
   

1 
 

   แบบบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) 
      องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแมน่า 
         อ าเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบรูณ์ 

    ประจ าปีงบประมาณ 2564 
         นางฉลวย  ทองสุข 

          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
ต าแหน่งเลขท่ี  39-3-04-2102-001 

 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ช่ือต าแหน่งในการบริหารงาน  ผู้อ านวยการกองคลัง 
ช่ือต าแหน่งในสายงาน    นักบริหารงานการคลัง 
ประเภท/ระดับ    อ านวยการ/ต้น 
ช่ือหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา 
ช่ือส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน   
ช่ือต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา 
ประเภท/ระดับ     บริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง 
 
ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดเล็ก หรือในฐานะ
หัวหน้าฝ่ายท่ีมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผนบริหารจัดการอ านวยการ ส่ังราชการมอบหมายก ากับแนะน า
ตรวจสอบประเมินผลงานตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีหน้าท่ี
ความรับผิดชอบความยากและคุณภาพของงานค่อนข้างสูงมากโดยปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามากพอสมควร
และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
ส่วนที่  3  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ก. ด้านการวางแผน 
 

ท่ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1 ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย แนวทางด้าน การคลัง เพื่อวางแผนและจัดท า
แผนงานโครงการในการพฒันาหน่วยงาน 

2 ร่วมวางแผนงาน/โครงการหรือแผนการปฏิบัติงานรวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ ของหน่วยงานด้าน
งานการคลังงานการเงนิและบัญชี งานงบประมาณงานการจัดเก็บรายได้และงานการพัสดุ หรืองาน
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องนโยบายและแผนกลยุทธ์ 
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ท่ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

3 ติดตามเร่งรัดการด าเนินกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามแผนงาน /โครงการหรือแผนการปฏิบัติงาน
ตลอดจนประเมินผลและรายงานการด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานตามท่ีก าหนดไว ้

4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลสถิติด้านการเงิน การคลังและงบประมาณรวมทั้ง
เสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน เพื่อให้มีการบูรณาการแผนงานกิจกรรม ขั้นตอน
ส าคัญให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามท่ีก าหนด 

5 ร่วมวางแผนในการจัดท าแผนท่ีภาษีจัดหาพัสดุการเบิกจ่ายเงินประจ าไตรมาสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได้ ให้มีพัสดุ เพียงพอต่อการใช้งานและการจ่ายเงินเป็นไปตามงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

6 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของ
หน่วยงานท่ีสังกัด เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานให้ มีประสิ ทธิภาพยิ่งขึ้นภายใต้ข้อจ ากัด 
ทางด้านงบประมาณบุคลากร และเวลา 

7 วางแผนการใช้จ่ายเงินสะสมและการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อไม่ให้ กระทบกับสถานะทางการเงินการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถงึตรวจสอบการด าเนินการใช้จ่ายเงินงบกลาง 
เงินอุดหนุนอุดหนุนเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการ 

 
ข. ด้านการบริหารงาน 
ท่ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1 จัดระบบงานและวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

2 มอบหมายก ากับดูแลตรวจสอบติดตามให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่ างๆท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนดไว้ 

3 พิจารณาอนุมัติอนุญาตการด าเนินการต่างๆตามภารกิจท่ีหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด 

4 จัดระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะห์ ผลดีผลกระทบ ปัญหา อุปสรรค 
เพื่อให้การสนับสนุนหรือท าการปรับปรุงแก้ไข 

5 ร่วมก าหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบัติงานโดยท่ัวไป
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6 ควบคุม ดูแลตรวจสอบติดตาม ให้ค าแนะน าวิเคราะห์ ท าความเห็นและตรวจสอบงานการคลังหลาย
ด้าน เช่น งานการคลังงานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้งานรวบรวมข้อมูลสถิติและ
วิเคราะห์งบประมาณงานพัสดุงานจัดการเงินกู้ งานรับรองสิทธิ งานเบิกเงินงบประมาณงานควบคุม
การเบิกจ่ายงานการเก็บรักษาทรัพย์สินท่ีมีค่าและหลักฐานแทนตัวเงินเป็นต้นเพื่อควบคุมการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพถูกต้องและเป็นไปตามกฎระเบียบสูงสุด 
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ท่ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

7 ควบคุมดูแลตรวจสอบและจัดท ารายงาน การเงินการบัญชีต่างๆรายงานการปฏิบัติงาน รายงาน
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณหรือรายงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนด
ไว้อย่างตรงเวลา 

8 ควบคุมดูแลการด าเนินการให้มีการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างท่ัวถึงเพื่อให้สามารถเก็บ
รายได้ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

9 ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อและการจัดจ้างเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามกฎระเบียบและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

10 ควบคุมและตรวจจ่ายเงินตามฏีกา หรือควบคุมการขอเบิกเงิน การน าส่งเงินและการน าส่งเงนิไป
ส ารองจ่าย เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างถูกต้องและเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด 

11 วิเคราะห์ และเสนอข้อมูล ทางด้านการคลัง การเงิน การบัญชีและการงบประมาณ เพื่อน าไป
ประกอบการพิจารณาปรับปรุง แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครฐั เอกชน และบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประช าชน 

13 ตอบปัญหา ช้ีแจงและด าเนินการเป็นกรรมการตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย เช่นเป็นกรรมการรักษา
เงินเป็นกรรมการตรวจการจ้างเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุฯลฯเป็นต้นเพื่อควบคุมให้ภารกิจดังกล่าว
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 
ค. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ท่ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1 จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจปริมาณงานและงบประมาณ
เพื่อให้ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่ า 

