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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
สายงาน                                นักบริหารงานการคลัง 
 
ลักษณะงานทั่วไป 
  สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานทางดานบริหารงานการคลังขององคการ 

บริหารสวนตําบล  ซึง่มีลักษณะงานที่ปฏิบตัิเกี่ยวกบัการกําหนดนโยบาย  วางแผน  ควบคุม  มอบหมายงาน  

ตรวจสอบ  ประเมินผลและรบัผิดชอบการปฏิบัติงานทางดานการบริหารงานการคลังหลายดาน เชน  

งานการคลงั งานการเงนิและบัญชี งานการจัดเก็บรายไดงานรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะหงบประมาณ   

งานพัสดุ  งานธุรการ  งานการจัดการ  เงนิกู  งานจัดระดบังาน งานบรหิารงานบุคคล  งานตรวจสอบเกี่ยวกับ

การเบิกจาย  ปฏิบัติงานเกีย่วกับการเสนอแนะและใหคาํปรึกษาแนะนําการทาํความเหน็และสรุปรายงาน     

ดําเนนิการเกีย่วกับการอนญุาตที่เปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานการคลัง เก็บรักษาทรพัยสินทีม่ีคาของ 

องคการบริหารสวนตําบล และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกีย่วของ 

 
ชื่อและระดับของตําแหนง 
  ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนง  ดังนี ้

             นักบริหารงานการคลัง 6 ระดับ 6  ตําแหนงประเภทบริหาร 

             นักบริหารงานการคลัง 7 ระดับ 7  ตําแหนงประเภทบริหาร 

             นักบริหารงานการคลัง 8     ระดับ 8  ตําแหนงประเภทบริหารระดบักลาง     
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ชื่อตําแหนง                    นักบริหารงานการคลัง 6 
 

ตําแหนงประเภท   บริหาร 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงานเทยีบเทากอง  ซึง่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานคอนขางสงูมาก  ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดานการคลังขององคการบริหารสวนตําบล  

และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร  หรือปฏิบัติงานบริหารงานคลังในลักษณะผูชํานาญการ    

และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห  ทาํความเหน็  เสนอแนะ  และดําเนนิการปฏิบัติงานบรหิาร 

งานการคลงัทีต่องใชความชาํนาญ  โดยตรวจสอบการจดังานตาง ๆ เกี่ยวกบังานการคลังหลายดาน  เชน   

งานการคลงั  งานการเงินและบัญชี  งานการจัดเก็บรายได  งานรวบรวมขอมูลสถติิและวิเคราะหงบประมาณ   

งานพัสดุ  งานธุรการ  งานจดัการเงนิกู  งานจัดระบบงาน  งานบุคคล  งานตรวจสอบรับรองความถูกตอง 

เกี่ยวกับการเบิกจาย  งานรบัรองสิทธิ  การเบิกเงนิงบประมาณ  การควบคุมการปฏบิัติเกี่ยวกับการเบิกจาย  

การเก็บรักษาทรัพยสินทีม่ีคาและหลักฐานแทนตัวเงิน  พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงนิตาง ๆ  รายงาน 

การปฏิบัติงาน  สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานดานตาง ๆ  พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏบิัติงาน  ซึ่งจะตองวาง 

แผนงานดานตาง ๆ  ใหการปฏิบัติงานของหนวยงานทีสั่งกัดหนวยงานการคลงัปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  

ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมนิผล  ทาํรายงานประเมินผลการใชจายเงนิงบประมาณ  พิจารณา

ปรับปรุงแกไข  ศึกษาวเิคราะหเกีย่วกับรายไดรายจายจริงเพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะหการประมาณการ

รายรับรายจาย  กําหนดรายจายของหนวยงานเพื่อใหเกดิการประหยัดและคลองตัวในการปฏิบัติงานโดยทัว่ไป

ของ อบต.  สืบหาแหลงที่มาของรายได  ดําเนนิการใหมีการชําระภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ อยางทั่วถึง  

ตรวจสอบการรายงานการเงนิและบัญชีตาง ๆ ตรวจสอบการเบิกจายวสัดุครุภัณฑ  การจัดซื้อ  การจาง   

รวมเปนกรรมการตาง ๆ   ตามที่ไดรับมอบหมาย  เชน  เปนกรรมการรักษาเงิน  เปนกรรมการตรวจการจาง   

เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เสนอขอมูลทางดานการคลังเพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขปญหาการปฏิบัติงาน  

เปนตน  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนาํ  ตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุม 

คณะกรรมการตาง ๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกาํหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงาน 

