
มาตรฐานกํ าหนดต ําแหนง

สายงาน                                  นักวิชาการคลัง

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตํ าแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการคลัง  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา  

วิเคราะห  วิจัย  และเสนอแนะทางดานการเงิน  การคลัง  เพื่อพิจารณาวางหลักเกณฑปรับปรุงวิธีการคลังของ อบต. ใหเปนไป
ตามกฎหมาย และระเบียบวาดวยการรับเงิน  การเบิก  จายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและฐานะการเงินของ อบต.  
ควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย  ควบคุมการรับการจาย  การกูและการยืมเงินสะสมของ อบต.  ควบคุมและด ําเนิน
การเกี่ยวกับการตัดเงินป  การกันเงินไวจายเหลื่อมปและการขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ  ควบคุมการใชจายเงินงบ
ประมาณหรือทางวิชาการเกี่ยวกับการเงิน  การคลังอื่น ๆ เปนเจาหนาท่ีงบประมาณของ อบต.  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ชื่อและระดับต ําแหนง
ตํ าแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับตํ าแหนงดังน้ี  คือ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับวิชาการคลัง  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และเสนอแนะการปรับปรุงงานการคลัง

ของ อบต.  ภายใตการก ํากับตรวจสอบโดยทั่วไป  หรือตามคํ าสั่ง  หรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูอยางแนชัด  หรือ
ละเอียดถี่ถวน  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ชั้นตนปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับวิชาการคลัง  โดยควบคุมตรวจสอบการดํ าเนินงาน

ตาง ๆ หลายดาน  หรือดานใดดานหนึ่งเกี่ยวกับการศึกษา  การวิเคราะหปญหาการเงินและการคลังของอบต.  และพิจารณาวาง
หลักเกณฑ  ปรับปรุงวิธีการคลังของอบต.ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและฐานะการเงินของอบต. ควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย  ควบคุมการรับการจาย  การ
กูและการยืมเงินสะสมของอบต.  ควบคุมและด ําเนินการเก่ียวกับการตัดเงินป การกันเงินไวจายเหลื่อมปและการขยายเวลาตัด
ฝากเงินงบประมาณ ควบคุมการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานในสังกัด อบต.และการนํ าสงเงินรายไดใหค ําปรึกษาแนะ
นํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที ่ และปฏิบัติหนาที่อื่น
ที่เกี่ยวของ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทํ าหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการคลัง 3  และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 3 หรือ ที ่ก.อบต.

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการคลังหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ก ําหนด 2 ป  ใหลดเปน 1 ป  ส ําหรับผูมคีณุสมบติัเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการคลงั 3 ขอ 2 หรือ

2. ไดรับปริญญาเอกทางพาณิชยศาสตร  บัญชี  เศรษฐศาสตร  บริหารธุรกิจ  การคลัง  หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต.
กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได

ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในวิชาการคลังและวิชาเศรษฐศาสตรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล. และกฎหมาย

กฎระเบียบ ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
3.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐศาสตรและสังคมโดย

เฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย
4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.! มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล  วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการคลังที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง  โดยไมจํ าเปน

ตองมีผูก ํากับตรวจสอบหรือภายใตการกํ ากับตรวจสอบบาง  หรือปฏบัิติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก
ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบสูง  หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานเทียบไดระดับเดียวกัน    รับผิดชอบงานวิชาการคลัง  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือ
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนหน่ึง  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานวิชาการคลัง  โดยควบคุมตรวจสอบการดํ าเนินงานตาง ๆ หลาย

ดาน  หรือดานใดดานหนึ่งเกี่ยวกับการศึกษา  การวิเคราะหปญหาการเงินและการคลังของอบต.และพิจารณา
วางหลักเกณฑ  ปรับปรุงวิธีการคลังของอบต.ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและฐานะการเงินของอบต.  ควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย  ควบคุมการรับ
การจาย  การกูและการยืมเงินสะสมของอบต.  ควบคุมและด ําเนินการเก่ียวกับการตัดเงินป  การกันเงินไวจายเหลื่อมปและการ
ขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ  ควบคุมการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานในสังกัดอบต.และการนํ าสงเงิน
รายไดใหค ําปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงาน
ในหนาที ่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการคลัง 3  และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 3 หรือท่ี ก.อบต.

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการคลังหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา
1 ป กํ าหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป ส ําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการคลัง 3 ขอ 2

2. ไดรับปริญญาเอกทางพาณิชยศาสตร  บัญชี  เศรษฐศาสตร  บริหารธุรกิจ  การคลัง  หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต.
กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได

ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดท ําแผน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค ําปรึกษาแนะนํ าและเสนอแนะวิธีการ

แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ
3.  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.  มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาแผนกซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง หรือในฐานะผูชวยหัว
หนาหนวยงาน ซ่ึงเปนตํ าแหนงซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานวิชา
การคลัง  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และปกครองผูใตบังคับบัญชาจ ํานวนหน่ึง  หรือปฏิบัติงานวิชา
การคลังที่ยากมาก  โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับงานวิชาการคลังโดยปฏิบัติหนาที่ในการวางแผน ควบคุมตรวจสอบ  ใหค ํา

