
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

สายงาน       นักวิชาการคลัง 

 

ลักษณะงานทั่วไป 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ  ท่ีปฏิบติังานเกี่ยวกบัวิชาการคลงั ซ่ึงมีลกัษณะงาน 

ท่ีปฏิบติัเกี่ยวกบั การศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพ่ือเสนอแนะทางด้านการเงิน การคลงั การพิจารณาวาง 

หลกัเกณฑ์ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั และวิธีปฏิบติัทางด้านการเงิน การคลงัของ 

องค์การบริหารส่วนจงัหวัด การรายงานสถานะการรับจ่ายเงินและฐานะการเงนิขององค์การบริหารสว่น

จงัหวัด  ตลอดจนการแก้ปัญหาทางการปฏิบติั หรือทางวิชาการเกี่ยวกบัการเงิน การคลงั อื่น ๆ  และปฏิบติั

หน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ช่ือและระดับของตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่ง ดงันี ้คือ 

  นกัวิชาการคลงั  3  ระดบั 3  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

  นกัวิชาการคลงั  4  ระดบั 4  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นกัวิชาการคลงั  5  ระดบั  5  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

  นกัวิชาการคลงั  6  ระดบั  6  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

  นกัวิชาการคลงั  7  ระดบั  7  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 
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ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานขัน้ต้นเกี่ยวกบัวิชาการคลงั ภายใต้การกํากบัตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบติั

หน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  เป็นเจ้าหน้าท่ีชัน้ต้น ปฏิบติังานท่ียากพอสมควรเกี่ยวกบัวิชาการคลงั โดยปฏิบติัหน้าท่ี

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น ทําหน้าท่ีช่วยรวบรวมข้อมูลสถิติเงินรายได้แผ่นดินและฐานะเงิน 

คงคลงั ช่วยวิเคราะห์เงินรายได้แผ่นดินและฐานะเงินคงคลงั ศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั  

หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติังานเกี่ยวกบัการเงิน การคลงั ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจและสงัคมเพ่ือประกอบ

ในการพิจารณาวางหลกัเกณฑ์ ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และวิธีทางปฏิบติั

ทางด้านการเงิน การคลงัของแผ่นดิน ชีแ้จงทกัท้วงและแนะนําการใช้จ่ายเงินและการดําเนินการแก่

รัฐวิสาหกิจ กําหนดเงื่อนไขและอตัราของลูกจ้างประจํา ตอบปัญหาข้อหารือเกี่ยวกบัการเงินการคลงัท่ีไม่

ยุ่งยาก และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างบญัชี พาณิชยศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  

กฎหมาย  บริหารธุรกิจ  การคลงั หรือทางอื่นท่ี ก.จ.กําหนดว่าให้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้  
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในวิชาการคลงัและวิชาเศรษฐศาสตร์อยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบติังานใน 

หน้าท่ี 

  2.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วย

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัอืน่ท่ีใช้การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

  3.  มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสงัคม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

  4.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานใน   

หน้าท่ี 

5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 

 

 

 

 

ก.จ.กําหนดเมื่อวันที่  21  มิถนุายน  2545 

และแก้ไขเพิม่เติมตามมติ ก.จ. ครัง้ที่  6/2548  เมื่อวันที่  23  มิถนุายน  2548 
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ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานเกี่ยวกบัวิชาการคลงั  ท่ีมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบและคุณภาพของงานสูงโดย 

ไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบหรือภายใต้การกํากบัตรวจสอบบ้าง  หรือปฏิบติังานในฐานะหวัหน้า 

หน่วยงานระดบัแผนก ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบสูง หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็นตําแหน่ง 

ท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ  และคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานวิชาการคลงั โดย 

ควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี หรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนหน่ึง และปฏิบติั

หน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากมากเกี่ยวกบังานวิชาการคลงั โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง เช่น วิเคราะห์รายได้แผ่นดิน การจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

