
   

แบบบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

 
นางสาวปริตรา  อิ่มกระโทก 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
ต าแหน่งเลขท่ี 2๐-3-04-2102-001 

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

1 ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย แนวทางด้าน การคลัง เพื่อวางแผนและจัดท าแผนงานโครงการในการพฒันาหน่วยงาน  

2 ร่วมวางแผนงาน/โ ครงการหรือแผนการปฏิบัติงานรวมท้ังเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ ของหน่วยงานด้านงานการคลังงานการเงนิและบัญชี งาน
งบประมาณงานการจัดเก็บรายได้และงานการพัสดุ หรืองานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องนโยบายและแผนกลยุทธ์ 

  
 

 
 
ท่ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

3 ติดตามเร่งรัดการด าเนินกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามแผนงาน /โครงการ
หรือแผนการปฏิบัติงานตลอดจนประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน

 



   

ท่ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามท่ีก าหนด
ไว ้

4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลสถิติด้านการเงิน 
การคลังและงบประมาณรวมท้ังเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ
ระบบงาน เพื่อให้มีการบูรณาการแผนงานกิจกรรม ขั้นตอนส าคัญให้
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามท่ีก าหนด 

 

5 ร่วมวางแผนในการจัดท าแผนท่ีภาษีจัดหาพัสดุการเบิกจ่ายเงินประจ า
ไตรมาสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ให้มีพัสดุ เพียงพอ
ต่อการใช้งานและการจ่ายเงินเป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 

6 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการ
ปฏิบัติงานหรือระบบงานของหน่วยงานท่ีสังกัด เพื่อปรับปรุง
กระบวนการทางานให้ มีประสิ ทธิภาพยิ่งขึ้นภายใต้ข้อจ ากัด 
ทางด้านงบประมาณบุคลากร และเวลา 

 

7 วางแผนการใช้จ่ายเงินสะสมและการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อไม่ให้ 
กระทบกับสถานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงตรวจสอบการด าเนินการใช้จ่ายเงินงบกลาง 
เงินอุดหนุนอุดหนุนเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการ 

 

 
ข. ด้านการบริหารงาน 
ท่ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 จัดระบบงานและวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงานเพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

 

2 มอบหมายก ากับดูแลตรวจสอบติดตามให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไขใน
เรื่องต่ างๆท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพือ่ให้การปฏิบัติงาน
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนดไว้ 

3 พิจารณาอนุมัติอนุญาตการด าเนินการตา่งๆตามภารกิจท่ีหน่วยงาน
รับผิดชอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด 

4 จัดระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะห์ 
ผลดีผลกระทบ ปัญหา อุปสรรค เพื่อให้การสนับสนุนหรือท าการ
ปรับปรุงแก้ไข 

5 ร่วมก าหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการประหยัดและคล่องตัว
ในการปฏิบัติงานโดยท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 
ท่ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

6 ควบคุม ดูแลตรวจสอบติดตาม ให้ค าแนะน าวิเคราะห์ ท าความเห็นและ  



   

ท่ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 
ตรวจสอบงานการคลังหลายด้าน เช่น งานการคลังงานการเงนิและ
บัญชี งานการจัดเก็บรายได้งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์
งบประมาณงานพัสดุงานจัดการเงินกู้ งานรับรองสิทธิ งานเบิกเงิน
งบประมาณงานควบคุมการเบิกจ่ายงานการเก็บรักษาทรัพย์สินท่ีมีค่า
และหลักฐานแทนตัวเงินเป็นต้นเพื่อควบคุมการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพถูกต้องและเป็นไปตามกฎระเบียบสูงสุด 

7 ควบคุมดูแลตรวจสอบและจัดท ารายงาน การเงินการบัญชีต่างๆ
รายงานการปฏิบัติงาน รายงานประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณหรือ
รายงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดไว้อย่าง
ตรงเวลา 

8 ควบคุมดูแลการด าเนินการให้มีการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
อย่างท่ัวถึงเพื่อให้สามารถเก็บรายได้ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

9 ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อและการจัดจ้างเพื่อให้
การด าเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

10 ควบคุมและตรวจจ่ายเงินตามฏีกา หรือควบคุมการขอเบิกเงิน การ
น าส่งเงินและการน าส่งเงินไปส ารองจ่าย เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
อย่างถูกต้องและเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด 

11 วิเคราะห์ และเสนอข้อมูล ทางด้านการคลัง การเงิน การบัญชีและ
การงบประมาณ เพื่อน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง แก้ไขปัญหา
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครฐั เอกชน และบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
และเป็นประโยชน์ต่อประช าชน 

13 ตอบปัญหา ช้ีแจงและด าเนินการเป็นกรรมการตามภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมาย เช่นเป็นกรรมการรักษาเงินเป็นกรรมการตรวจการจ้างเป็น
กรรมการตรวจรับพัสดุฯลฯเป็นต้นเพื่อควบคุมให้ภารกิจดังกล่าวเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
ค. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ท่ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานให้สอดคล้องกับ
ภารกิจปริมาณงานและงบประมาณเพื่อให้ปฏิบัติราชการเกิด
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่ า 

 

2 ติดตามและประเมินผลง านของเจ้าหน้าท่ีในบังคับบัญชาเพื่อให้การ



   

ท่ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนดไว ้ 

3 ให้ค าปรึกษาแนะน าปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติง านของเจ้าหน้าท่ี 
ในบังคับบัญชา ให้มีความส ามารถและสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับงานท่ี
ปฏิบัต ิ 

4 จัดรูปแบบและวางแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน
ให้มีความเหมาะสมและมีความยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติงานโดยก าหนด
หรือมอบอ านาจ ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีมีลักษณะงานสอดคล้องหรือเกื้อกูลกัน
สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ทุกต าแหน่งเพื่อให้การด าเนินงานเกิด
ความคล่องตัวและมีความต่อเนื่อง 

5 สอนงานพัฒนาการปฏิบัติงานฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท่ีก ากับให้มีความ
เช่ียวชาญและสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานอย่าง
ยั่งยืน 

 
ง.ด้านการบริหารงบประมาณ 
ท่ี หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 ก าหนดนโยบายและวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของ
หน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตาม
เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

2 ติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพความคุ้มค่ า และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
ก าหนดไว้ 

 

3 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินการเกี่ยวกับงบประมาณการเงิน 
การคลัง และวัสดุ ครุภัณฑ์ เกิดประสิทธิภาพความคุ้มค่า และเป็นไป
ตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ท่ีก าหนด 

 

4 ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบท้ังด้านงบประมาณอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ใน
การท างานเพื่อให้การท างานเกิดประสิทธิภาพ 
คุ้มค่าและบรรลุ เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดย
อาจพิจารณาน างบประมาณท่ีได้รับจัดสรรมาด าเนินการและใช้จ่าย
ร่วมกัน 

 

5 ร่วมหรือบริหารและก าหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากร
หรืองบประมาณตามท่ีได้รับมอบหมายเพื่อให้การจัดสรรทรัพยากร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 

ส่วนที่  4  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 



   

มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามท่ี ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมาก าหนด 
 
ส่วนที่  5  ความรู้ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 
 

ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับที่ต้องการ 
1. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 
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 

 
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 
 

ส่วนที่ 6 การลงนาม 
 
ช่ือผู้ตรวจสอบ .................................... 
 
วันท่ีท่ีได้จัดท า .................................... 

 
 
 

 


