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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิชาการคลัง

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ คลุ มถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ป ฏิบั ติงานทางวิช าการคลั ง ซึ่งมีลั กษณะงานที่ป ฏิบั ติ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะทางด้านการเงิน การคลัง เพื่อพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุง
วิธีการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และฐานะการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ควบคุมการรับการจ่าย การกู้และการยืมเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควบคุ ม และด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การตั ด เงิ น ปี การกั น เงิ น ไว้ จ่ ายเหลื่ อ มปี แ ละการขยายเวลาตั ด ฝากเงิ น
งบประมาณ ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือทางวิชาการเกี่ยวกับการเงิน การคลังอื่น ๆ เป็นเจ้าหน้าที่
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักวิชาการคลัง
ระดับปฏิบัติการ
นักวิชาการคลัง
ระดับชานาญการ
นักวิชาการคลัง
ระดับชานาญการพิเศษ
นักวิชาการคลัง
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.ท. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558

ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการคลัง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการคลัง

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานวิชาการเงิน การคลัง พัสดุการบริหารการเงิน การจัดเก็บรายได้ การบริหารหนี้
และการงบประมาณ ที่ไม่ยากภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วิเคราะห์ ตรวจสอบในการเบิกจ่ายฎีกาเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและ
อื่นๆ ของส่วนราชการ เพื่อความถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
1.2 จัดทารายงานการเงิน การคลัง เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชานาไปใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจ
1.3 ให้คาปรึกษาแนะนาด้านการเงิน การคลัง แก่ส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้มีความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง
1.4 ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักในด้านการเงิน การ
คลัง
1.5 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลหรือประเด็นปัญหาด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และ
การงบประมาณ เพื่อจัดทารายงานการเงินหรือการคลังเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.6 ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนาหลักเกณฑ์ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติทาง
การเงินการคลังที่เกี่ยวข้อง
1.7 ร่วมศึกษาและวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงวิธีการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบต่างๆ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและฐานะ
การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.8 รวบรวมข้อ มูล ตรวจสอบ และควบคุม การรับ การจ่าย เงิน ตามแผนงานหรือ
โครงการ การกู้และการยืมเงินสะสม การตัดเงินปี การกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีและการขยายเวลาตัดฝากเงิน
งบประมาณ รวมถึงการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปความถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับและมีประสิทธิผลสูงสุด
1.9 ร่วมประสานงานและตอบปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบั ติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทางด้านการเงินหรือด้านการคลัง เช่น การรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนาส่งเงิน การ
กาหนดหรือขยายวงเงินคงคลัง การกาหนดเงื่อนไขและอัตราจ้างของลูกจ้างประจาเป็นต้น เพื่อสร้างความ
ชัดเจนให้ผู้บริหารและบุคลากรที่สนใจเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

1.10 วิเคราะห์ปัญหาการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาวาง
หลักเกณฑ์ปรับปรุงวิธีการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
1.11 วิเคราะห์ รายได้ รายจ่ายของหน่วยงาน วิเคราะห์ ความต้องการประมาณการ
รายรับ-รายจ่ายเพื่อนาไปจัดทาแผนพัฒนาและขออนุมัติยอดเงินงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1.12 ก ากั บ ดู แ ลและรายงานการเงิ น การคลั ง เพื่ อ จั ด ท าเป็ น ข้ อ มู ล สถิ ติ ใ นการ
ตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนการ ควบคุ ม และตรวจสอบท างานด้ านการเงิน การคลั ง การพั ส ดุ
จัดเก็บรายได้ งบประมาณเพื่อให้ ดาเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณและร่วมดาเนินการจัดทาข้อมูล
การเงิน การคลัง การพัสดุ จัดเก็บรายได้ และงบประมาณเพื่อพัฒนารายได้ของ อปท.
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้ รายละเอียดเกี่ ยวกั บ ข้อมู ล ข้อ เท็ จ จริง แก่บุ ค คลหรือหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ให้คาปรึกษากับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการด้านต่างๆ เช่นด้าน
การเงิน การคลัง และการบัญชี เพื่อให้มีการดาเนินการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะน าปรึกษาในเบื้ องต้ น แก่หน่ วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหาร
เงินตรา การบริหารหนี้สาธารณะ และการงบประมาณ
4.2 สารวจและจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทศ
เกี่ยวกับการเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารเงินตรา การบริหารหนี้สาธารณะ และการงบประมาณ เพื่อการ
ประมวล วิเคราะห์ และการนาเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ หลักเกณฑ์ วิธีการ
เกี่ยวกับงานการเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารเงินตรา การบริหารหนี้สาธารณะ และการงบประมาณ