2 ติดตามและประเมินผลง านของเจ้าหน้าท่ีในบังคับบัญชาเพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนดไว ้ 

3 ให้ค าปรึกษาแนะน าปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติง านของเจ้าหน้าท่ี ในบังคับบัญชา ให้มีความส ามา
รถและสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัต ิ 

4 จัดรูปแบบและวางแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานให้มีความเหมาะสมและมีความ
ยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติงานโดยก าหนดหรือมอบอ านาจ ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีมีลักษณะงานสอดคล้องหรือ
เกื้อกูลกันสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ทุกต าแหน่งเพื่อให้การด าเนินงานเกิดความคล่องตัวและมีความ
ต่อเนื่อง 

5 สอนงานพัฒนาการปฏิบัติงานฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานท่ีก ากับให้มีความเช่ียวชาญและสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานอย่างยั่งยืน 
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ง.ด้านการบริหารงบประมาณ 
ท่ี หน้าที่รับผิดชอบหลัก 

1 ก าหนดนโยบายและวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2 ติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความคุ้มค่ า และเป็นไป
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนดไว้ 

3 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินการเกี่ยวกับงบประมาณการเงิน การคลัง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
เกิดประสิทธิภาพความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

4 ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบท้ังด้าน
งบประมาณอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ในการท างานเพื่อให้การท างานเกิดประสิทธิภาพ 
คุ้มค่าและบรรลุ เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอาจพิจารณาน างบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรรมาด าเนินการและใช้จ่ายร่วมกัน 

5 ร่วมหรือบริหารและก าหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณตามท่ีได้รับ
มอบหมายเพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 
ส่วนที่  4  ความรู้ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 
 

ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับที่ต้องการ 
1. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว 
1 

2. ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 2 
3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล 2 
4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 2 
5. ความรู้เรื่องการบริหารความเส่ียง 2 
6. ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี 3 
7. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นท่ี 2 
8. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 1 
9. ความรู้เรื่องการท างบการเงินและงบประมาณ 3 
10. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร 2 
11. ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2 
12. ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) 2 
13. ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 2 
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ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับที่ต้องการ 

ทักษะการบริหารข้อมูล 1 
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 1 
ทักษะการประสานงาน 2 
ทักษะการบริหารโครงการ 2 
ทักษะในการส่ือสารการน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 1 
ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 1 
ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 2 

 
 
สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งประกอบด้วย 

สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์    ระดับ 1 
2.การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 1 
3.ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน  ระดับ 1 
4.การบริการเป็นเลิศ    ระดับ 1 
5.การท างานเป็นทีม    ระดับ 1 
 

สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 4 สมรรถนะ 
1.การเป็นผู้น าในการเปล่ียนแปลง   ระดับ 1 
2.ความสามารถในการเป็นผู้น า   ระดับ 1 
3.ความสามารถในการพัฒนาคน   ระดับ 1 
4.การคิดเชิงกลยุทธ์    ระดับ 1 
 

สมรรถนะประจ าสายงาน 

1.การแก้ไขปัญหาและด าเนินการเชิงรุก  ระดับ 2 
2.การวางแผนและการจัดการ   ระดับ 2 
3. การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ระดับ 2 
4. ความเข้าใจพื้นท่ีและการเมืองท้องถิ่น  ระดับ 2 
3.สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น  ระดับ 2 
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ส่วนที่ 5  วุฒิการศึกษา  (Educational  Background) 
 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้ 
1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บริหารการคลัง การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร 
บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป การตลาด การจัดการ หรือในสาขาหรือทางอื่นท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
1.2 ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญช ีพาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บริหารการคลัง การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและ การธนาคาร บริหารธุรกิจ การ
จัดการท่ัวไป การตลาด การจัดการ หรือในสาขาหรือทางอื่นท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได 
1.3 ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บริหารการคลัง การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและ การธนาคาร บริหารธุรกิจ การ
จัดการท่ัวไป การตลาด การจัดการ หรือในสาขาหรือทางอื่นท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
ส่วนที่  6  ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งต้ัง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   
1. ระดับต้น (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
ข้อ 1 และ 2.2 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) ตามข้อ 3 
หรือท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านการคลัง หรืองาน
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี   

2. ระดับกลาง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)  
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานการคลัง ระดับต้น  
ข้อ 1 และ 2. ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านการคลัง หรือ งานอื่น
ท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
2.1 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งผู้อ านวยก ารกอง ระดับต้น (นักบริหารงาน การคลัง ระดับต้น) หรือท่ี 
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ  
2.2 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) หรือท่ี ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ก าหนดเวลา 4 ปีให้ลดเป็น 3 ปี ส าหรับผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานการคลัง ระดับต้น ข้อ 1.2 และข้อ 1.3  
2.3 ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญก ารพิเศษ หรือท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
3. ระดับสูง (นักบริหารงานการคลัง ระดับสูง)  
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานการคลัง ระดับต้น ข้อ 1 และ 2. ด ารงต าแหน่งใด
ต าแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านการคลังหรืองานอื่น ท่ีเกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
2.1 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกอง ระดับกลาง (นักบริหารงาน การคลัง ระดับกลาง) 
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หรือท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ 2.2 ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับเช่ียวชาญ หรือท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี  
ส่วนที่  7  ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี ้
 ต าแหน่งในสายงานนี้มีช่ือและระดับของต าแหน่งดังนี้  
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น  
นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง  
นักบริหารงานการคลัง ระดับสูง 
 