ที่สังกัดและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
 

/ ในฐานะ….. 
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  ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดงักลาวขางตนบางแลว  ยังทําหนาที่

กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณารางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ  

ติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วนิิจฉัย  ส่ังการ  ควบคมุ  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนาํ   

ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล  และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง 
1.  ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญช ี พาณิชยศาสตร  เศรษฐศาสตร  

บริหารการคลงั  การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  (เฉพาะทางบริหารธุรกจิ  

และการจัดการทั่วไป  ตองมีการศึกษาวิชาบัญชีไมนอยกวา 15 หนวยกติ)  หรือทางอืน่ที ่ก.อบต.กาํหนดวา 

ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนี้ได  หรือไดรับประกาศนยีบัตรหลักสูตรหวัหนาสวนการคลงั  

(นักบริหารงานการคลงั 6)  จากสถาบันพฒันาบุคลากรทองถิน่  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   

กระทรวงมหาดไทย ตามมต ิก.อบต. คร้ังที่ 1/2546  และ 

2. ไดดํารงตําแหนงในระดับ 6  หรือที ่ก.อบต.เทียบเทา  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบั 

ดานการคลัง หรือการเงินและบัญชี หรือการจัดเก็บรายได หรือการพัสดุ หรือการตรวจสอบภายในหรืองานอืน่ที่

เกี่ยวของกับงานบรหิารงานการคลังมาแลวไมนอยกวา 1 ป   

 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
1.   มีความรูในการบรหิารงานการคลังอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติหนาที ่

2.   มีความสามารถในการริเร่ิมปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

3. มีความรูความเขาใจนโยบายและแผนงานดานตางๆของสวนราชการที่สังกัด 

4. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ 

และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 

5. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 

6. มีความสามารถในการตดิตอประสานงานและมมีนษุยสัมพนัธที่ดี 

7. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบคุคล 

8. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

9. มีความรูความสามารถในการใชคอมพวิเตอร 
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ชื่อตําแหนง    นักบริหารงานการคลัง 7 
 

ตําแหนงประเภท   บริหาร 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงานระดับกอง  ซึง่มีหนาที่ความรับผิดชอบในงานหลกั 

ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล  และเปนงานที่มีความหลากหลาย  ความยาก  และคุณภาพ 

ของงานสูงมาก  ควบคุมและรับผิดชอบงานบริหารงานคลัง  โดยควบคมุหนวยงานหลายหนวย  และปกครอง 

ผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมาก หรือปฏิบตัิงานบริหารงานคลังในลักษณะผูชํานาญการในระดบัเดียวกนั    

ซึ่งจําเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญและประสานงานสูง  ตลอดจนมีความ

เชี่ยวชาญและผลงานเปนที่ยอมรับในวงการและปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห  ทาํความเหน็  เสนอแนะ  และดําเนนิการปฏิบัติงานบรหิารงาน 

การคลังที่ตองใชความชาํนาญ  โดยตรวจสอบการจัดการตาง ๆ เกีย่วกับงานการคลังหลายดาน  เชน   

งานการคลงั  งานการเงินและบัญชี  งานการจัดเก็บรายได  งานรวบรวมขอมูลสถติิและวิเคราะหงบประมาณ   

งานพัสดุ  งานธุรการ  งานจดัการเงนิกู  งานจัดระบบงาน  งานบุคคล  งานตรวจสอบรับรองความถูกตอง 

เกี่ยวกับการเบิกจาย  งานรบัรองสิทธกิารเบิกเงนิงบประมาณ  การควบคุมการปฏบิัติเกี่ยวกับการเบิกจาย   

การเก็บรักษาทรัพยสินทีม่ี่คาและหลักฐานแทนตัวเงิน  พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงนิตาง ๆ รายงาน 

การปฏิบัติงานสรุปเหตุผลการปฏิบัติงานตาง ๆ  พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน  ซึง่จะตองวางแผนงาน 

ดานตาง ๆ  ใหการปฏิบัติงานของหนวยงานที่สังกัดหนวยการคลังปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  ตลอดจน

ควบคุมการตรวจสอบและประเมินผล  ทํารายงานประเมินผลการใชจายเงนิงบประมาณ  พิจารณาปรับปรุง 

แกไขศึกษาวิเคราะหเกีย่วกบัรายไดรายจายจริงเพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะหการประมาณการรายรับ 

รายจาย  กําหนดรายจายของหนวยงานเพือ่ใหเกิดการชําระภาษีและคาธรรมเนยีมตาง ๆ อยางทั่วถึง ตรวจสอบ

การหลกีเลี่ยงภาษี  แนะนําวิธีการปฏิบัติงานพิจารณาเสนอแนะการเพิม่แหลงที่มาของรายได  ควบคุม

