
 

มาตรฐานกาํหนดตาํแหนง 
 

สายงาน                                   นักวิชาการคลัง 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการคลัง  ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา  
วิเคราะห  วิจัย  และเสนอแนะทางดานการเงิน  การคลัง  เพื่อพิจารณาวางหลักเกณฑปรับปรุงวิธีการคลังของ อบต. ใหเปนไป
ตามกฎหมาย และระเบียบวาดวยการรับเงิน  การเบิก  จายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและฐานะการเงินของ อบต.  

ควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย  ควบคุมการรับการจาย  การกูและการยืมเงินสะสมของ อบต.  ควบคุมและ
ดําเนินการเกี่ยวกับการตัดเงินป  การกันเงินไวจายเหลื่อมปและการขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ  ควบคุมการใชจายเงิน
งบประมาณหรือทางวิชาการเกี่ยวกับการเงิน  การคลังอ่ืน ๆ เปนเจาหนาที่งบประมาณของ อบต.  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่
เกี่ยวของ 
 

ชื่อและระดับตําแหนง 
  ตําแหนงในสายงานนี้มีช่ือและระดับตําแหนงดังนี้  คือ 

       นักวิชาการคลัง 3  ระดับ 3 

       นักวิชาการคลัง 4  ระดับ 4 

       นักวิชาการคลัง 5  ระดับ 5 

       นักวิชาการคลัง 6  ระดับ 6 

       นักวิชาการคลัง 7  ระดับ 7 
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หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานขั้นตนเกีย่วกับวิชาการคลัง  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และเสนอแนะการปรับปรุงงานการคลัง 
ของ อบต.  ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป  หรือตามคําส่ัง  หรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัด  หรือ
ละเอียดถ่ีถวน  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ

  เปนเจาหนาที่ช้ันตนปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับวิชาการคลัง  โดยควบคุมตรวจสอบการดําเนินงาน
ตาง ๆ หลายดาน  หรือดานใดดานหนึ่งเกี่ยวกับการศึกษา  การวิเคราะหปญหาการเงินและการคลังของอบต.  และพิจารณาวาง
หลักเกณฑ  ปรับปรุงวิธีการคลังของอบต.ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและฐานะการเงินของอบต. ควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย  ควบคุมการรับการจาย  การ
กูและการยืมเงินสะสมของอบต.  ควบคุมและดําเนินการเกี่ยวกับการตัดเงินป การกันเงินไวจายเหล่ือมปและการขยายเวลาตัด
ฝากเงินงบประมาณ ควบคุมการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานในสังกัด อบต.และการนําสงเงินรายไดใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  และปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทําหนาทีช่วยหัวหนาหนวยงานตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวชิาการคลัง 3  และไดดํารงตาํแหนงในระดบั 3 หรือ ที่ ก.อบต.

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการคลังหรืองานอื่นที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
กําหนด 2 ป  ใหลดเปน 1 ป  สําหรับผูมีคณุสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหนงนักวิชาการคลัง 3 ขอ 2 หรือ 

  2. ไดรับปริญญาเอกทางพาณิชยศาสตร  บัญชี  เศรษฐศาสตร  บริหารธุรกิจ  การคลัง  หรือทางอื่นที่ ก.อบต. 

กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
   

 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
1. มีความรูในวิชาการคลังและวิชาเศรษฐศาสตรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล. และกฎหมาย  

กฎระเบยีบ ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบตัิงานในหนาที่       

3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐศาสตรและสังคมโดย 

เฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย 



4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
5. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล  วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
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หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการคลังที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง  โดยไมจาํเปน 

ตองมีผูกํากับตรวจสอบหรอืภายใตการกาํกับตรวจสอบบาง  หรือปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงานระดับแผนก   
ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบสูง  หรือในฐานะผูชวยหวัหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานเทียบไดระดับเดียวกัน    รับผิดชอบงานวิชาการคลัง  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือ 

ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่ง  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ

  ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกีย่วกับงานวิชาการคลัง  โดยควบคุมตรวจสอบการดาํเนินงานตาง ๆ หลาย
ดาน  หรือดานใดดานหนึ่งเกีย่วกับการศึกษา  การวิเคราะหปญหาการเงนิและการคลังของอบต.และพิจารณา 
วางหลักเกณฑ  ปรับปรุงวิธีการคลังของอบต.ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบกิจายเงนิ  
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงนิและฐานะการเงินของอบต.  ควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย  ควบคุมการรับ 