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
พาณิชยศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การคลัง การจัดการการคลัง หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
พาณิชยศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การคลัง การจัดการการคลัง หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
พาณิชยศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การคลัง การจัดการการคลัง หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การบริหารความเสี่ยง
3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1

ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการคลัง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการคลัง

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานวิชาการงานการเงิน การคลัง
การพัสดุ การบริหารเงิน การจัดเก็บรายได้ การบริหารหนี้และการงบประมาณ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญสู งในงานวิช าการ งานการเงิน การคลั ง การพั ส ดุ การบริ ห ารเงิน ตรา การบริห ารหนี้
สาธารณะและการงบประมาณ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รั บ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 พิ จ ารณา ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารเบิ ก จ่ า ยเงิน จากคลั ง รวมทั้ ง การพิ จ ารณา
ปรั บ ปรุ งแก้ ไขกฎหมาย กฎระเบี ย บและข้ อ บั งคั บ เกี่ ย วกั บ การเงิน การคลั ง การพั ส ดุ การงบประมาณ
และการบั ญ ชี เพื่ อให้ การเบิ ก จ่ ายเป็ น ไปอย่ างถูก ต้อ ง รวดเร็ว ตอบสนองความต้ องการที่ เปลี่ ยนแปลงไป
ของสังคม
1.2 การวิเคราะห์ปัญหาและสรุปผลด้านการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
การพิจารณาวางรูปและปรับปรุงระบบบัญชี เพื่อให้เกิดความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.3 ฝึกอบรมข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง และบุคลากรด้านการเงิน-บัญชี
เพื่อให้สามารถเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลหรือประเด็นปัญหาด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และ
การงบประมาณ เพื่อจัดทารายงานการเงินหรือการคลังประกอบการกาหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.5 สรุปวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน หลักเกณฑ์หรือวิธีการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบต่างๆ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และฐานะการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.6 วิเคราะห์ ตรวจสอบ เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย การควบคุมการรับการจ่าย
เงินตามแผนงานหรือโครงการ การกู้และการยืมเงินสะสม การตัดเงินปี การกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีและการ
ขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ รวมถึงการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อความถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับอย่างตรงเวลาและมีประสิทธิผลสูงสุด

1.7 ตอบปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางด้าน
การเงินหรือด้านการคลัง เช่นการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนาส่งเงิน การกาหนดหรือขยายวงเงิน
คงคลัง การกาหนดเงื่อนไขและอัตราจ้างของลู กจ้างประจาเป็นต้น เพื่อสร้างความชัดเจนให้ ผู้บริห ารและ
บุคลากรที่สนใจเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
1.8 วิเคราะห์ปัญหาและให้คาปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อจัดหาแนว
ทางแก้ไขที่เหมาะสมและคานึงถึงบุคลากรและผู้รับบริการเป็นสาคัญ
1.9 เสนอแนะแนวทางใหม่ในการปรับปรุงการดาเนินงาน หรือเสนอรวบรวมข้อมูล
และศึกษาด้านวิชาการจัดการงานคลังและการเงินในประเด็นต่างๆ เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งรับผิดชอบ
1.10 ให้ ค าป รึ ก ษ าเกี่ ย ว กั บ ราย ล ะเอี ย ด ป ระม าณ ก ารราย รั บ – ราย จ่ าย
เพื่อ ประกอบการพิ จ ารณาอนุ มัติย อดเงินงบประมาณ และให้ ความเห็ น ด้านการเงิน การคลั ง ขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงวิธีการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงานระดับสานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผน การควบคุ ม ตรวจสอบ การจั ด เก็ บ รายได้ แ ละรายจ่า ย เพื่ อ บริ ห าร
งบประมาณให้เป็นไปอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ให้คาแนะนาเกี่ยวกับด้านการเงิน การคลังแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ให้ถูกต้องตามระเบียบ
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษา แนะนาและเผยแพร่ความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลทางเศรษฐกิจ การเงิน
การคลัง การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ การบริหารเงิน การบริหารหนี้ และการงบประมาณ เพื่อเป็นการสนับสนุน
ให้สามารถดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
4.2 ให้คาปรึกษาแนะนาทางด้านการเงิน เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายของทางราชการ
4.3 พัฒนา ปรับปรุงจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและ
การคลัง เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
4.4 ให้ คาแนะน า ตอบปั ญ หา และชี้ แจง เกี่ ยวกับ งานการจั ดการงานคลั งและ
การเงินที่ตนมีความรับผิดชอบแก่บุคลากร หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่
สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถนาไปปฏิบัติให้มีเกิดประโยชน์สูงสุด

