
 
        /6.  เกณฑ์การตัดสิน… 
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กําหนดการดําเนนิการคัดเลอืกข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
                             ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค(๒) 
                  เพื่อเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ  

สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ 

********************** 

ภายในวันที่   5   มิถุนายน  ๒๕๖2    ประกาศรับสมคัร 
  ระหว่างวันที่  12 – 20  มิถนุายน  ๒๕๖2    รับสมัครคัดเลอืก   
  วันที่   24  มถิุนายน  ๒๕๖2    ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมคัร 
  ภายในวันที่  26  มิถุนายน  ๒๕๖2   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิฯ 
  ภายในวันที่   2   กรกฎาคม  ๒๕๖2   พิจารณาคัดเลือกบุคคล 
  ภายในวันที่   4   กรกฎาคม  ๒๕๖2   ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
             ********************** 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





































 
เกณฑ์การประเมินข้อมูลรายละเอียดคณุสมบตับิคุคล 

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธกิารจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกีารประเมินข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาตาํแหนง่บคุลากรทางการศึกษาอ่ืน           
ตามมาตรา 38 ค.(2)  ใหด้าํรงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดบั  ชํานาญการและระดบัชํานาญการพิเศษ  

สังกดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4  
และสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศกึษา  เขต  12  ประกาศ ณ วันที่  29  กรกฎาคม  2559   

................................................................................................. 
1.   ประวัติการดํารงตําแหน่งที่สําคัญและประวัติทางวินัย (10 คะแนน) 
  1.1  อายุราชการ  นับถึงวันย่ืนใบสมัคร เศษ 6 เดือนขึ้นไปนับเป็น 1 ปี  (3  คะแนน) 

-  20  ปีขึ้นไป      3  คะแนน 
-  15 – 19  ปี      2  คะแนน 
-  10 – 14  ปี      1  คะแนน 

   1.2  ประวัติทางวินัย  (3  คะแนน) 
-  ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย    3  คะแนน 
-  เคยถูกลงโทษทางวินัย     0  คะแนน 

  1.3  เกียรติยศ/ช่ือเสียง/รางวัล  พิจารณาจาก  รางวัล(โล่รางวัล  เกียรติบัตร) ที่แสดงถึงลําดับที่ 1, 2, 
และ 3 ที่ตนเองได้รับซึ่งออกให้จากหน่วยงานในกํากับกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงาน ก.พ.  หรือหน่วยงานของ
กระทรวงอื่นที่มีโครงการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันย่ืนใบสมัคร                        
(4 คะแนน) 

 -  สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือระดับจังหวัด  4  คะแนน 
 -  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือระดับจังหวัด  3  คะแนน 
 -  ตํ่ากว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือระดับจังหวัด  2  คะแนน 
 -  ไม่ได้รับรางวัลใดๆ     0  คะแนน 

2.  ความรู้  (10  คะแนน) 
 2.1  วุฒิทางการศึกษา  ( 5  คะแนน) 
 -  ปรญิญาเอก      5  คะแนน 
 -  ปรญิญาโท      4  คะแนน 
 -  ปรญิญาตร ี      3  คะแนน 

 2.2  ประวัติการฝึกอบรม/ดูงานในหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับสายงานในตําแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก  
พิจารณาจากประกาศนียบัตร  วุฒิบัตร ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง  3  ปี  นับถึงวันย่ืนใบสมัคร    (5  คะแนน)  

 -  อบรม/ดูงาน ต้ังแต่  5  ครั้งขึ้นไป   5  คะแนน 
 -  อบรม/ดูงาน   4  ครั้ง     4  คะแนน 
 -  อบรม/ดูงาน   3  ครั้ง     3  คะแนน 
 -  อบรม/ดูงาน   2  ครั้ง     2  คะแนน 
 -  อบรม/ดูงาน   1  ครั้ง     1  คะแนน 
 -  ไมเ่คยฝึกอบรม/ดูงาน     0  คะแนน 
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3.   ความสามารถ  (15  คะแนน) 
  3.1  การได้รับพิจารณาบําเหน็จความชอบ โดยพิจารณาจากการได้รับเลื่อนเงินเดือนรวมทั้งปี           
ต้ังแต่  6%  ขึน้ไป ย้อนหลัง  3 ปี  นับถึงวันย่ืนใบสมัคร  (5  คะแนน)  
  -  ได้  3  ครั้ง      5  คะแนน 
  -  ได้  2  ครั้ง      4  คะแนน 
  -  ได้  1  ครั้ง      3  คะแนน 
  -  ไม่ได้       2  คะแนน 
  3.2  เคยเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานต่างๆ  โดยมีหลักฐานประกอบการพิจารณา
ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี  นับถึงวันย่ืนใบสมัคร  (5 คะแนน) 

 -  สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือระดับจังหวัด  5  คะแนน 
 -  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือระดับจังหวัด  4  คะแนน 
 -  ตํ่ากว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือระดับจังหวัด  3  คะแนน 
 -  ไม่เคยเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานต่างๆ  2  คะแนน 

  3.3  เคยเป็นวิทยากร โดยมีหลักฐานประกอบการพิจารณาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี  นับถึงวันย่ืนใบสมัคร   
(5  คะแนน)  

 -  สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือระดับจังหวัด  5  คะแนน 
 -  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือระดับจังหวัด  4  คะแนน 
 -  ตํ่ากว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือระดับจังหวัด  3  คะแนน 

