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มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 
สายงาน                                นักบริหารงานการคลัง 
 
ลักษณะงานท่ัวไป 
  สายงานนีค้ลมุถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบติังานทางดา้นบรหิารงานการคลงัขององคก์าร 
บรหิารสว่นต าบล  ซึ่งมีลกัษณะงานที่ปฏิบติัเก่ียวกบัการก าหนดนโยบาย  วางแผน  ควบคมุ  มอบหมายงาน  
ตรวจสอบ  ประเมินผลและรบัผิดชอบการปฏิบติังานทางดา้นการบริหารงานการคลงัหลายดา้น เช่น  
งานการคลงั งานการเงินและบญัชี งานการจดัเก็บรายไดง้านรวบรวมขอ้มลูสถิติและวิเคราะหง์บประมาณ   
งานพสัด ุ งานธุรการ  งานการจดัการ  เงินกู ้ งานจดัระดบังาน งานบรหิารงานบุคคล  งานตรวจสอบเก่ียวกบั
การเบิกจ่าย  ปฏิบติังานเก่ียวกบัการเสนอแนะและใหค้ าปรกึษาแนะน าการท าความเห็นและสรุปรายงาน     
ด าเนินการเก่ียวกบัการอนญุาตที่เป็นอ านาจหนา้ที่ของหน่วยงานการคลงั เก็บรกัษาทรพัยส์ินที่มีค่าของ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบล และปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
 
ชื่อและระดับของต าแหน่ง 
  ต าแหน่งในสายงานนีม้ีชื่อและระดบัของต าแหน่ง  ดงันี ้
             นกับรหิารงานการคลงั 6 ระดบั 6  ต าแหน่งประเภทบรหิาร 
             นกับรหิารงานการคลงั 7 ระดบั 7  ต าแหน่งประเภทบรหิาร 
             นกับรหิารงานการคลงั 8     ระดบั 8  ต าแหน่งประเภทบรหิารระดบักลาง     
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ชื่อต าแหน่ง                    นักบริหารงานการคลัง 6 
 

ต าแหน่งประเภท   บริหาร 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังานในฐานะหวัหนา้หน่วยงานเทียบเท่ากอง  ซึ่งมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบและคณุภาพ 
ของงานค่อนขา้งสงูมาก  ควบคมุและรบัผิดชอบการปฏิบติังานดา้นการคลงัขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล  
และปกครองผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาจ านวนมากพอสมควร  หรือปฏิบติังานบรหิารงานคลงัในลกัษณะผูช้  านาญการ    
และปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนตามที่ไดร้บัมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  พิจารณา  ศกึษา  วิเคราะห ์ ท าความเห็น  เสนอแนะ  และด าเนินการปฏิบติังานบรหิาร 
งานการคลงัที่ตอ้งใชค้วามช านาญ  โดยตรวจสอบการจดังานต่าง ๆ เก่ียวกบังานการคลงัหลายดา้น  เช่น   
งานการคลงั  งานการเงินและบญัชี  งานการจดัเก็บรายได ้ งานรวบรวมขอ้มลูสถิติและวิเคราะหง์บประมาณ   
งานพสัด ุ งานธุรการ  งานจดัการเงินกู ้ งานจดัระบบงาน  งานบุคคล  งานตรวจสอบรบัรองความถกูตอ้ง 
เก่ียวกบัการเบิกจ่าย  งานรบัรองสิทธิ  การเบิกเงินงบประมาณ  การควบคมุการปฏิบติัเก่ียวกบัการเบิกจ่าย  
การเก็บรกัษาทรพัยส์ินที่มีค่าและหลกัฐานแทนตวัเงิน  พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ  รายงาน 
การปฏิบติังาน  สรุปเหตผุลการปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ  พิจารณาวินิจฉยัผลการปฏิบติังาน  ซึ่งจะตอ้งวาง 
แผนงานดา้นต่าง ๆ  ใหก้ารปฏิบติังานของหน่วยงานที่สงักดัหน่วยงานการคลงัปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ  
ตลอดจนควบคมุการตรวจสอบและประเมินผล  ท ารายงานประเมินผลการใชจ้่ายเงินงบประมาณ  พิจารณา
ปรบัปรุงแกไ้ข  ศกึษาวิเคราะหเ์ก่ียวกบัรายไดร้ายจ่ายจรงิเพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะหก์ารประมาณการ
รายรบัรายจ่าย  ก าหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อใหเ้กิดการประหยดัและคลอ่งตวัในการปฏิบติังานโดยทั่วไป
ของ อบต.  สืบหาแหลง่ที่มาของรายได ้ ด าเนินการใหม้ีการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง  
ตรวจสอบการรายงานการเงินและบญัชีต่าง ๆ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวสัดคุรุภณัฑ ์ การจดัซือ้  การจา้ง   
รว่มเป็นกรรมการต่าง ๆ   ตามที่ไดร้บัมอบหมาย  เช่น  เป็นกรรมการรกัษาเงิน  เป็นกรรมการตรวจการจา้ง   
เป็นกรรมการตรวจรบัพสัด ุฯลฯ เสนอขอ้มลูทางดา้นการคลงัเพื่อพิจารณาปรบัปรุงแกไ้ขปัญหาการปฏิบติังาน  
เป็นตน้  ฝึกอบรมและใหค้ าปรกึษาแนะน า  ตอบปัญหาและชีแ้จงเก่ียวกบังานในหนา้ที่  เขา้ร่วมประชมุ 
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ไดร้บัแต่งตัง้  เขา้รว่มประชมุในการก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน 
ที่สงักดัและปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 