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การคลัง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ
ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3
หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การคลัง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การบริหารความเสี่ยง
3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการคลัง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการคลัง

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานวิชาการงานการเงิน
การคลั ง การพัส ดุ การบริห ารเงิน การจัดเก็บรายได้ การบริห ารหนี้และการงบประมาณ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญในงานสูงมากในงานวิชาการเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารเงิน การจัดเก็บรายได้ การ
บริหารหนี้และการงบประมาณ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 พิจารณา กาหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังรวมทั้งการพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบและ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การพัสดุ การงบประมาณ และการบัญชี
เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว
1.2 พิจ ารณาวางรูป แบบและปรับปรุง ระบบบั ญ ชี เพื่ อให้ เกิดความถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
1.3 ควบคุม พิจารณาแผนการบริหารเงินคงคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น
การพยากรณ์เงินคงคลัง การขนย้าย การกาหนดวงเงินเก็บรักษาให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจบริหารเงินคงคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.4 ให้ คาปรึกษา กาหนดแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลหรือประเด็น
ปัญหาด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ และการงบประมาณ เพื่อจัดทารายงานการเงินหรือ
การคลั งประกอบการกาหนดนโยบายและวิธีการปฏิบั ติงานที่ เกิดประโยชน์สู งสุดแก่องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
1.5 วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปแผนงาน หลักเกณฑ์ห รือวิธีการคลังขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บต่ างๆ ว่าด้ว ยการรับ เงิน การเบิ กจ่ ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและฐานะการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.6 ควบคุมดูแลการตรวจสอบ และการดาเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
การควบคุมการรับการจ่าย การจ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการ การกู้และการยืมเงินสะสม การตัดเงินปี
การกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีและการขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ รวมถึงการใช้จ่ายเงิน งบประมาณของ
หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อความถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับอย่าง
ตรงเวลาและมีประสิทธิผลสูงสุด

1.7 ให้คาปรึกษาและกาหนดแนวทางในการตอบปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางด้านการเงินหรือด้านการคลัง เช่นการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การนาส่งเงิน การกาหนดหรือขยายวงเงินคงคลัง การกาหนดเงื่อนไขและอัตราจ้างของลูกจ้างประจาเป็นต้น
เพื่อสร้างความชัดเจนให้ผู้บริหารและบุคลากรที่สนใจเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
1.8 เสนอแนะแนวทางใหม่ในการปรับปรุงการดาเนินงาน หรือเสนอรวบรวมข้อมูล
และศึกษาด้านวิชาการจัดการงานคลังและการเงินในประเด็นต่างๆ เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งรับผิดชอบ
1.9 เสนอแนะนโยบายด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการจัดเก็บรายได้และ
งบประมาณ เพื่อให้หน่วยงานสามารถลดขั้นตอนการทางานหรือมีแนวทางในการทางานที่ดีขึ้น และแก้ไข
ปัญหาด้านการเงิน เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายไม่ให้เกินงบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้โดยจัดทาเป็นข้อมูล สถิติในการ
ตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือกอง
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนและหาแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาทางด้ า นการเงิ น เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห าร
งบประมาณเป็นไปตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ
2.3 วางแผน ติดตามและประเมินผลการจัดเก็บรายได้ เพื่อพัฒนารายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสานักเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่างเพื่อเป็นประโยชน์
และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 อานวยการในการให้คาปรึกษา แนะนาและเผยแพร่ความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูล
ทางเศรษฐกิจ การเงินการคลัง การพัสดุ การบริหารเงิน การจัดเก็บรายได้ การบริหารหนี้ และการงบประมาณ
เพือ่ เป็นการสนับสนุนให้ดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
4.2 กาหนดแนวทางการพัฒ นา ปรับ ปรุงจัดทาฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานการจัดการงานการคลังและการเงินเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
4.3 จัดทาและปรับปรุงเอกสารวิชาการ ตารา คู่มือทางวิชาการจัดการงานการเงินและ
การคลัง เพื่อประกอบการเรียนการสอน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการการเงินการคลัง การพัสดุ
และการงบประมาณ
4.4 ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการคลัง การเงิน การพัสดุ และ
การงบประมาณภายใต้ความรับผิดชอบในระดับที่ซับซ้อน เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์ และสามารถนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การคลัง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การคลัง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การบริหารความเสี่ยง
3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการคลัง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการคลัง

