มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

นักวิชาการคลัง

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการคลัง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา
วิเคราะห วิจยั และเสนอแนะทางดานการเงิน การคลัง เพื่อพิจารณาวางหลักเกณฑปรับปรุงวิธีการคลังของ อบต. ใหเปนไป
ตามกฎหมาย และระเบียบวาดวยการรับเงิน การเบิก จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและฐานะการเงินของ อบต.
ควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ควบคุมการรับการจาย การกูและการยืมเงินสะสมของ อบต. ควบคุมและดําเนิน
การเกี่ยวกับการตัดเงินป การกันเงินไวจายเหลื่อมปและการขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ ควบคุมการใชจายเงินงบ
ประมาณหรือทางวิชาการเกี่ยวกับการเงิน การคลังอื่น ๆ เปนเจาหนาทีง่ บประมาณของ อบต. และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ทีเ่ กีย่ วของ
ชื่อและระดับตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับตําแหนงดังนี้ คือ
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ชื่อตําแหนง

นักวิชาการคลัง 3

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับวิชาการคลัง ศึกษา วิเคราะห วิจยั และเสนอแนะการปรับปรุงงานการคลัง
ของ อบต. ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบตั ทิ ม่ี อี ยูอ ยางแนชดั หรือ
ละเอียดถี่ถวน และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ชั้นตนปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับวิชาการคลัง โดยควบคุมตรวจสอบการดําเนินงาน
ตาง ๆ หลายดาน หรือดานใดดานหนึ่งเกี่ยวกับการศึกษา การวิเคราะหปญหาการเงินและการคลังของอบต. และพิจารณาวาง
หลักเกณฑ ปรับปรุงวิธีการคลังของอบต.ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและฐานะการเงินของอบต. ควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ควบคุมการรับการจาย การ
กูและการยืมเงินสะสมของอบต. ควบคุมและดําเนินการเกีย่ วกับการตัดเงินป การกันเงินไวจายเหลื่อมปและการขยายเวลาตัด
ฝากเงินงบประมาณ ควบคุมการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานในสังกัด อบต.และการนําสงเงินรายไดใหคาปรึ
ํ กษาแนะ
นําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อื่น
ที่เกี่ยวของ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคลัง 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ ที่ ก.อบต.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการคลังหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป
กําหนด 2 ป ใหลดเปน 1 ป สําหรับผูม คี ณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคลัง 3 ขอ 2 หรือ
2. ไดรับปริญญาเอกทางพาณิชยศาสตร บัญชี เศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจ การคลัง หรือทางอืน่ ที่ ก.อบต.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในวิชาการคลังและวิชาเศรษฐศาสตรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล. และกฎหมาย
กฎระเบียบ ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐศาสตรและสังคมโดย
เฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย
4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.! มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการคลังที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง โดยไมจําเปน
ตองมีผูกากั
ํ บตรวจสอบหรือภายใตการกํากับตรวจสอบบาง หรือปฏิบตั งิ านในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก
ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบสูง หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานวิชาการคลัง โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีห่ รือ
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึง่ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานวิชาการคลัง โดยควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานตาง ๆ หลาย
ดาน หรือดานใดดานหนึ่งเกี่ยวกับการศึกษา การวิเคราะหปญหาการเงินและการคลังของอบต.และพิจารณา
วางหลักเกณฑ ปรับปรุงวิธีการคลังของอบต.ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและฐานะการเงินของอบต. ควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ควบคุมการรับ
การจาย การกูและการยืมเงินสะสมของอบต. ควบคุมและดําเนินการเกีย่ วกับการตัดเงินป การกันเงินไวจายเหลื่อมปและการ
ขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ ควบคุมการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานในสังกัดอบต.และการนําสงเงิน
รายไดใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงาน
ในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคลัง 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการคลังหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา
1 ป กําหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคลัง 3 ขอ 2
2. ไดรับปริญญาเอกทางพาณิชยศาสตร บัญชี เศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจ การคลัง หรือทางอืน่ ที่ ก.อบต.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดทําแผน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําและเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบตั งิ านทีอ่ ยูใ นความรับผิดชอบ
3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาแผนกซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง หรือในฐานะผูช ว ยหัว
หนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานวิชา
การคลัง โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และปกครองผูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึง่ หรือปฏิบตั งิ านวิชา
การคลังที่ยากมาก โดยไมจําเปนตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับงานวิชาการคลังโดยปฏิบัติหนาที่ในการวางแผน ควบคุมตรวจสอบ ใหคาํ
ปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล ติดตอประสานงานและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่
รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานตาง ๆ หลายดานหรือดานใดดานหนึง่ เกีย่ วกับการวิเคราะหปญ
 หาการเงิน
และการคลังของอบต.และพิจารณาวางหลักเกณฑปรับปรุงวิธีการคลังของอบต.ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและฐานะการเงินของอบต. ควบคุมการเบิกจายเงินงบ
ประมาณรายจาย ควบคุมการรับการจาย การกูและการยืมเงินสะสมของอบต. ควบคุมและดําเนินการเกีย่ วกับการตัดเงินป
การกันเงินไวจายเหลื่อมปและการขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ ควบคุมการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานในสังกัด
อบต.และการนําสงเงินรายไดใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอประสานงาน วาง
แผนมอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลและแก
ปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานตามที่ไดรับมอบหมาย
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 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 3
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการคลังหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคลัง 3 ขอ 2
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการคลัง 4 แลว จะตอง
1.! มีความสามารถในการบริหารงานและการระบบงาน
2.! มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3.! มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนง

นักวิชาการคลัง 6

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางานระดับกองซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก หรือใน
ฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิด
ชอบงานวิชาการคลัง โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยและปกครองผูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบตั งิ าน
วิชาการคลังในลักษณะผูชํานาญการ หรือผูมีความรูความสามารถและความชํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน และปฏิบัติ
หนาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญเกี่ยวกับงานวิชาการคลัง โดยปฏิบัติหนาที่ในการวางแผน มอบหมายงาน
ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล ติดตอประสานงานและแกปญหาขัดของในการ
ปฏิบัติงานในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานตาง ๆ หลายดานหรือดานใดดานหนึ่งเกี่ยวกับการ
ศึกษา การวิเคราะหปญ
 หาการเงินและการคลังของอบต.และพิจารณาวางหลักเกณฑปรับปรุงวิธีการคลังของอบต.ใหเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและฐานะการเงินของอบต.
ควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ควบคุมการรับการจาย การกูและการยืมเงินสะสมของอบต. ควบคุมและดําเนิน
การเกีย่ วกับการตัดเงินป การกันเงินไวจายเหลื่อมป และการขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ ควบคุมการใชจายเงินงบ
ประมาณของหนวยงานในสังกัดอบต.และการนําสงเงินรายได ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบตั งิ านแกเจาหนาทีร่ ะดับรอง
ลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามทีไ่ ดรบั แตงตัง้ เขารวม
ประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของอบต.ที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบ
หมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคลัง 3 หรือนักวิชาการคลัง 4 และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานคลังหรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคลัง 3 หรือนักวิชาการคลัง 4 และไดดํารงตําแหนง
ไมตากว
ํ่ าระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการคลังหรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ปกําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคลัง
4 ขอ 2

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการคลัง 5 แลว จะตอง
1.! มีความสามารถในการบริหารงานและการจัดระบบงาน
2.! มีความสามารถในการริเริม่ ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3.! มีความรูท างคอมพิวเตอรในการทําแผนตารางทําการ (Speadsheet)

ชื่อตําแหนง

นักวิชาการคลัง 7

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางานระดับกองซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก หรือใน
ฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิด
ชอบงานวิชาการคลัง โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยและปกครองผูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบตั งิ าน
วิชาการคลังในลักษณะผูชํานาญการ หรือผูมีความรูความสามารถและความชํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน และปฏิบัติ
หนาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญเกี่ยวกับงานวิชาการคลัง โดยปฏิบัติหนาที่ในการวางแผน มอบหมายงาน
ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล ติดตอประสานงานและแกปญหาขัดของในการ
ปฏิบัติงานในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานตาง ๆ หลายดานหรือดานใดดานหนึ่งเกี่ยวกับการ
ศึกษา การวิเคราะหปญ
 หาการเงินและการคลังของอบต.และพิจารณาวางหลักเกณฑปรับปรุงวิธีการคลังของอบต.ใหเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและฐานะการเงินของอบต.
ควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ควบคุมการรับการจาย การกูและการยืมเงินสะสมของอบต. ควบคุมและดําเนิน
การเกีย่ วกับการตัดเงินป การกันเงินไวจายเหลื่อมป และการขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ ควบคุมการใชจายเงินงบ
ประมาณของหนวยงานในสังกัดอบต.และการนําสงเงินรายได ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบตั งิ านแกเจาหนาทีร่ ะดับรอง
ลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามทีไ่ ดรบั แตงตัง้ เขารวม
ประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของอบต.ที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบ
หมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแกปญ
 หาขัดของ
ในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคลัง 3 หรือนักวิชาการคลัง 4 และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 6 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานคลังหรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคลัง 3 หรือนักวิชาการคลัง 4 และใหดํารงตําแหนง
ไมตากว
ํ่ าระดับ 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการคลังหรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการคลัง 6 แลว จะตองมีความรูค วามเขาใจในนโยบาย
การบริหารงานของรัฐบาลและปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