 
 

/ ในฐานะ….. 
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  ในฐานะหวัหนา้หน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักลา่วขา้งตน้บา้งแลว้  ยงัท าหนา้ที่
ก าหนดนโยบายการปฏิบติังาน  พิจารณารา่งอตัราก าลงัเจา้หนา้ที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รบัผิดชอบ  
ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคมุ  ตรวจสอบ  ใหค้ าปรกึษาแนะน า   
ปรบัปรุงแกไ้ข  ติดตามประเมินผล  และแกปั้ญหาขดัขอ้งในการปฏิบติังานในหน่วยงานที่รบัผิดชอบดว้ย 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1.  ไดร้บัปรญิญาตรีหรือเทียบไดไ้ม่ต ่ากว่านีท้างบญัชี  พาณิชยศาสตร ์ เศรษฐศาสตร ์ 

บรหิารการคลงั  การเงินและการธนาคาร บรหิารธุรกิจ  การจดัการทั่วไป  (เฉพาะทางบรหิารธุรกิจ  
และการจดัการทั่วไป  ตอ้งมีการศึกษาวิชาบญัชีไม่นอ้ยกว่า 15 หน่วยกิต)  หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.ก าหนดว่า 
ใชเ้ป็นคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนีไ้ด ้ หรือไดร้บัประกาศนียบตัรหลกัสตูรหวัหนา้สว่นการคลงั  
(นกับรหิารงานการคลงั 6)  จากสถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิ่น  กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น   
กระทรวงมหาดไทย ตามมติ ก.อบต. ครัง้ที่ 1/2546  และ 

2. ไดด้  ารงต าแหน่งในระดบั 6  หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่า  โดยจะตอ้งปฏิบติัราชการเก่ียวกบั 
ดา้นการคลงั หรือการเงินและบญัชี หรือการจดัเก็บรายได ้หรือการพสัด ุหรือการตรวจสอบภายในหรืองานอ่ืนที่
เก่ียวขอ้งกบังานบรหิารงานการคลงัมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี   
 

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
1.   มีความรูใ้นการบริหารงานการคลงัอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติัหนา้ที่ 
2.   มีความสามารถในการรเิริ่มปรบัปรุงนโยบายและแผนงาน 
3. มีความรูค้วามเขา้ใจนโยบายและแผนงานดา้นต่างๆของสว่นราชการที่สงักดั 
4. มีความสามารถในการจดัท าแผนงาน  ควบคมุตรวจสอบ ใหค้ าปรกึษาแนะน า 

และเสนอแนะวิธีการแกไ้ขปรบัปรุงการปฏิบติังานที่อยู่ในความรบัผิดชอบ 
5. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 
6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและมีมนุษยสมัพนัธท์ี่ดี 
7. มีความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการบรหิารงานบุคคล 
8. มีความรูท้ั่วไปเก่ียวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
9. มคีวามรูค้วามสามารถในการใชค้อมพิวเตอร ์
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ชื่อต าแหน่ง    นักบริหารงานการคลัง 7 
 