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารเงิน การจัดเก็บรายได้ การ
บริหารหนี้ และการงบประมาณ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมาก
และมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบัติงานให้คาปรึกษาของส่ วนราชการ ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการวิชาการเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารเงิน การจัดเก็บ
รายได้ การบริหารหนี้ และการงบประมาณ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและ
ซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 พิจารณา กาหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังรวมทั้งการพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การพัสดุ การงบประมาณ และการบัญชี เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไป
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
1.2 สรุปภาพรวมของการบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปัญหาที่
เกิดขึ้นพร้อมทั้งเสนอแนะแนวในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อนาไปประกอบการกาหนดนโยบายด้านการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และวางแผนพั ฒ นาปรับ ปรุงระบบบั ญ ชีส าหรับ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.4 วางแนวทางในการพิ จารณาแผนการบริหารเงินคงคลั งขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.5 ให้ คาปรึก ษา ก าหนดแนวทางในการศึ กษาและวิเคราะห์ ข้อมู ล หรือประเด็ น
ปัญหาด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการงบประมาณ เพื่อกาหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.6 กาหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบต่างๆ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและฐานะ
การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.7 ควบคุมดูแลการตรวจสอบ และการดาเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
การควบคุมการรับการจ่าย การจ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการ การกู้และการยืมเงินสะสม การตัดเงินปี การ
กัน เงิน ไว้จ่ ายเหลื่ อมปี แ ละการขยายเวลาตั ดฝากเงิน งบประมาณ รวมถึงการใช้จ่ายเงิน งบประมาณของ
หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อความถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับอย่างตรง
เวลาและมีประสิทธิผลสูงสุด
1.8 วิ จั ย หรื อ จั ด ท าผลงานด้ า นวิ ช าการด้ า นการเงิ น การคลั ง การพั ส ดุ และ
การงบประมาณ เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
1.9 ประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล (Best Practices) ใน
การก าหนดกลไก กระบวนการ หรื อ มาตรการการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการเงิ น การคลั ง การพั ส ดุ และ
การงบประมาณ เพื่อมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
1.10 กากับดูแลเสนอแนะนานโยบายด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการจัดเก็บ
รายได้และงบประมาณ เพื่อให้หน่วยงานสามารถลดขั้นตอนการทางานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.11 แก้ไขปัญหา ตรวจสอบหลักฐานเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เพื่อง่ายต่อการควบคุม
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ตั้งไว้และวางระบบเกี่ยวกับงานการเงิน การคลัง เพื่อจัดทาเป็นข้อมูล สถิติไว้
สาหรับการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรื อ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผน โดยเชื่ อ มโยงหรื อ บู ร ณาการแผนงาน
โครงการในระดับกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบหมายงานแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานติดตาม
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 คาดการณ์และวางระบบ แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิ บัติงานในภาพรวมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง การเงิน การพัสดุและการงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางหรือทิศทาง
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
2.3 สร้างสรรค์และบริหารโครงการทางวิชาการที่มี ความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อ
การวางนโยบายหรือแผนงานในระดับท้องถิ่น เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ทันสมัยและ น่าเชื่อถือไปกาหนดนโยบาย
มาตรการ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือแนวทางต่างๆ ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.4 วางแผนและกาหนดนโยบายและแนวทาง วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านการเงิน
การคลัง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานโครงการต่ างๆ กั บบุ คคล หน่ วยงาน หรื อองค์ กรอื่ น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงานระดับกอง หรือสานักรวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
3.3 ประสานการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอปรับปรุงแก้ไขระเบียบให้เหมาะสมและทันสมัย

4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนาผู้ใต้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรม เผยแพร่ความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ
ข้ อ มู ล ทางเศรษฐกิ จ การเงิน การคลั ง การพั ส ดุ การบริ ห ารเงิน การจั ด เก็ บ รายได้ การบริ ห ารหนี้ และ
การงบประมาณ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด
4.2 ให้ ค าปรึ กษาแก้ ไขปั ญ หาด้ านการเงิน การคลั ง การพั ส ดุ จั ด เก็ บ รายได้ และ
งบประมาณ เพื่อให้การบริหารงบประมาณเกิดความคล่องตัว
4.3 อานวยการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงานให้แก่เจ้าหน้าที่ในระดับ
ต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
4.4 กาหนดแนวทางการพัฒ นา ปรับ ปรุงจัดทาฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับ งานการจัดการงานการเงินการคลัง การพัสดุ และการงบประมาณ เพื่อให้ สอดคล้องและสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
4.5 ให้ ค าปรึ กษา ข้ อ เสนอแนะในการวางกรอบการจั ดท าเอกสารวิ ช าการ ต ารา
ข้อสอบ ทางวิชาการการเงิน การคลัง การพัสดุ และการงบประมาณ เพื่อประกอบการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ งหรือ เคยด ารงต าแหน่ งประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ และ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
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2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การบริหารความเสี่ยง
3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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