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มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 
สายงาน                                  นักวิชาการคลัง 
 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
  สำยงำนนีค้ลมุถึงต ำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบติังำนทำงวิชำกำรคลงั  ซึ่งมีลกัษณะงำนที่ปฏิบติั
เก่ียวกบักำรศกึษำ  วิเครำะห ์ วิจยั  และเสนอแนะทำงดำ้นกำรเงิน  กำรคลงั  เพื่อพิจำรณำวำงหลกัเกณฑ์
ปรบัปรุงวิธีกำรคลงัของ อบต. ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย และระเบียบว่ำดว้ยกำรรบัเงิน  กำรเบิก  จ่ำยเงิน   
กำรฝำกเงิน  กำรเก็บรกัษำเงินและฐำนะกำรเงินของ อบต.  ควบคมุกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำย  
ควบคมุกำรรบักำรจ่ำย  กำรกูแ้ละกำรยืมเงินสะสมของ อบต.  ควบคมุและด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรตดัเงินปี  
กำรกนัเงินไวจ้่ำยเหลื่อมปีและกำรขยำยเวลำตดัฝำกเงินงบประมำณ  ควบคมุกำรใชจ้่ำยเงินงบประมำณหรือ
ทำงวิชำกำรเก่ียวกบักำรเงิน  กำรคลงัอื่น ๆ เป็นเจำ้หนำ้ที่งบประมำณของ อบต.  และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่
เก่ียวขอ้ง 
 

ชื่อและระดับต าแหน่ง 
  ต ำแหน่งในสำยงำนนีม้ีชื่อและระดบัต ำแหน่งดงันี ้ คือ 
       นกัวิชำกำรคลงั 3  ระดบั 3  ต ำแหน่งประเภททั่วไป 
       นกัวิชำกำรคลงั 4  ระดบั 4  ต ำแหน่งประเภททั่วไป 
       นกัวิชำกำรคลงั 5  ระดบั 5  ต ำแหน่งประเภททั่วไป 
       นกัวิชำกำรคลงั 6  ระดบั 6  ต ำแหน่งประเภททั่วไป 
       นกัวิชำกำรคลงั 7  ระดบั 7  ต ำแหน่งประเภททั่วไป 
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ชื่อต าแหน่ง    นักวิชาการคลัง 3 
 

ต าแหน่งประเภท      ท่ัวไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังำนขัน้ตน้เก่ียวกบัวิชำกำรคลงั  ศึกษำ  วิเครำะห ์ วิจยั  และเสนอแนะกำรปรบัปรุง
งำนกำรคลงัของ อบต.  ภำยใตก้ำรก ำกบัตรวจสอบโดยทั่วไป  หรือตำมค ำสั่ง  หรือแบบ  หรือแนวทำงปฏิบติั
ที่มีอยู่อย่ำงแน่ชดั  หรือละเอียดถ่ีถว้น  และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  เป็นเจำ้หนำ้ที่ชัน้ตน้ปฏิบติังำนที่ยำกพอสมควรเก่ียวกบัวิชำกำรคลงั  โดยควบคมุตรวจสอบ
กำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ หลำยดำ้น  หรือดำ้นใดดำ้นหนึ่งเก่ียวกบักำรศกึษำ  กำรวิเครำะหปั์ญหำกำรเงินและ
กำรคลงัของอบต.  และพิจำรณำวำงหลกัเกณฑ ์ ปรบัปรุงวิธีกำรคลงัของอบต.ใหเ้ป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรรบัเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรกัษำเงินและฐำนะกำรเงิน 
ของ อบต. ควบคมุกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำย  ควบคมุกำรรบักำรจ่ำย  กำรกูแ้ละกำรยืมเงินสะสม
ของ อบต.  ควบคมุและด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรตดัเงินปี กำรกนัเงินไวจ้่ำยเหลื่อมปีและกำรขยำยเวลำตดัฝำก
เงินงบประมำณ ควบคมุกำรใชจ้่ำยเงินงบประมำณของหน่วยงำนในสงักดั อบต.และกำรน ำสง่เงินรำยไดใ้ห้
ค ำปรกึษำแนะน ำในกำรปฏิบติังำนแก่เจำ้หนำ้ที่ระดบัรองลงมำ  ตอบปัญหำและชีแ้จงเรื่องต่ำง ๆ เก่ียวกบั
งำนในหนำ้ที่  และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
  ในฐำนะผูช้่วยหวัหนำ้หน่วยงำน  ท ำหนำ้ที่ช่วยหวัหนำ้หน่วยงำนตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ไดร้บัปริญญำตรีหรือเทียบไดไ้ม่ต ่ำกว่ำนีท้ำงบญัชี พำณิชยศำสตร ์ เศรษฐศำสตร ์ กฎหมำย  
บรหิำรธุรกิจ  กำรคลงั หรือทำงอื่นที่ ก.อบต.ก ำหนดว่ำใหเ้ป็นคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนีไ้ด ้   
 