ต าแหน่งประเภท   บริหาร 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังานในฐานะหวัหนา้หน่วยงานระดบักอง  ซึ่งมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบในงานหลกั 
ตามอ านาจหนา้ที่ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล  และเป็นงานที่มีความหลากหลาย  ความยาก  และคณุภาพ 
ของงานสงูมาก  ควบคมุและรบัผิดชอบงานบรหิารงานคลงั  โดยควบคมุหน่วยงานหลายหน่วย  และปกครอง 
ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาจ านวนมาก หรือปฏิบติังานบรหิารงานคลงัในลกัษณะผูช้  านาญการในระดบัเดียวกนั    
ซึ่งจ าเป็นตอ้งปฏิบติัโดยผูม้ีความรูค้วามสามารถและความเชี่ยวชาญและประสานงานสงู  ตลอดจนมีความ
เชี่ยวชาญและผลงานเป็นที่ยอมรบัในวงการและปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนตามที่ไดร้บัมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  พิจารณา  ศกึษา  วิเคราะห ์ ท าความเห็น  เสนอแนะ  และด าเนินการปฏิบติังานบรหิารงาน 
การคลงัที่ตอ้งใชค้วามช านาญ  โดยตรวจสอบการจดัการต่าง ๆ เก่ียวกบังานการคลงัหลายดา้น  เช่น   
งานการคลงั  งานการเงินและบญัชี  งานการจดัเก็บรายได ้ งานรวบรวมขอ้มลูสถิติและวิเคราะหง์บประมาณ   
งานพสัด ุ งานธุรการ  งานจดัการเงินกู ้ งานจดัระบบงาน  งานบุคคล  งานตรวจสอบรบัรองความถูกตอ้ง 
เก่ียวกบัการเบิกจ่าย  งานรบัรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ  การควบคมุการปฏิบติัเก่ียวกบัการเบิกจ่าย   
การเก็บรกัษาทรพัยส์ินที่มี่ค่าและหลกัฐานแทนตวัเงิน  พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ รายงาน 
การปฏิบติังานสรุปเหตผุลการปฏิบติังานต่าง ๆ  พิจารณาวินิจฉยัผลการปฏิบติังาน  ซึ่งจะตอ้งวางแผนงาน 
ดา้นต่าง ๆ  ใหก้ารปฏิบติังานของหน่วยงานที่สงักดัหน่วยการคลงัปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจน
ควบคมุการตรวจสอบและประเมินผล  ท ารายงานประเมินผลการใชจ้่ายเงินงบประมาณ  พิจารณาปรบัปรุง 
แกไ้ขศกึษาวิเคราะหเ์ก่ียวกบัรายไดร้ายจ่ายจรงิเพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะหก์ารประมาณการรายรบั 
รายจ่าย  ก าหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อใหเ้กิดการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ตรวจสอบ
การหลีกเลี่ยงภาษี  แนะน าวิธีการปฏิบติังานพิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหลง่ที่มาของรายได ้ ควบคมุ
ตรวจสอบการรายงานการเงินและบญัชีต่าง ๆ  ตรวจสอบการเบิกจ่ายวสัดคุรุภณัฑ ์ การจดัซือ้  การจา้ง   
รว่มเป็นกรรมการต่าง ๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมาย  เช่น  เป็นกรรมการรกัษาเงิน  เป็นกรรมการตรวจการจา้ง   
เป็นกรรมการตรวจรบัพสัด ุฯลฯ  เสนอขอ้มลูทางดา้นการคลงั  เพื่อพิจารณาปรบัปรุงแกไ้ขปัญหาการปฏิบติังาน 
เป็นตน้ ฝึกอบรมและใหค้ าปรกึษาแนะน า  ตอบปัญหาและชีแ้จงเก่ียวกบังานในหนา้ที่  เขา้รว่มประชมุ 
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ไดร้บัแต่งตัง้เขา้ร่วมประชมุในการก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน 
ที่สงักดัและปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 

 
/ ในฐานะ….. 
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  ในฐานะหวัหนา้หน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักลา่วขา้งตน้บา้งแลว้  ยงัท าหนา้ที่ 
ก าหนดนโยบายการปฏิบติังาน  พิจารณารา่งอตัราก าลงัเจา้หนา้ที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคมุ  ตรวจสอบ  ใหค้ าปรกึษาแนะน า   
ปรบัปรุงแกไ้ข  ติดตามประเมินผล  และแกปั้ญหาขดัขอ้งในการปฏิบติังานในหน่วยงานที่รบัผิดชอบดว้ย 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7) 

                -  มีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนกับรหิารงานการคลงั 6 ขอ้ 1 และ 
                   (1)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหวัหนา้สว่นการคลงั (นกับรหิารงานการคลงั 7)  
หรือหวัหนา้ฝ่าย (นกับรหิารงานการคลงั 7) หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติั
ราชการเก่ียวกบังานบรหิารงานการคลงั   หรืองานอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี หรือ 