  -  ไม่เคยเป็นวิทยากร     2  คะแนน 
4  ผลงานที่สําคัญๆ  พิจารณาจากการเสนอผลงานที่มีรายละเอียดที่แสดงถึงภูมิรู้ ทักษะความชํานาญ 
ประสบการณ์ที่จําเป็น โดยมีหลักฐานประกอบการพิจารณา  (25  คะแนน) 
 4.1  เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์  ( 5  คะแนน) 
  -  ผลงานอยู่ในระดับดีมาก    5  คะแนน 
  -  ผลงานอยู่ในอยู่ในระดับดี    4  คะแนน 
  -  ผลงานอยู่ในระดับพอใช้    3  คะแนน 
  -  ผลงานอยู่ในระดับต้องปรับปรุง    2  คะแนน 
 4.2  เป็นผลงานที่มีกระบวนการวางแผน  ( 10  คะแนน) 
  -  ผลงานอยู่ในระดับดีมาก    10  คะแนน 
  -  ผลงานอยู่ในอยู่ในระดับดี    8  คะแนน 
  -  ผลงานอยู่ในระดับพอใช้    6  คะแนน 
  -  ผลงานอยู่ในระดับต้องปรับปรุง    4  คะแนน 

 4.3  ผลงานเป็นประโยชน์ต่อองค์กร  (10  คะแนน) 
  -  ผลงานอยู่ในระดับดีมาก    10  คะแนน 
  -  ผลงานอยู่ในอยู่ในระดับดี    8  คะแนน 
  -  ผลงานอยู่ในระดับพอใช้    6  คะแนน 
  -  ผลงานอยู่ในระดับต้องปรับปรุง    4  คะแนน 
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5.  ความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (20  คะแนน) 
 5.1  เคยได้รบัคัดเลือกหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน มีคําสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่                        
อย่างชัดเจน (5 คะแนน) 
 -  หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่ม/ผู้อํานวยการกลุ่ม,หน่วย   5  คะแนน 
 -  ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่ม/ผู้อํานวยการกลุ่ม,หน่วย  4  คะแนน 
 -  หัวหน้ากลุม่งาน/หัวหน้างาน     3  คะแนน 
 -  ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน   2  คะแนน 
 -  ตํ่ากว่าหัวหน้างาน/หัวหน้างาน     1  คะแนน 
 5.2  ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งที่ตรงกับตําแหน่งที่ประกาศคัดเลือก หรือ 
 ในกลุม่ตําแหน่งเดียวกับตําแหน่งที่ประกาศคัดเลือก นับถึงวันย่ืนใบสมคัร เศษ 6 เดือนขึ้นไปนับเป็น 1 ปี                     

(10  คะแนน)  
  -  15  ปีขึ้นไป      10  คะแนน 
  -  10 – 14  ปี      9  คะแนน 
  -  5 – 9  ปี      8  คะแนน 
  -  1 – 4  ปี      7  คะแนน 
 5.3  ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในระดับปัจจุบัน  นับถึงวันย่ืนใบสมัคร เศษ 6 เดือนขึ้นไปนับ 
เป็น 1 ปี    (5  คะแนน)  

-  5  ปีขึ้นไป      5  คะแนน 
-  3 - 4  ปี      4  คะแนน 
-  1 - 2  ปี      3  คะแนน 

6.  ข้อเสนอเก่ียวกับแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ (20 คะแนน)  พิจารณาจาก
การเสนอเกี่ยวกับแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนาหรือปรบัปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ  โดยพิจารณาจากความครบถ้วน
ขององค์ประกอบ  ความเป็นไปได้ในการวิเคราะห์แนวคิดของข้อเสนอ  ผลที่เกิดขึ้นต่อองค์กรและความเป็นไปได้
ของตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
  

 

************************************** 
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ตําแหน่งประเภท  วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน   วิชาการเงินและบัญชี 
 

ชื่อตาํแหน่งในสายงาน นักวิชาการเงินและบัญชี 
 

ระดับตําแหน่ง  ชํานาญการพิเศษ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในด้านวิชาการเงินและบัญชี 
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความชํานาญในงานสูงมากในด้านวิชาการเงินบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก  
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 

1.  ด้านการปฏิบัติการ 

  (1)  กําหนดนโยบาย เป้าหมาย วิธีการจัดทําบัญชีทางราชการ เอกสารรายงานทางการเงิน 
เพ่ือให้รายงานฐานะการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามแนวทางปฏิรูประบบราชการ 
  (2)  ตรวจสอบประเมินผลและแก้ปัญหา รายงานทางการเงินและบัญชีและการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงาน และรายงานการเงินและบัญชีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดให้เป็นปัจจุบัน 
  (3)  จัดและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจําเป็น
และวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 
  (4)  ให้คําปรึกษาเก่ียวกับปัญหาที่สําคัญทางการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 
เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานและข้อกําหนด  
           2.  ด้านการวางแผน 

  วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสํานักหรือกอง 
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 

3.  ด้านการประสานงาน 

  (1)   ประสานการทํางานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจทีมงาน
หรือหน่วยงานอ่ืนในระดับสํานักหรือกอง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 
  (2)   ช้ีแจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
และเกิดความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน 
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4.  ด้านการบริการ 

  (1)  ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและช้ีแจง ในเรื่องเก่ียวกับงานการเงินและบัญชี ที่ตนมีความรับผิดชอบ
ในระดับที่ยากมาก หรืออํานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน 
หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  (2)  กําหนดแนวทางการจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เก่ียวกับงานการเงินและบัญชี 
เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และเป็นใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1.   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ และ 

2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้ว ดังต่อไปน้ี 
 2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น 
 2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
 2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
 2.4 ตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์

และเง่ือนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
และ 
3. ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม

กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 

 1.   ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 2.   ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 3.   สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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