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
1. มีควำมรูใ้นวิชำกำรคลงัและวิชำเศรษฐศำสตรอ์ย่ำงเหมำะสมแก่กำรปฏิบติังำนใน

หนำ้ที่ 
2. มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในกฎหมำยสภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล. และ

กฎหมำย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัอ่ืนที่ใชใ้นกำรปฏิบติังำนในหนำ้ที่    
3. มีควำมรูท้ั่วไปเก่ียวกบัเหตกุำรณปั์จจบุนัในดำ้นกำรเมือง เศรษฐศำสตรแ์ละสงัคมโดย 

เฉพำะอย่ำงยิ่งของประเทศไทย 
4. มีควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรใชภ้ำษำอย่ำงเหมำะสมแก่กำรปฏิบติังำนในหนำ้ที่ 
5. มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำหำขอ้มลู  วิเครำะหปั์ญหำและสรุปเหตผุล 

 
 



 ก.อบต.ก ำหนดเม่ือวนัที่  21  มิถนุำยน  2545 
และแกไ้ขเพ่ิมเติมตำมมติ ก.อบต. ครัง้ที่  6/2548  เม่ือวนัที่  22  มิถนุำยน  2548 

 

ชื่อต าแหน่ง    นักวิชาการคลัง 4 
 

ต าแหน่งประเภท      ท่ัวไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังำนเก่ียวกบัวิชำกำรคลงัที่มีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและคณุภำพของงำนสงู   
โดยไม่จ ำเป็นตอ้งมีผูก้  ำกบัตรวจสอบหรือภำยใตก้ำรก ำกบัตรวจสอบบำ้ง  หรือปฏิบติังำนในฐำนะหวัหนำ้
หน่วยงำนระดบัแผนกซึ่งมีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบสงู  หรือในฐำนะผูช้่วยหวัหนำ้หน่วยงำนซึ่งเป็นต ำแหน่ง 
ที่มีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและคณุภำพของงำนเทียบไดร้ะดบัเดียวกนั    รบัผิดชอบงำนวิชำกำรคลงั   
โดยควบคมุตรวจสอบกำรปฏิบติังำนของเจำ้หนำ้ที่หรือปกครองผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชำจ ำนวนหนึ่ง  และปฏิบติั
หนำ้ที่อ่ืนตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ปฏิบติังำนที่ค่อนขำ้งยำกมำกเก่ียวกบังำนวิชำกำรคลงั  โดยควบคมุตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนต่ำง ๆ หลำยดำ้น  หรือดำ้นใดดำ้นหนึ่งเก่ียวกบักำรศกึษำ  กำรวิเครำะหปั์ญหำกำรเงินและ 
กำรคลงัของอบต.และพิจำรณำวำงหลกัเกณฑ ์ ปรบัปรุงวิธีกำรคลงัของอบต.ใหเ้ป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรรบัเงิน  กำรเบิกจ่ำยเงิน  กำรฝำกเงิน  กำรเก็บรกัษำเงินและฐำนะกำรเงิน 
ของ อบต.  ควบคมุกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำย  ควบคมุกำรรบักำรจ่ำย  กำรกูแ้ละกำรยืมเงินสะสม
ของอบต.  ควบคมุและด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรตดัเงินปี  กำรกันเงินไวจ้่ำยเหลื่อมปีและกำรขยำยเวลำตดัฝำก
เงินงบประมำณ  ควบคมุกำรใชจ้่ำยเงินงบประมำณของหน่วยงำนในสงักดัอบต.และกำรน ำสง่เงิน 
รำยไดใ้หค้ ำปรกึษำแนะน ำในกำรปฏิบติังำนแก่เจำ้หนำ้ที่ระดบัรองลงมำ  ตอบปัญหำและชีแ้จงเรื่องต่ำง ๆ 
เก่ียวกบังำนในหนำ้ที่  และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  1. มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนกัวิชำกำรคลงั 3  และไดด้ ำรงต ำแหน่งในระดบั 3 
หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำนกำรคลงัหรืองำนอ่ืนที่
เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี ก ำหนดเวลำ 2 ปี ใหล้ดเป็น 1 ปี ส ำหรบัผูม้ีคณุสมบติัเฉพำะตำมขอ้ 2  หรือ 

