มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

นักบริหารงานการคลัง

ลักษณะงานทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางดานบริหารงานการคลังขององคการบริหารสวน
ตําบล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม มอบหมายงาน ตรวจสอบ ประเมินผล
และรับผิดชอบการปฏิบัติงานทางดานการบริหารงานการคลังหลายดาน เชน งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการ
จัดเก็บรายไดงานรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะหงบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการ งานการจัดการ เงินกู งานจัด
ระดับงาน งานบริหารงานบุคคล งานตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจาย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอแนะและใหคาปรึ
ํ กษา
แนะนําการทําความเห็นและสรุปรายงาน ดําเนินการเกีย่ วกับการอนุญาตทีเ่ ปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานการคลัง
เก็บรักษาทรัพยสินที่มีคาขององคการบริหารสวนตําบล และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนง ดังนี้
นักบริหารงานการคลัง 6 ระดับ 6
นักบริหารงานการคลัง 7 ระดับ 7

ชื่อตําแหนง

นักบริหารงานการคลัง 6

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานเทียบเทากอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
คอนขางสูงมาก ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบตั งิ านดานการคลังขององคการบริหารสวนตําบล และปกครองผูอยู ใต
บังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานบริหารงานคลังในลักษณะผูชานาญการ
ํ
และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบตั งิ านบริหารงานการคลัง
ที่ตองใชความชํานาญ โดยตรวจสอบการจัดงานตาง ๆ เกี่ยวกับงานการคลังหลายดาน เชน งานการคลัง งานการเงิน
และบัญชี งานการจัดเก็บรายได งานรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะหงบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการ งาน
จัดการเงินกู งานจัดระบบงาน งานบุคคล งานตรวจสอบรับรองความถูกตองเกีย่ วกับการเบิกจาย งานรับรองสิทธิ
การเบิกเงินงบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย การเก็บรักษาทรัพยสินที่มีคาและหลักฐาน
แทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินตาง ๆ รายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานดานตาง ๆ
พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึง่ จะตองวางแผนงานดานตาง ๆ ใหการปฏิบัติงานของหนวยงานที่สังกัด
หนวยงานการคลังปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผล ทํารายงาน
ประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณ พิจารณาปรับปรุงแกไข ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับรายไดรายจายจริงเพื่อ
ประกอบการพิจารณาวิเคราะหการประมาณการรายรับรายจาย กําหนดรายจายของหนวยงานเพือ่ ใหเกิดการประหยัด
และคลองตัวในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของอบต. สืบหาแหลงที่มาของรายได ดําเนินการใหมีการชําระภาษีและ
คาธรรมเนียมตาง ๆ อยางทั่วถึง ตรวจสอบการรายงานการเงินและบัญชีตาง ๆ ตรวจสอบการเบิกจายวัสดุครุภัณฑ
การจัดซื้อ การจาง รวมเปนกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เชน เปนกรรมการรักษาเงิน เปนกรรมการ
ตรวจการจาง เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เสนอขอมูลทางดานการคลังเพือ่ พิจารณาปรับปรุงแกไขปญหา
การปฏิบัติงาน เปนตน ฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามทีไ่ ดรบั แตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบาย และแผนงานของหนวยงาน
ที่สังกัดและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณารางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินจิ ฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ากว
ํ านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร เศรษฐศาสตร บริหารการ
คลัง การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทัว่ ไป ตองมีการ
ศึกษาวิชาบัญชีไมนอยกวา 15 หนวยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทา โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดานการคลัง หรือการเงิน
และบัญชี หรือการพัสดุ หรือการจัดเก็บรายได หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป หรือ
2.! ไดดํารงตําแหนงเจาหนาทีบ่ ริหารงานการเงินและบัญชี 5 สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลมาแลวไมนอยกวา 2 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูในการบริหารงานการคลังอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติหนาที่
2. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3.! มีความรูความเขาใจนโยบายและแผนงานดานตางๆของสวนราชการที่สังกัด
4.! มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําและเสนอแนะวิธี
การแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
5.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
6.! มีความสามารถในการติดตอประสานงานและมีมนุษยสัมพันธุที่ดี
7.! มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
8.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
9.! มีความรูค วามสามารถในการใชคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนง

นักบริหารงานการคลัง 7

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัตงิ านในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบในงานหลัก
ตามอํานาจหนาทีข่ ององคการบริหารสวนตําบล และเปนงานที่มีความหลากหลาย ความยาก และคุณภาพของงานสูง
มาก ควบคุมและรับผิดชอบงานบริหารงานคลัง โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชา
จํานวนมาก หรือปฏิบัติงานบริหารงานคลังในลักษณะผูชานาญการ
ํ
ในระดับเดียวกัน ซึ่งจําเปนตองปฏิบตั โิ ดยผูม ี
ความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญและประสานงานสูง ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญและผลงานเปนที่ยอมรับในวง
การและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบตั งิ านบริหารงานการคลัง
ที่ตองใชความชํานาญ โดยตรวจสอบการจัดการตาง ๆ เกี่ยวกับงานการคลังหลายดาน เชน งานการคลัง
งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได งานรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะหงบประมาณ งานพัสดุ
งานธุรการ งานจัดการเงินกู งานจัดระบบงาน งานบุคคล งานตรวจสอบรับรองความถูกตองเกีย่ วกับการเบิกจาย
งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย การเก็บรักษาทรัพยสินที่มี่คา
และหลักฐานแทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินตาง ๆ รายงานการปฏิบัติงานสรุปเหตุผลการปฏิบัติงาน
ตาง ๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะตองวางแผนงานดานตาง ๆ ใหการปฏิบัติงานของหนวยงานที่
สังกัดหนวยการคลังปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผล ทํารายงาน
ประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณ พิจารณาปรับปรุงแกไขศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับรายไดรายจายจริงเพื่อ
ประกอบการพิจารณาวิเคราะหการประมาณการรายรับรายจาย กําหนดรายจายของหนวยงานเพือ่ ใหเกิดการชําระ
ภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ อยางทั่วถึง ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษี แนะนําวิธีการปฏิบัติงานพิจารณา
เสนอแนะการเพิ่มแหลงที่มาของรายได ควบคุมตรวจสอบการรายงานการเงินและบัญชีตา ง ๆ ตรวจสอบการ
เบิกจายวัสดุครุภัณฑ การจัดซื้อ การจาง รวมเปนกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรบั มอบหมาย เชน เปนกรรมการ
รักษาเงิน เปนกรรมการตรวจการจาง เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เสนอขอมูลทางดานการคลัง เพือ่ พิจารณา
ปรับปรุงแกไขปญหาการปฏิบัติงาน เปนตน ฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงาน
ในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรบั แตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบาย
และแผนงานของหนวยงานที่สังกัดและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่
กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณารางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินจิ ฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานการคลัง 6 และ
2.! ไดดารงตํ
ํ าแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 6 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป
โดยจะตองปฏิบัตริ าชการในตําแหนงนักบริหารงานการคลัง หรือไดปฏิบตั งิ านในตําแหนงนักบริหารงานทองถิ่นใน
ระดับเดียวกันหรือเปนผูปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ ก.อบต. กําหนด
มาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักบริหารงานการคลัง 6 จะตองมีความเชี่ยวชาญ
หรือชํานาญงานในหนาทีด่ ว ย