การจ่ายเงินตามแผนงาน งานโครงการ เงินนอกงบประมาณและฐานะเงินคงคลงั จดัทําประมาณการ 

เกี่ยวกบัฐานะเงินคงคลงั ร่วมพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์ และวิธี

ปฏิบติัทางด้านการเงิน การคลงั พิจารณาเร่ืองการขอใช้จ่ายเงินของแผ่นดินในกรณีท่ีไม่มีระเบียบวางไว้ 

ตอบปัญหาข้อหารือเกี่ยวกบัการปฏิบติัของส่วนราชการทางด้านการเงิน การคลงัท่ีมีปัญหายุ่งยาก เช่น  

การรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนําส่งเงิน พิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกบัการกาํหนดหรือขยายวงเงิน

คงคลงั วงเงินแสตมป์ฤชากร กําหนดเงื่อนไขและอตัราจ้างของลกูจ้างประจํา เป็นต้น ให้คําปรึกษาแนะนํา 

ปรับปรุงแก้ไข ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทําหน้าท่ี 

ติดต่อประสานงาน วางแผนงาน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม

ประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ปฏิบติังานตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการคลงั 3  และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 3       

หรือ ท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานการคลงัหรืองานอื่นท่ี       

เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  กําหนดเวลา  2  ปี  ให้ลดเป็น  1  ปี  สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ตามข้อ 2  หรือ 

2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างบญัชี  พาณิชยศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ 

กฎหมาย  บริหารธุรกิจ  การคลงั  หรือทางอื่นท่ี ก.จ.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถ เช่นเดียวกบันกัวิชาการคลงั 3 แล้ว จะต้อง 

  1.  มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ  ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

  2.  มีความสามารถในการจดัทําแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา และ

เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

3.  มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

4.  มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
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ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ

คุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานวิชาการคลงั โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังาน

ของ เจ้าหน้าท่ี หรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบติังานวิชาการคลงัท่ียากมาก 

โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบ และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากมากเกี่ยวกบังานวิชาการคลงั โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือ

หลายอย่าง เช่น กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

กฎ ระเบียบและข้อบงัคบัเกีย่วกบัการเงิน การคลงัของแผ่นดิน การตอบปัญหาข้อหารือเกี่ยวกบัการเงิน  

การคลงัและบญัชี การให้ความตกลงกบัส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกบัการขอเบิกจ่ายเงินในกรณี 

ท่ีไม่มีระเบียบวางไว้ หรือไม่สามารถปฏิบติัตามระเบียบได้การพิจารณาวางรูปและปรับปรุงระบบบญัชี 

การเงินของส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจ และการวิเคราะห์ปัญหาการเงิน การคลงัของแผ่นดิน พิจารณา

เกี่ยวกบัการออกพนัธบตัรเงินกู้และตัว๋เงินคลงั การให้รัฐวิสาหกิจกู้ เงินจากกระทรวงการคลงัและการชําระ

หนีเ้งินกู้ ต่างประเทศ กําหนดเงื่อนไขและอตัราจ้างของลูกจ้างประจํา เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คําปรึกษา

แนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานใน 

หน้าท่ี และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทําหน้าท่ี 

ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม     

ประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ    

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการคลงั 3 หรือนกัวิชาการคลงั 4 ข้อ 2 และ

ได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 4  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบั

งานการคลงัหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

 

/2. มีคุณสมบติั… 
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2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการคลงั 3  และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 

ระดบั 3 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานการคลงัหรืองาน

อื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  กําหนด 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรบั

ตําแหน่งนกัวิชาการคลงั 4 ข้อ 2 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัวิชาการคลงั 4 แล้ว จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
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ช่ือตําแหน่ง      นักวิชาการคลัง  6 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูง หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผดิชอบงานวิชาการคลงั โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครอง 

ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบติังานวิชาการคลงัในลกัษณะผู้ ชํานาญการ หรือผู้มี 

ความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนัและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกบังานวิชาการคลงั โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่าง

หน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การพิจารณาปรับปรุงแก้ไข

กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัเกี่ยวกบัการเงิน  การคลงัของแผ่นดิน  การตอบปัญหาข้อหารือเกี่ยวกบั

การเงิน  การคลงัและการบญัชี  การให้ความตกลงกบัส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกบัการขอเบิกจ่ายเงิน

ในกรณีท่ีไม่มีระเบียบวางไว้  หรือไม่สามารถปฏิบติัตามระเบยีบได้  การพิจารณาวางรูปและปรบัปรุงระบบ

บญัชีการเงินของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจและการวิเคราะห์ปัญหาการเงิน การคลงัของแผ่นดิน  เป็นต้น  

ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ือง

ต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตัง้  เข้าร่วมประชุมในการ

กําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทํา 

หน้าท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบติังาน  พิจารณาวางอตัรากาํลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉยั  ส ัง่การ ควบคุม ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษา

แนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ   

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  1.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการคลงั 3 หรือนกัวิชาการคลงั 4 ข้อ 2 และ

ได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 5 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบั

งานวิชาการคลงั  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ 
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  2.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการคลงั 3  หรือนกัวิชาการคลงั 4 ข้อ 2 และ

ได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 4 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการ

เกี่ยวกบังานวิชาการคลงั  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี   

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัวิชาการคลงั 5 แล้ว  จะต้อง 

  1.  มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

  2.  มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
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ช่ือตําแหน่ง    นักวิชาการคลัง  7 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  บริหารงานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูงมาก  รับผิดชอบงานด้านวิชาการคลงั  โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยูใ่ต้

บงัคบับญัชาจํานวนมาก  หรือปฏิบติังานด้านวิชาการคลงั  ในลกัษณะผู้ ชํานาญการพิเศษ  หรือผู้มีความรู้

ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานเกี่ยวกบังานวิชาการคลงัในลกัษณะผู้ ชํานาญการพิเศษ  โดยปฏิบติัหน้าท่ี 

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น  การพิจารณากําหนดหลกัเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลงั   

การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  กฎ  ระเบียบและข้อบงัคบัเกี่ยวกบัการเงิน  การคลงัและการบญัชี  

การตอบปัญหาข้อหารือเกี่ยวกบัการเงิน  การคลงั  และการบญัชี  การให้ความตกลงกบัส่วนราชการและ 

รัฐวิสาหกิจเกี่ยวกบัการขอเบิกจ่ายเงินในกรณีท่ีไม่มีระเบียบวางไว้หรือไม่สามารถปฏิบติัตามระเบียบได้  

การวิเคราะห์ปัญหาการเงิน การคลงัของแผ่นดิน  และการพิจารณาวางรูปและปรบัปรุงระบบบญัชีสําหรับ

ส่วนราชการและ  รัฐวิสาหกิจ  เป็นต้น  ฝึกอบรม  ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้า ท่ีระดบั

รองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ   

ตามท่ีได้รับแต่งตัง้ เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดั  และปฏิบติั

หน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นแล้วยงัทําหน้าท่ี

กําหนดนโยบายการปฏิบติังาน  พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉยั  ส ัง่การ  ควบคุม  ตรวจสอบให้คําปรึกษา

แนะนํา ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ด้วย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  1.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการคลงั 3 หรือนกัวิชาการคลงั 4 ข้อ 2 และ

ได้ดํารงตําแหน่งในระดบั  6  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบั

งานการคลงั หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ 

  2.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการคลงั 3 หรือนกัวิชาการคลงั 4 ข้อ 2 และ

ได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั  5  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการ

เกี่ยวกบังานการคลงั หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัวิชาการคลงั  6  แล้ว  จะต้องมีความรู้

ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรฐับาล  และปัญหาด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสงัคมของ

ประเทศ 
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