2. ไดร้บัปรญิญำโทหรือเทียบไดไ้ม่ต ่ำกว่ำนีท้ำงบญัชี  พำณิชยศำสตร ์ เศรษฐศำสตร ์
กฎหมำย  บริหำรธุรกิจ  กำรคลงั  หรือทำงอ่ืนที่ ก.อบต.ก ำหนดว่ำใชเ้ป็นคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนีไ้ด้ 
 

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
1. มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในนโยบำยและแผนงำนต่ำง ๆ ของส่วนรำชกำรที่สงักดั 
2. มีควำมสำมำรถในกำรจดัท ำแผน  ควบคมุ  ตรวจสอบ  ใหค้ ำปรกึษำแนะน ำและ

เสนอแนะวิธีกำรแกไ้ขปรบัปรุงกำรปฏิบติังำนที่อยู่ในควำมรบัผิดชอบ 
3.  มีควำมสำมำรถในกำรปกครองบงัคบับญัชำ 
4.  มีควำมสำมำรถในกำรติดต่อประสำนงำน 
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ชื่อต าแหน่ง    นักวิชาการคลัง 5 
 

ต าแหน่งประเภท      ท่ัวไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังำนในฐำนะหวัหนำ้แผนกซึ่งมีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและคณุภำพของงำนสงู หรือ 
ในฐำนะผูช้่วยหวัหนำ้หน่วยงำน ซึ่งเป็นต ำแหน่งซึ่งมีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและคณุภำพของงำนเทียบได้
ระดบัเดียวกนั  รบัผิดชอบงำนวิชำกำรคลงั  โดยควบคมุตรวจสอบกำรปฏิบติังำนของเจำ้หนำ้ที่และปกครอง
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำจ ำนวนหนึ่ง  หรือปฏิบติังำนวิชำกำรคลงัที่ยำกมำก  โดยไม่จ ำเป็นตอ้งมีผูก้  ำกบัตรวจสอบ  
และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ปฏิบติังำนที่ยำกมำกเก่ียวกบังำนวิชำกำรคลงัโดยปฏิบติัหนำ้ที่ในกำรวำงแผน ควบคมุ
ตรวจสอบ  ใหค้ ำปรกึษำแนะน ำ  ปรบัปรุงแกไ้ข  ติดตำมประเมินผล  ติดต่อประสำนงำนและแกปั้ญหำ
ขดัขอ้งในกำรปฏิบติังำนในหน่วยงำนที่รบัผิดชอบ  โดยควบคมุตรวจสอบกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ หลำยดำ้น
หรือดำ้นใดดำ้นหนึ่งเก่ียวกบักำรวิเครำะหปั์ญหำกำรเงินและกำรคลงัของอบต.และพิจำรณำวำงหลกัเกณฑ์
ปรบัปรุงวิธีกำรคลงัของ อบต.ใหเ้ป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรรบัเงิน  กำรเบิกจ่ำยเงิน  
กำรฝำกเงิน  กำรเก็บรกัษำเงินและฐำนะกำรเงินของ อบต.  ควบคมุกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำย  
ควบคมุกำรรบักำรจ่ำย  กำรกูแ้ละกำรยืมเงินสะสมของ อบต.  ควบคมุและด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรตดัเงินปี  
กำรกนัเงินไวจ้่ำยเหลื่อมปีและกำรขยำยเวลำตดัฝำกเงินงบประมำณ  ควบคมุกำรใชจ้่ำยเงินงบประมำณของ
หน่วยงำนในสงักดัอบต.และกำรน ำสง่เงินรำยไดใ้หค้ ำปรกึษำแนะน ำในกำรปฏิบติังำนแก่เจำ้หนำ้ที่ระดบั
รองลงมำ  ตอบปัญหำและชีแ้จงเรื่องต่ำง ๆ เก่ียวกบังำนในหนำ้ที่  และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
  ในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำน  นอกจำกอำจปฏิบติังำนดงักลำ่วขำ้งตน้แลว้  ยงัท ำหนำ้ที่ติดต่อ
ประสำนงำน  วำงแผนมอบหมำยงำน  วินิจฉยัสั่งกำร  ควบคมุ  ตรวจสอบ  ใหค้ ำปรกึษำแนะน ำ  ปรบัปรุง
แกไ้ข  ติดตำมประเมินผลและแกปั้ญหำขดัขอ้งในกำรปฏิบติังำนในหน่วยงำนที่รบัผิดชอบ 
  ในฐำนะผูช้่วยหวัหนำ้หน่วยงำน  ท ำหนำ้ที่ช่วยหวัหนำ้หน่วยงำนตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1. มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนกัวิชำกำรคลงั 3  และไดด้ ำรงต ำแหน่งในระดบั 4  
หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำนกำรคลงัหรืองำนอ่ืนที่
เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี  หรือ 
 

/2.มีคณุสมบติั..... 
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 2. มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนกัวิชำกำรคลงั 3  และไดด้ ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำ
ระดบั 3  หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 4 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำนกำรคลงัหรือ 
งำนอื่นที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี  ก ำหนดเวลำ 4 ปี ใหล้ดเป็น 3 ปี ส ำหรบัผูม้ีคณุสมบติัเฉพำะ
ส ำหรบัต ำแหน่งนกัวิชำกำรคลงั 4 ขอ้ 2 
 

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
  นอกจำกจะมีควำมรูค้วำมสำมำรถเช่นเดียวกบันกัวิชำกำรคลงั 4 แลว้  จะตอ้ง 

1. มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนและกำรระบบงำน 
2. มีควำมสำมำรถในกำรรเิริ่มปรบัปรุงนโยบำยและแผนงำน 
3. มีควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรใชง้ำนคอมพิวเตอร ์
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ชื่อต าแหน่ง    นักวิชาการคลัง 6 
 

ต าแหน่งประเภท      ท่ัวไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังำนในฐำนะหวัหนำ้งำนระดบักองซึ่งมีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและคณุภำพของงำน 
สงูมำก หรือในฐำนะผูช้่วยหวัหนำ้หน่วยงำนซึ่งเป็นต ำแหน่งที่มีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและคณุภำพของงำน
เทียบไดร้ะดบัเดียวกนั  รบัผิดชอบงำนวิชำกำรคลงั  โดยควบคมุหน่วยงำนหลำยหน่วยและปกครอง
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำจ ำนวนมำกพอสมควร  หรือปฏิบติังำนวิชำกำรคลงัในลกัษณะผูช้  ำนำญกำร  หรือผูม้ีควำมรู้
ควำมสำมำรถและควำมช ำนำญงำนเทียบไดร้ะดบัเดียวกนั  และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ปฏิบติังำนที่ตอ้งใชค้วำมช ำนำญเก่ียวกบังำนวิชำกำรคลงั  โดยปฏิบติัหนำ้ที่ในกำรวำงแผน  
มอบหมำยงำน  ควบคมุ  ตรวจสอบ  ใหค้ ำปรกึษำแนะน ำ  ปรบัปรุงแกไ้ข  ติดตำมประเมินผล  ติดต่อ
ประสำนงำนและแกปั้ญหำขดัขอ้งในกำรปฏิบติังำนในหน่วยงำนที่รบัผิดชอบ  โดยควบคมุตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนต่ำง ๆ หลำยดำ้นหรือดำ้นใดดำ้นหนึ่งเก่ียวกบักำรศึกษำ  กำรวิเครำะหปั์ญหำกำรเงินและกำรคลงั
ของ อบต.และพิจำรณำวำงหลกัเกณฑป์รบัปรุงวิธีกำรคลงัของ อบต.ใหเ้ป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  
ว่ำดว้ยกำรรบัเงิน  กำรเบิกจ่ำยเงิน  กำรฝำกเงิน  กำรเก็บรกัษำเงินและฐำนะกำรเงินของอบต.  ควบคมุกำร
เบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำย  ควบคมุกำรรบักำรจ่ำย กำรกูแ้ละกำรยืมเงินสะสมของอบต.  ควบคมุและ
ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรตดัเงินปี  กำรกนัเงินไวจ้่ำยเหลื่อมปี  และกำรขยำยเวลำตดัฝำกเงินงบประมำณ  
ควบคมุกำรใชจ้่ำยเงินงบประมำณของหน่วยงำนในสงักดัอบต.และกำรน ำสง่เงินรำยได ้ ใหค้  ำปรกึษำ 
แนะน ำในกำรปฏิบติังำนแก่เจำ้หนำ้ที่ระดบัรองลงมำ  ตอบปัญหำและชีแ้จงเรื่องต่ำง ๆ เก่ียวกบังำนในหนำ้ที่
เขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ตำมที่ไดร้บัแต่งตัง้  เขำ้รว่มประชมุในกำรก ำหนดนโยบำยและแผนงำน
ของ อบต.ที่สงักดั  และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
  ในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำน  นอกจำกอำจปฏิบติังำนดงักลำ่วขำ้งตน้แลว้  ยงัท ำหนำ้ที่
ก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบติังำน  พิจำรณำวำงอัตรำก ำลงัเจำ้หนำ้ที่และงบประมำณของหน่วยงำนที่
รบัผิดชอบ  ติดต่อประสำนงำน  วำงแผน  มอบหมำยงำน  วินิจฉยัสั่งกำร  ควบคมุ  ตรวจสอบ  ใหค้ ำปรกึษำ
แนะน ำ  ปรบัปรุงแกไ้ข ติดตำมประเมินผล และแกปั้ญหำขดัขอ้งในกำรปฏิบติังำนในหน่วยงำนที่รบัผิดชอบ 
  ในฐำนะผูช้่วยหวัหนำ้หน่วยงำน  ท ำหนำ้ที่ช่วยหวัหนำ้หน่วยงำนตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1. มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนกัวิชำกำรคลงั 3 หรือนกัวิชำกำรคลงั 4 และไดด้ ำรง
ต ำแหน่งในระดบั 5  หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำน
คลงัหรืองำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี  หรือ 

/2.มีคณุสมบติั..... 
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3. มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนกัวิชำกำรคลงั 3 หรือนกัวิชำกำรคลงั 4 ขอ้ 2 และ 
ไดด้ ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำระดบั 4  หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 4 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำร
เก่ียวกบังำนกำรคลงัหรืองำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี 
 

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
  นอกจำกจะมีควำมรูค้วำมสำมำรถเช่นเดียวกบันกัวิชำกำรคลงั 5 แลว้  จะตอ้ง 

1. มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนและกำรจดัระบบงำน 
2. มีควำมสำมำรถในกำรรเิริ่ม  ปรบัปรุงนโยบำยและแผนงำน 
3. มีควำมรูท้ำงคอมพิวเตอรใ์นกำรท ำแผ่นตำรำงท ำกำร (Speadsheet) 
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ชื่อต าแหน่ง    นักวิชาการคลัง 7 
 