การจาย  การกูและการยืมเงนิสะสมของอบต.  ควบคุมและดําเนินการเกี่ยวกับการตดัเงินป  การกนัเงินไวจายเหล่ือมปและการ
ขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ  ควบคุมการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานในสังกัดอบต.และการนําสงเงนิ 

รายไดใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาทีร่ะดับรองลงมา  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังาน 

ในหนาที่  และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวชิาการคลัง 3  และไดดํารงตาํแหนงในระดบั 3 หรือที่ ก.อบต. 

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการคลังหรืองานอื่นที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา  
1 ป กําหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการคลัง 3 ขอ 2 

  2. ไดรับปริญญาเอกทางพาณิชยศาสตร  บัญชี  เศรษฐศาสตร  บริหารธุรกิจ  การคลัง  หรือทางอื่นที่ ก.อบต. 

กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานตาง ๆ ของสวนราชการทีสั่งกัด 

2. มีความสามารถในการจัดทําแผน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะวิธีการ 

แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 

3.  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
4.  มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 
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หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาแผนกซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง หรือในฐานะผูชวย
หัวหนาหนวยงาน ซ่ึงเปนตําแหนงซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทยีบไดระดับเดยีวกัน  รับผิดชอบงาน
วิชาการคลัง  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาทีแ่ละปกครองผูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่ง  หรือปฏิบัติงาน
วิชาการคลังที่ยากมาก  โดยไมจําเปนตองมีผูกํากับตรวจสอบ  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ

  ปฏิบัติงานที่ยากมากเกีย่วกบังานวิชาการคลังโดยปฏิบัติหนาที่ในการวางแผน ควบคุมตรวจสอบ  ให
คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล  ติดตอประสานงานและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานใน
หนวยงานที่รับผิดชอบ  โดยควบคุมตรวจสอบการดําเนนิงานตาง ๆ หลายดานหรือดานใดดานหนึ่งเกี่ยวกับการวิเคราะห
ปญหาการเงินและการคลังของอบต.และพจิารณาวางหลกัเกณฑปรับปรุงวิธีการคลังของอบต.ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงนิและฐานะการเงินของอบต.  ควบคุมการ
เบิกจายเงินงบประมาณรายจาย  ควบคุมการรับการจาย  การกูและการยืมเงินสะสมของอบต.  ควบคุมและดําเนนิการเกี่ยวกับ
การตัดเงินป  การกันเงนิไวจายเหล่ือมปและการขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ  ควบคุมการใชจายเงินงบประมาณของ
หนวยงานในสังกัดอบต.และการนําสงเงินรายไดใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาทีร่ะดับรองลงมา  ตอบ
ปญหาและ 

ช้ีแจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะหวัหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว  ยังทําหนาทีต่ิดตอประสานงาน  
วางแผนมอบหมายงาน  วินจิฉัยส่ังการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผลและ
แกปญหาขัดของในการปฏิบตัิงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทําหนาทีช่วยหัวหนาหนวยงานตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคลัง 3 หรือนักวิชาการคลัง 4   และไดดํารงตําแหนง 

ในระดับ 4  หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการคลังหรืองานอื่น 

ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชา 
การคลัง 4 ขอ 2  หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคลัง 3  และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3   

หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการคลังหรืองานอื่นที่เกีย่วของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป  กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวชิาการคลัง 3 ขอ 2 

 



ความรูความสามารถที่ตองการ 
  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการคลัง 4 แลว  จะตอง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและการระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิมปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพวิเตอร 
 
 

ชื่อตําแหนง      นักวิชาการคลงั 6 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางานระดับกองซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก  หรือใน
ฐานะผูชวยหวัหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน  
รับผิดชอบงานวิชาการคลัง  โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยและปกครองผูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร  หรือ
ปฏิบัติงานวิชาการคลังในลักษณะผูชํานาญการ  หรือผูมีความรูความสามารถและความชํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน  
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ

  ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญเกี่ยวกับงานวิชาการคลงั  โดยปฏิบัติหนาที่ในการวางแผน  มอบหมายงาน  
ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล  ติดตอประสานงานและแกปญหาขดัของใน
การปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ  โดยควบคุมตรวจสอบการดาํเนินงานตาง ๆ หลายดานหรือดานใดดานหนึ่งเกีย่วกับ
การศึกษา  การวิเคราะหปญหาการเงินและการคลังของอบต.และพจิารณาวางหลักเกณฑปรับปรุงวิธีการคลังของอบต.ให
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงนิ  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและฐานะการเงนิ
ของอบต.  ควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย  ควบคุมการรับการจาย  การกูและการยืมเงนิสะสมของอบต.  ควบคุม
และดําเนินการเกี่ยวกับการตัดเงินป  การกันเงินไวจายเหล่ือมป  และการขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ  ควบคุมการใช
จายเงินงบประมาณของหนวยงานในสังกดัอบต.และการนําสงเงินรายได  ใหคําปรกึษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับ
แตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของอบต.ที่สังกัด  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะหวัหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว  ยังทําหนาทีก่ําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ  ติดตอประสานงาน  วางแผน  
มอบหมายงาน  วินจิฉัยส่ังการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแกไข 

ติดตามประเมนิผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทําหนาทีช่วยหัวหนาหนวยงานตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคลัง 3 หรือนักวิชาการคลัง 4 และไดดาํรงตําแหนง 



ในระดับ 5  หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานคลังหรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคลัง 3 หรือนักวิชาการคลัง 4  และไดดํารงตําแหนง 
ไมต่ํากวาระดบั 4  หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัตริาชการเกี่ยวกบังานการคลังหรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ปกําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคลัง 
4 ขอ 2 

 

 

 

 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการคลัง 5 แลว  จะตอง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและการจัดระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

3. มีความรูทางคอมพิวเตอรในการทําแผนตารางทําการ (Speadsheet) 
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หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางานระดับกองซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก  หรือใน
ฐานะผูชวยหวัหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน  
รับผิดชอบงานวิชาการคลัง  โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยและปกครองผูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร  หรือ
ปฏิบัติงานวิชาการคลังในลักษณะผูชํานาญการ  หรือผูมีความรูความสามารถและความชํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน  
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ

  ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญเกี่ยวกับงานวิชาการคลงั  โดยปฏิบัติหนาที่ในการวางแผน  มอบหมายงาน  
ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล  ติดตอประสานงานและแกปญหาขดัของใน
การปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ  โดยควบคุมตรวจสอบการดาํเนินงานตาง ๆ หลายดานหรือดานใดดานหนึ่งเกีย่วกับ
การศึกษา  การวิเคราะหปญหาการเงินและการคลังของอบต.และพจิารณาวางหลักเกณฑปรับปรุงวิธีการคลังของอบต.ให
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงนิ  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและฐานะการเงนิ
ของอบต.  ควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย  ควบคุมการรับการจาย  การกูและการยืมเงนิสะสมของอบต.  ควบคุม
และดําเนินการเกี่ยวกับการตัดเงินป  การกันเงินไวจายเหล่ือมป  และการขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ  ควบคุมการใช
จายเงินงบประมาณของหนวยงานในสังกดัอบต.และการนําสงเงินรายได  ใหคําปรกึษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับ
แตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของอบต.ที่สังกัด  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะหวัหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว  ยังทําหนาทีก่ําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ  ติดตอประสานงาน  วางแผน  
มอบหมายงาน  วินจิฉัยส่ังการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแกปญหา
ขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทําหนาทีช่วยหัวหนาหนวยงานตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคลัง 3 หรือนักวิชาการคลัง 4  และไดดํารงตําแหนง 

ในระดับ 6 หรือที่ ก.อบต.เทยีบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานคลังหรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคลัง 3 หรือนักวิชาการคลัง 4  และใหดํารงตําแหนง 



ไมต่ํากวาระดบั 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัตริาชการเกี่ยวกบังานการคลังหรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการคลัง 6 แลว  จะตองมีความรูความเขาใจในนโยบาย
การบริหารงานของรัฐบาลและปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 