ปรึกษาแนะนํ า  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล  ติดตอประสานงานและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่
รับผิดชอบ  โดยควบคุมตรวจสอบการดํ าเนินงานตาง ๆ หลายดานหรือดานใดดานหน่ึงเก่ียวกับการวิเคราะหปญหาการเงิน
และการคลังของอบต.และพิจารณาวางหลักเกณฑปรับปรุงวิธีการคลังของอบต.ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและฐานะการเงินของอบต.  ควบคุมการเบิกจายเงินงบ
ประมาณรายจาย  ควบคุมการรับการจาย  การกูและการยืมเงินสะสมของอบต.  ควบคุมและด ําเนินการเก่ียวกับการตัดเงินป
การกันเงินไวจายเหลื่อมปและการขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ  ควบคุมการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานในสังกัด
อบต.และการนํ าสงเงินรายไดใหค ําปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและ
ช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที ่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว  ยังทํ าหนาท่ีติดตอประสานงาน  วาง
แผนมอบหมายงาน  วินิจฉัยสั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผลและแก
ปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทํ าหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการคลัง 3 หรือนักวิชาการคลัง 4   และไดดํ ารงตํ าแหนง

ในระดับ 4  หรือท่ี ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการคลังหรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กํ าหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป ส ําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชา
การคลัง 4 ขอ 2  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการคลัง 3  และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 3
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการคลังหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป  กํ าหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป ส ําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการคลัง 3 ขอ 2

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการคลัง 4 แลว  จะตอง
1.! มีความสามารถในการบริหารงานและการระบบงาน
2.! มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3.! มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร



ชื่อต ําแหนง นักวิชาการคลัง 6

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางานระดับกองซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก  หรือใน

ฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิด
ชอบงานวิชาการคลัง  โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยและปกครองผูใตบังคับบัญชาจํ านวนมากพอสมควร  หรือปฏิบัติงาน
วิชาการคลังในลักษณะผูชํ านาญการ  หรือผูมีความรูความสามารถและความชํ านาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน  และปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความช ํานาญเกี่ยวกับงานวิชาการคลัง  โดยปฏิบัติหนาที่ในการวางแผน  มอบหมายงาน

ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล  ติดตอประสานงานและแกปญหาขัดของในการ
ปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  โดยควบคุมตรวจสอบการดํ าเนินงานตาง ๆ หลายดานหรือดานใดดานหนึ่งเกี่ยวกับการ
ศึกษา  การวิเคราะหปญหาการเงินและการคลังของอบต.และพิจารณาวางหลักเกณฑปรับปรุงวิธีการคลังของอบต.ใหเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและฐานะการเงินของอบต.
ควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย  ควบคุมการรับการจาย  การกูและการยืมเงินสะสมของอบต.  ควบคุมและด ําเนิน
การเก่ียวกับการตัดเงินป  การกันเงินไวจายเหลื่อมป  และการขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ  ควบคุมการใชจายเงินงบ
ประมาณของหนวยงานในสังกัดอบต.และการนํ าสงเงินรายได  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรอง
ลงมา  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง  เขารวม
ประชุมในการกํ าหนดนโยบายและแผนงานของอบต.ที่สังกัด  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว  ยังทํ าหนาที่กํ าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากํ าลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ  ติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบ
หมายงาน  วินิจฉัยสั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า  ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทํ าหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการคลัง 3 หรือนักวิชาการคลัง 4 และไดดํ ารงตํ าแหนง

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

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการคลัง 3 หรือนักวิชาการคลัง 4  และไดดํ ารงตํ าแหนง
ไมตํ ่ากวาระดับ 4  หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการคลังหรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ปกํ าหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป ส ําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการคลัง
4 ขอ 2



ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการคลัง 5 แลว  จะตอง
1.! มีความสามารถในการบริหารงานและการจัดระบบงาน
2.! มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3.! มีความรูทางคอมพิวเตอรในการทํ าแผนตารางทํ าการ (Speadsheet)
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางานระดับกองซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก  หรือใน

ฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิด
ชอบงานวิชาการคลัง  โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยและปกครองผูใตบังคับบัญชาจํ านวนมากพอสมควร  หรือปฏิบัติงาน
วิชาการคลังในลักษณะผูชํ านาญการ  หรือผูมีความรูความสามารถและความชํ านาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน  และปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความช ํานาญเกี่ยวกับงานวิชาการคลัง  โดยปฏิบัติหนาที่ในการวางแผน  มอบหมายงาน

ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล  ติดตอประสานงานและแกปญหาขัดของในการ
ปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  โดยควบคุมตรวจสอบการดํ าเนินงานตาง ๆ หลายดานหรือดานใดดานหนึ่งเกี่ยวกับการ
ศึกษา  การวิเคราะหปญหาการเงินและการคลังของอบต.และพิจารณาวางหลักเกณฑปรับปรุงวิธีการคลังของอบต.ใหเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและฐานะการเงินของอบต.
ควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย  ควบคุมการรับการจาย  การกูและการยืมเงินสะสมของอบต.  ควบคุมและด ําเนิน
การเก่ียวกับการตัดเงินป  การกันเงินไวจายเหลื่อมป  และการขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ  ควบคุมการใชจายเงินงบ
ประมาณของหนวยงานในสังกัดอบต.และการนํ าสงเงินรายได  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรอง
ลงมา  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง  เขารวม
ประชุมในการกํ าหนดนโยบายและแผนงานของอบต.ที่สังกัด  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว  ยังทํ าหนาที่กํ าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากํ าลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ  ติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบ
หมายงาน  วินิจฉัยสั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า  ปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแกปญหาขัดของ
ในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทํ าหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการคลัง 3 หรือนักวิชาการคลัง 4  และไดดํ ารงตํ าแหนง

ในระดับ 6 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานคลังหรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการคลัง 3 หรือนักวิชาการคลัง 4  และใหดํ ารงตํ าแหนง
ไมตํ ่ากวาระดับ 5 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการคลังหรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ

นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการคลัง 6 แลว  จะตองมีความรูความเขาใจในนโยบาย
การบริหารงานของรัฐบาลและปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ


