
มาตรฐานกํ าหนดต ําแหนง

สายงาน                                       นักบริหารงานการคลัง

ลักษณะงานทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตํ าแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางดานบริหารงานการคลังขององคการบริหารสวน

ตํ าบล   ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการก ําหนดนโยบาย  วางแผน  ควบคุม  มอบหมายงาน  ตรวจสอบ  ประเมินผล
และรับผิดชอบการปฏิบัติงานทางดานการบริหารงานการคลังหลายดาน เชน งานการคลัง งานการเงินและบัญช ีงานการ
จัดเก็บรายไดงานรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะหงบประมาณ  งานพัสด ุ งานธุรการ  งานการจัดการ  เงินกู  งานจัด
ระดับงาน งานบริหารงานบุคคล  งานตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจาย  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอแนะและใหค ําปรึกษา
แนะนํ าการทํ าความเห็นและสรุปรายงาน     ดํ าเนินการเก่ียวกับการอนุญาตท่ีเปนอํ านาจหนาที่ของหนวยงานการคลัง
เก็บรักษาทรัพยสินที่มีคาขององคการบริหารสวนตํ าบล และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ชื่อและระดับของต ําแหนง
ตํ าแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต ําแหนง  ดังน้ี
           นักบริหารงานการคลัง 6 ระดับ 6
           นักบริหารงานการคลัง 7 ระดับ 7



ชื่อต ําแหนง                  นักบริหารงานการคลัง 6

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานเทียบเทากอง   ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน

คอนขางสูงมาก  ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดานการคลังขององคการบริหารสวนตํ าบล และปกครองผูอยู ใต
บังคับบัญชาจ ํานวนมากพอสมควร   หรือปฏิบัติงานบริหารงานคลังในลักษณะผูช ํานาญการ    และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห  ท ําความเห็น  เสนอแนะ  และด ําเนินการปฏิบัติงานบริหารงานการคลัง

ที่ตองใชความช ํานาญ  โดยตรวจสอบการจัดงานตาง ๆ เกี่ยวกับงานการคลังหลายดาน  เชน  งานการคลัง  งานการเงิน
และบัญช ี งานการจัดเก็บรายได  งานรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะหงบประมาณ  งานพัสด ุ งานธุรการ  งาน
จัดการเงินกู  งานจัดระบบงาน  งานบุคคล  งานตรวจสอบรับรองความถูกตองเก่ียวกับการเบิกจาย  งานรับรองสิทธิ
การเบิกเงินงบประมาณ  การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย  การเก็บรักษาทรัพยสินที่มีคาและหลักฐาน
แทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินตาง ๆ รายงานการปฏิบัติงาน  สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานดานตาง ๆ
พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน    ซ่ึงจะตองวางแผนงานดานตาง ๆ   ใหการปฏิบัติงานของหนวยงานที่สังกัด
หนวยงานการคลังปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผล  ท ํารายงาน
ประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณ  พิจารณาปรับปรุงแกไข  ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับรายไดรายจายจริงเพื่อ
ประกอบการพจิารณาวิเคราะหการประมาณการรายรับรายจาย  กํ าหนดรายจายของหนวยงานเพ่ือใหเกิดการประหยัด
และคลองตัวในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของอบต.  สืบหาแหลงที่มาของรายได  ดํ าเนินการใหมีการช ําระภาษีและ
คาธรรมเนียมตาง ๆ อยางทั่วถึง  ตรวจสอบการรายงานการเงินและบัญชีตาง ๆ ตรวจสอบการเบิกจายวัสดุครุภัณฑ
การจัดซื้อ  การจาง   รวมเปนกรรมการตาง ๆ   ตามที่ไดรับมอบหมาย  เชน  เปนกรรมการรักษาเงิน  เปนกรรมการ
ตรวจการจาง  เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เสนอขอมูลทางดานการคลังเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไขปญหา
การปฏิบัติงาน  เปนตน  ฝกอบรมและใหค ําปรึกษาแนะนํ า  ตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหนาที ่ เขารวม
ประชมุคณะกรรมการตาง ๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง  เขารวมประชุมในการก ําหนดนโยบาย  และแผนงานของหนวยงาน
ที่สังกัดและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทํ าหนาที่กํ าหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณารางอัตราก ําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ  ติดตอ
ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า  ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล  และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย



คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํ ากวานี้ทางบัญช ี พาณิชยศาสตร  เศรษฐศาสตร บริหารการ