ตรวจสอบการรายงานการเงนิและบัญชีตาง ๆ  ตรวจสอบการเบิกจายวัสดุครุภัณฑ  การจัดซื้อ  การจาง   

รวมเปนกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  เชน  เปนกรรมการรักษาเงิน  เปนกรรมการตรวจการจาง   

เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ  เสนอขอมูลทางดานการคลัง  เพื่อพจิารณาปรับปรุงแกไขปญหาการปฏิบัติงาน 

เปนตน ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนาํ  ตอบปญหาและชี้แจงเกีย่วกับงานในหนาที ่ เขารวมประชุม 

คณะกรรมการตาง ๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้งเขารวมประชุมในการกาํหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงาน 

ที่สังกัดและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

 

/ ในฐานะ….. 
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  ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดงักลาวขางตนบางแลว  ยังทําหนาที ่

กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณารางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ 

ติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วนิิจฉัย  ส่ังการ  ควบคมุ  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนาํ   

ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล  และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง 
1. คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7) 

                -  มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนกับริหารงานการคลัง 6 ขอ 1 และ 

                   (1)  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหวัหนาสวนการคลัง (นกับริหารงานการคลัง 7)  

หรือหัวหนาฝาย (นักบริหารงานการคลงั 7) หรือที ่ก.อบต. เทยีบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติ

ราชการเกีย่วกบังานบริหารงานการคลัง   หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

        (2)  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาสวนการคลัง (นักบริหารงาน- 

การคลัง 6 หรือเจาหนาที่บริหารงานการเงนิและบัญชี 6) หรือหวัหนาฝาย (นักบริหารงานการคลงั 6หรือ

เจาหนาที่บริหารงานการเงนิและบัญชี 6)  หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติ

ราชการเกีย่วกบังานบริหารงานการคลัง  หรืองานอืน่ทีเ่กีย่วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป  

ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานีท้างบัญชี  พาณิชยศาสตร เศรษฐศาสตร   

บริหารการคลงั  การเงิน  การเงินและการธนาคาร  บริหารธุรกิจ การจัดการทัว่ไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและ

การจัดการทั่วไปตองมีการศกึษาวิชาบัญชไีมนอยกวา 15 หนวยกิต) หรือทางอืน่ที ่ก.อบต.กําหนดวาใชเปน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
       2. คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนงหวัหนาสวนการคลัง (นักบรหิารงานการคลัง 7) 
หรือหัวหนาฝาย (นักบรหิารงานการคลัง 7) 
                -  มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนกับริหารงานการคลัง 6 ขอ 1 และ 

                   (1)  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหวัหนาสวนการคลัง (นกับริหารงานการคลัง 6 

หรือเจาหนาทีบ่ริหารงานการเงินและบัญช ี6) หรือหวัหนาฝาย (นกับริหารงานการคลัง 6 หรือเจาหนาที่บริหาร 

งานการเงินและบัญชี 6) หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน

บริหารงานการคลัง  หรืองานอื่นที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

                   (2)  ดํารงตําแหนงใน ระดับ 7 ว  หรือ 7 วช  หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  

4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานดานการคลัง หรือการเงนิและบัญชี หรือการจัดเก็บรายได หรือ 

การพัสดุ หรือการตรวจสอบภายในหรืองานอื่นที่เกีย่วของกับงานบริหารงานการคลังมาแลวไมนอยกวา 1 ป   
ความรูความสามารถที่ตองการ 
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักบริหารงานการคลงั 6  จะตองมีความเชี่ยวชาญ 

หรือชํานาญงานในหนาที่ดวย 
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ชื่อตําแหนง    นักบริหารงานการคลัง 8 
 

ตําแหนงประเภท  บริหารระดับกลาง 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงานระดับกอง ซึง่มหีนาที่ความรับผิดชอบ ความยาก   

และคุณภาพของงานสงูมากเปนพิเศษ หรือในฐานะหัวหนาหนวยงานเทียบเทากองหรือหัวหนาหนวยงานอื่น 

ที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ  ความยาก  และคุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษ  เทียบไดระดับเดียวกันควบคุมและ

รับผิดชอบบริหารงานการคลัง โดยควบคมุหนวยงานหลายหนวย และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมาก

พอสมควร หรือปฏิบัติงานบริหารงานการคลังในลักษณะผูชํานาญการ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับ

มอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะ และดําเนนิการปฏบิัติงานบริหารงาน 

การคลังที่ตองใชความชาํนาญ โดยตรวจสอบการจัดการงานตาง ๆ เกีย่วกับงานการคลังหลายดาน เชน  

งานการคลงั งานการเงนิและบัญชี งานการจัดเก็บรายได งานรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะหงบประมาณ   

งานพัสดุ งานธุรการ งานจัดการเงนิกู งานจัดระบบงาน งานบุคคล งานตรวจสอบรบัรองความถูกตอง 

เกี่ยวกับการเบิกจาย งานรบัรองสิทธกิารเบิกเงนิงบประมาณ การควบคุมการปฏิบตัิเกี่ยวกบัการเบิกจาย  

การเก็บรักษาทรัพยสินทีม่ีคา และหลักฐานแทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงนิตาง ๆ รายงานการ

ปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานดานตาง ๆ พิจารณาวินจิฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึง่จะตองวางแผนงาน 

ดานตาง ๆ ใหการปฏิบัติงานของหนวยงานที่สังกัดหนวยงานการคลังปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจน

ควบคุมการตรวจสอบและประเมินผล ทาํรายงานประเมนิผลการใชจายเงนิงบประมาณ พจิารณาปรับปรุงแกไข 

ศึกษาวเิคราะหเกี่ยวกับรายไดรายจายจรงิ เพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะหการประมาณรายรับรายจาย 

กําหนดรายจายของหนวยงานเพื่อใหเกิดการประหยัดและคลองตัวในการปฏิบัติงานโดย  ทั่วไปของ อบต.   

สืบหาแหลงทีม่าของรายได ดําเนนิการใหมีการชําระภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ อยางทั่วถึง ตรวจสอบการ

หลีกเลี่ยงภาษแีนะนาํวิธกีารปฏิบัติงาน พจิารณาเสนอแนะการเพิ่มแหลงที่มาของรายได ควบคุมตรวจสอบการ

รายงานการเงนิและบัญชีตาง ๆ ตรวจสอบการเบิกจายวสัดุครุภัณฑ การจัดซื้อ การจาง รวมเปนกรรมการตาง ๆ 

ตามที่ไดรับมอบหมาย เชน เปนกรรมการรักษาเงิน เปนกรรมการตรวจการจาง เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ 

เสนอขอมูลทางดานการคลังเพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขปญหาการปฏิบัติงาน เปนตน ฝกอบรมและให

คําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกบังานในหนาที ่เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ได 

รับแตงตั้งเขารวมประชุมในการกําหนดนโยบาย และแผนงานของหนวยงานที่สังกัดและปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่

เกี่ยวของ 

/ ในฐานะ….. 
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  ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดงักลาวขางตนแลว ยงัทาํหนาที่กําหนด

นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอ

ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วนิจิฉัย ส่ังการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข 

ติดตามประเมนิผล และแกปญหาขอขัดของในการปฏบิัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง 
ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง (นักบรหิารงานการคลัง 8) 

        - มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนกับริหารงานการคลัง 6 ขอ 1 และ 

                  (1) ดาํรงตําแหนงหรือเคยดํารงตาํแหนงผูอํานวยการกองคลัง  (นักบริหารงานการคลงั 7)  

หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานการคลัง  

หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

    (2) ดํารงตาํแหนงหรือเคยดาํรงตําแหนงไมต่ํากวาหวัหนาสวนการคลงั (นกับริหารงานการคลัง 7)

หรือหัวหนาฝาย(นักบริหารงานการคลงั 7)  หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติ

ราชการเกีย่วกบังานบริหารงานการคลัง  หรืองานอืน่ทีเ่กีย่วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  กาํหนดเวลา 4 ป  

ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานีท้างบัญชี  พาณิชยศาสตร เศรษฐศาสตร   

บริหารการคลงั  การเงิน  การเงินและการธนาคาร  บริหารธุรกิจ การจัดการทัว่ไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ 

และการจัดการทั่วไปตองมีการศึกษาวิชาบญัชีไมนอยกวา 15 หนวยกติ) หรือทางอืน่ที ่ก.อบต.กําหนดวาใชเปน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ 

         (3)  ดํารงตําแหนงใน ระดับ 8 ว  หรือ 8 วช  หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป  

โดยจะตองปฏบิัติราชการเกีย่วกับงานดานการคลงั หรือการเงนิและบัญชี หรือการจัดเก็บรายได หรือการพัสดุ 

หรือการตรวจสอบภายในหรืองานอืน่ทีเ่กีย่วของกับงานบริหารงานการคลังมาแลวไมนอยกวา 1 ป   
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
  มีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักบริหารงานการคลัง 7 และมีความเชี่ยวชาญงาน 

ในหนาที ่

 

 

 

 

 