        (2)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าหวัหนา้สว่นการคลงั (นกับรหิารงาน- 
การคลงั 6 หรือเจา้หนา้ที่บริหารงานการเงินและบญัชี 6) หรือหวัหนา้ฝ่าย (นกับริหารงานการคลงั 6หรือ
เจา้หนา้ที่บรหิารงานการเงินและบญัชี 6)  หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 4 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติั
ราชการเก่ียวกบังานบรหิารงานการคลงั  หรืองานอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี ก าหนดเวลา 4 ปี  
ใหล้ดเป็น 3 ปี ส าหรบัผูไ้ดร้บัปรญิญาโทหรือเทียบไดไ้ม่ต ่ากว่านีท้างบญัชี  พาณิชยศาสตร ์เศรษฐศาสตร ์  
บรหิารการคลงั  การเงิน  การเงินและการธนาคาร  บรหิารธุรกิจ การจดัการทั่วไป (เฉพาะทางบรหิารธุรกิจและ
การจดัการทั่วไปตอ้งมีการศึกษาวิชาบญัชีไม่นอ้ยกว่า 15 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใชเ้ป็น
คณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนีไ้ด ้
       2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7) 
หรือหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการคลัง 7) 
                -  มีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนกับรหิารงานการคลงั 6 ขอ้ 1 และ 
                   (1)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหวัหนา้สว่นการคลงั (นกับรหิารงานการคลงั 6 
หรือเจา้หนา้ที่บริหารงานการเงินและบญัชี 6) หรือหวัหนา้ฝ่าย (นกับรหิารงานการคลงั 6 หรือเจา้หนา้ที่บริหาร 
งานการเงินและบญัชี 6) หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัราชการเก่ียวกบังาน
บรหิารงานการคลงั  หรืองานอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี หรือ 
                   (2)  ด ารงต าแหน่งใน ระดบั 7 ว  หรือ 7 วช  หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  
4 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัราชการเก่ียวกบังานดา้นการคลงั หรือการเงินและบญัชี หรือการจดัเก็บรายได ้หรือ 
การพสัด ุหรือการตรวจสอบภายในหรืองานอ่ืนที่เก่ียวขอ้งกบังานบริหารงานการคลงัมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี   
ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
  นอกจากมีความรูค้วามสามารถเช่นเดียวกบันกับรหิารงานการคลงั 6  จะตอ้งมีความเชี่ยวชาญ 
หรือช านาญงานในหนา้ที่ดว้ย 
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ชื่อต าแหน่ง    นักบริหารงานการคลัง 8 
 