คลัง   การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธรุกิจ และการจัดการท่ัวไป ตองมีการ
ศึกษาวิชาบัญชีไมนอยกวา 15 หนวยกิต) หรือทางอื่นที ่ก.อบต.กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได
และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ  6  หรือท่ี ก.อบต.เทียบเทา โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดานการคลัง  หรือการเงิน
และบัญชี หรือการพัสดุ   หรือการจัดเก็บรายได หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ

2.! ไดดํ ารงตํ าแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานการเงินและบัญชี 5  สังกดัองคการบริหารสวน
ตํ าบลมาแลวไมนอยกวา 2 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
1.   มีความรูในการบริหารงานการคลังอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติหนาที่
2.   มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3.! มีความรูความเขาใจนโยบายและแผนงานดานตางๆของสวนราชการที่สังกัด
4.! มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ใหค ําปรึกษาแนะนํ าและเสนอแนะวิธี
การแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ

5.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
6.! มีความสามารถในการติดตอประสานงานและมีมนุษยสัมพันธุที่ดี
7.! มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
8.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
9.! มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร



ชื่อต ําแหนง นักบริหารงานการคลัง 7

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง    ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบในงานหลัก

ตามอํ านาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตํ าบล  และเปนงานที่มีความหลากหลาย  ความยาก  และคุณภาพของงานสูง
มาก  ควบคุมและรับผิดชอบงานบริหารงานคลัง  โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย  และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชา
จํ านวนมาก หรือปฏิบัติงานบริหารงานคลังในลักษณะผูช ํานาญการ  ในระดับเดียวกัน   ซึ่งจํ าเปนตองปฏิบัติโดยผูมี
ความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญและประสานงานสูง  ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญและผลงานเปนที่ยอมรับในวง
การและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห  ท ําความเห็น  เสนอแนะ  และด ําเนินการปฏิบัติงานบริหารงานการคลัง

ที่ตองใชความช ํานาญ  โดยตรวจสอบการจัดการตาง ๆ เกี่ยวกับงานการคลังหลายดาน  เชน  งานการคลัง
งานการเงินและบัญช ี งานการจัดเก็บรายได  งานรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะหงบประมาณ  งานพัสดุ
งานธุรการ  งานจัดการเงินกู  งานจัดระบบงาน  งานบุคคล  งานตรวจสอบรับรองความถูกตองเก่ียวกับการเบิกจาย
งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ  การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย  การเก็บรักษาทรัพยสินที่มี่คา
และหลักฐานแทนตัวเงิน  พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินตาง ๆ รายงานการปฏิบัติงานสรุปเหตุผลการปฏิบัติงาน
ตาง ๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน  ซ่ึงจะตองวางแผนงานดานตาง ๆ ใหการปฏิบัติงานของหนวยงานที่
สังกัดหนวยการคลังปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ   ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผล  ท ํารายงาน
ประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณ  พิจารณาปรับปรุงแกไขศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับรายไดรายจายจริงเพื่อ
ประกอบการพจิารณาวิเคราะหการประมาณการรายรับรายจาย  กํ าหนดรายจายของหนวยงานเพ่ือใหเกิดการชํ าระ
ภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ อยางทั่วถึง  ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษ ี แนะนํ าวิธีการปฏิบัติงานพิจารณา
เสนอแนะการเพิ่มแหลงที่มาของรายได  ควบคุมตรวจสอบการรายงานการเงินและบัญชีตาง ๆ ตรวจสอบการ
เบิกจายวัสดุครุภัณฑ  การจัดซื้อ  การจาง  รวมเปนกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  เชน  เปนกรรมการ
รักษาเงิน  เปนกรรมการตรวจการจาง  เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ  เสนอขอมูลทางดานการคลัง  เพ่ือพิจารณา
ปรับปรุงแกไขปญหาการปฏิบัติงาน เปนตน ฝกอบรมและใหค ําปรึกษาแนะนํ า  ตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงาน
ในหนาที ่ เขารวมประชมุคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงต้ังเขารวมประชุมในการกํ าหนดนโยบาย
และแผนงานของหนวยงานที่สังกัดและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทํ าหนาที่
กํ าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณารางอัตราก ําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ
ติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค ําปรึกษาแนะนํ า
ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล  และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย



คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักบริหารงานการคลัง 6  และ
2.! ไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 6 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  2  ป

 โดยจะตองปฏิบัติราชการในตํ าแหนงนักบริหารงานการคลัง หรือไดปฏิบัติงานในตํ าแหนงนักบริหารงานทองถิ่นใน
ระดับเดียวกันหรือเปนผูปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที ่ก.อบต. กํ าหนด
มาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักบริหารงานการคลัง 6  จะตองมีความเชี่ยวชาญ

หรือช ํานาญงานในหนาท่ีดวย