ต าแหน่งประเภท      ท่ัวไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังำนในฐำนะหวัหนำ้งำนระดบักองซึ่งมีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและคณุภำพของงำน 
สงูมำก  หรือในฐำนะผูช้่วยหวัหนำ้หน่วยงำนซึ่งเป็นต ำแหน่งที่มีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและคณุภำพของงำน
เทียบไดร้ะดบัเดียวกนั  รบัผิดชอบงำนวิชำกำรคลงั  โดยควบคมุหน่วยงำนหลำยหน่วยและปกครองผูใ้ต ้
บงัคบับญัชำจ ำนวนมำกพอสมควร  หรือปฏิบติังำนวิชำกำรคลงัในลกัษณะผูช้  ำนำญกำร  หรือผูม้ีควำมรู้
ควำมสำมำรถและควำมช ำนำญงำนเทียบไดร้ะดบัเดียวกนั  และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ปฏิบติังำนที่ตอ้งใชค้วำมช ำนำญเก่ียวกบังำนวิชำกำรคลงั  โดยปฏิบติัหนำ้ที่ในกำรวำงแผน  
มอบหมำยงำน  ควบคมุ  ตรวจสอบ  ใหค้ ำปรกึษำแนะน ำ  ปรบัปรุงแกไ้ข  ติดตำมประเมินผล  ติดต่อ
ประสำนงำนและแกปั้ญหำขดัขอ้งในกำรปฏิบติังำนในหน่วยงำนที่รบัผิดชอบ  โดยควบคมุตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนต่ำง ๆ หลำยดำ้นหรือดำ้นใดดำ้นหนึ่งเก่ียวกบักำรศึกษำ  กำรวิเครำะหปั์ญหำกำรเงินและกำรคลงั
ของ อบต.และพิจำรณำวำงหลกัเกณฑป์รบัปรุงวิธีกำรคลงัของ อบต.ใหเ้ป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำดว้ยกำรรบัเงิน  กำรเบิกจ่ำยเงิน  กำรฝำกเงิน  กำรเก็บรกัษำเงินและฐำนะกำรเงินของ อบต. ควบคมุกำร
เบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำย  ควบคมุกำรรบักำรจ่ำย  กำรกูแ้ละกำรยืมเงินสะสมของ อบต. ควบคมุและ
ด ำเนนิกำรเก่ียวกบักำรตดัเงินปี  กำรกนัเงินไวจ้่ำยเหลื่อมปี  และกำรขยำยเวลำตดัฝำกเงินงบประมำณ  
ควบคมุกำรใชจ้่ำยเงินงบประมำณของหน่วยงำนในสงักดัอบต.และกำรน ำสง่เงินรำยได ้ ใหค้  ำปรกึษำ 
แนะน ำในกำรปฏิบติังำนแก่เจำ้หนำ้ที่ระดบัรองลงมำ  ตอบปัญหำและชีแ้จงเรื่องต่ำง ๆ เก่ียวกบังำนในหนำ้ที่
เขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ตำมที่ไดร้บัแต่งตัง้  เขำ้รว่มประชมุในกำรก ำหนดนโยบำยและแผนงำน
ของ อบต.ที่สงักดั  และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
  ในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำน  นอกจำกอำจปฏิบติังำนดงักลำ่วขำ้งตน้แลว้  ยงัท ำหนำ้ที่
ก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบติังำน  พิจำรณำวำงอตัรำก ำลงัเจำ้หนำ้ที่และงบประมำณของหน่วยงำนที่
รบัผิดชอบ  ติดต่อประสำนงำน  วำงแผน  มอบหมำยงำน  วินิจฉยัสั่งกำร  ควบคมุ  ตรวจสอบ  ใหค้ ำปรกึษำ
แนะน ำ  ปรบัปรุงแกไ้ขติดตำมประเมินผลและแกปั้ญหำขดัขอ้งในกำรปฏิบติังำนในหน่วยงำนที่รบัผิดชอบ 
  ในฐำนะผูช้่วยหวัหนำ้หน่วยงำน  ท ำหนำ้ที่ช่วยหวัหนำ้หน่วยงำนตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1. มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนกัวิชำกำรคลงั 3 หรือนกัวิชำกำรคลงั 4  และไดด้ ำรง
ต ำแหน่งในระดบั 6 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำน
คลงัหรืองำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี  หรือ 

/2.มีคณุสมบติั..... 



 ก.อบต.ก ำหนดเม่ือวนัที่  21  มิถนุำยน  2545 
และแกไ้ขเพ่ิมเติมตำมมติ ก.อบต. ครัง้ที่  6/2548  เม่ือวนัที่  22  มิถนุำยน  2548 
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 2. มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนกัวิชำกำรคลงั 3 หรือนกัวิชำกำรคลงั 4  และใหด้ ำรง
ต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำระดบั 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 4 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบั
งำนกำรคลงัหรืองำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี 
 

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
  นอกจำกจะมีควำมรูค้วำมสำมำรถเช่นเดียวกบันกัวิชำกำรคลงั 6 แลว้  จะตอ้งมีควำมรู้
ควำมเขำ้ใจในนโยบำยกำรบรหิำรงำนของรฐับำลและปัญหำดำ้นกำรเมือง เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
 
 