ต าแหน่งประเภท  บริหารระดับกลาง 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังานในฐานะหวัหนา้หน่วยงานระดบักอง ซึ่งมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบ ความยาก   
และคณุภาพของงานสงูมากเป็นพิเศษ หรือในฐานะหวัหนา้หน่วยงานเทียบเท่ากองหรือหวัหนา้หน่วยงานอ่ืน 
ที่มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบ  ความยาก  และคณุภาพของงานสงูมากเป็นพิเศษ  เทียบไดร้ะดบัเดียวกนัควบคมุและ
รบัผิดชอบบรหิารงานการคลงั โดยควบคมุหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาจ านวนมาก
พอสมควร หรือปฏิบติังานบริหารงานการคลงัในลกัษณะผูช้  านาญการ และปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนตามที่ไดร้บั
มอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห ์ท าความเห็น เสนอแนะ และด าเนินการปฏิบติังานบริหารงาน 
การคลงัที่ตอ้งใชค้วามช านาญ โดยตรวจสอบการจดัการงานต่าง ๆ เก่ียวกบังานการคลงัหลายดา้น เช่น  
งานการคลงั งานการเงินและบญัชี งานการจดัเก็บรายได ้งานรวบรวมขอ้มลูสถิติและวิเคราะหง์บประมาณ   
งานพสัด ุงานธุรการ งานจดัการเงินกู ้งานจดัระบบงาน งานบุคคล งานตรวจสอบรบัรองความถกูตอ้ง 
เก่ียวกบัการเบิกจ่าย งานรบัรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ การควบคมุการปฏิบติัเก่ียวกบัการเบิกจ่าย  
การเก็บรกัษาทรพัยส์ินที่มีค่า และหลกัฐานแทนตวัเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ รายงานการ
ปฏิบติังาน สรุปเหตผุลการปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ พิจารณาวินิจฉยัผลการปฏิบติังาน ซึ่งจะตอ้งวางแผนงาน 
ดา้นต่าง ๆ ใหก้ารปฏิบติังานของหน่วยงานที่สงักดัหน่วยงานการคลงัปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ควบคมุการตรวจสอบและประเมินผล ท ารายงานประเมินผลการใชจ้่ายเงินงบประมาณ พิจารณาปรบัปรุงแกไ้ข 
ศกึษาวิเคราะหเ์ก่ียวกบัรายไดร้ายจ่ายจรงิ เพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะหก์ารประมาณรายรบัรายจ่าย 
ก าหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อใหเ้กิดการประหยดัและคลอ่งตวัในการปฏิบติังานโดย  ทั่วไปของ อบต.   
สืบหาแหลง่ที่มาของรายได ้ด าเนินการใหม้ีการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ตรวจสอบการ
หลีกเลี่ยงภาษีแนะน าวิธีการปฏิบติังาน พิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหลง่ที่มาของรายได ้ควบคมุตรวจสอบการ
รายงานการเงินและบญัชีต่าง ๆ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวสัดคุรุภณัฑ ์การจดัซือ้ การจา้ง รว่มเป็นกรรมการต่าง ๆ 
ตามที่ไดร้บัมอบหมาย เช่น เป็นกรรมการรกัษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจา้ง เป็นกรรมการตรวจรบัพสัด ุฯลฯ 
เสนอขอ้มลูทางดา้นการคลงัเพื่อพิจารณาปรบัปรุงแกไ้ขปัญหาการปฏิบติังาน เป็นตน้ ฝึกอบรมและให้
ค าปรกึษาแนะน า ตอบปัญหาและชีแ้จงเก่ียวกบังานในหนา้ที่ เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้ 
รบัแต่งตัง้เขา้รว่มประชมุในการก าหนดนโยบาย และแผนงานของหน่วยงานที่สงักดัและปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนที่
เก่ียวขอ้ง 

/ ในฐานะ….. 
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  ในฐานะหวัหนา้หน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัท าหนา้ที่ก าหนด
นโยบายการปฏิบติังาน พิจารณาวางอตัราก าลงัเจา้หนา้ที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รบัผิดชอบ ติดต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคมุ ตรวจสอบ ใหค้ าปรกึษาแนะน า ปรบัปรุงแกไ้ข 
ติดตามประเมินผล และแกปั้ญหาขอ้ขดัขอ้งในการปฏิบติังานในหน่วยงานที่รบัผิดชอบดว้ย 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 8) 

        - มีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนกับรหิารงานการคลงั 6 ขอ้ 1 และ 
                  (1) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการกองคลงั  (นกับริหารงานการคลงั 7)  
หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  2 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัราชการเก่ียวกบังานบรหิารงานการคลงั  
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี  หรือ 
    (2) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าหวัหนา้สว่นการคลงั (นกับรหิารงานการคลงั 7)
หรือหวัหนา้ฝ่าย(นกับรหิารงานการคลงั 7)  หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 4 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติั
ราชการเก่ียวกบังานบรหิารงานการคลงั  หรืองานอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี  ก าหนดเวลา 4 ปี  
ใหล้ดเป็น 3 ปี ส าหรบัผูไ้ดร้บัปรญิญาโทหรือเทียบไดไ้ม่ต ่ากว่านีท้างบญัชี  พาณิชยศาสตร ์เศรษฐศาสตร ์  
บรหิารการคลงั  การเงิน  การเงินและการธนาคาร  บรหิารธุรกิจ การจดัการทั่วไป (เฉพาะทางบรหิารธุรกิจ 
และการจดัการทั่วไปตอ้งมีการศกึษาวิชาบญัชีไม่นอ้ยกว่า 15 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใชเ้ป็น
คณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนีไ้ด ้หรือ 
         (3)  ด ารงต าแหน่งใน ระดบั 8 ว  หรือ 8 วช  หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 6 ปี  
โดยจะตอ้งปฏิบติัราชการเก่ียวกบังานดา้นการคลงั หรือการเงินและบญัชี หรือการจดัเก็บรายได ้หรือการพสัด ุ
หรือการตรวจสอบภายในหรืองานอื่นที่เก่ียวขอ้งกบังานบรหิารงานการคลงัมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี   
 

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
  มีความรูค้วามสามารถเช่นเดียวกบันกับรหิารงานการคลงั 7 และมีความเชี่ยวชาญงาน 
ในหนา้ที่ 
 
 
 
 
 


