แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
ของเทศบาลตาบลเวียงสรวย

นางเยาวเรศ ตุลา
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการกองคลัง
ตาแหน่งเลขที่ 12-2-04-2102-001
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั ่วไป (Job Title)
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
ผูอ้ านวยการกองคลัง
ชื่อตาแหน่งในสายงาน
นักบริหารงานการคลัง
ประเภท/ระดับ
อานวยการ/ระดับต้น
ชื่อหน่วยงาน (สานัก/กอง)
กองคลัง
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่ าย/งาน
บริหารงานคลัง
ชื่อตาแหน่งผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง ปลัดเทศบาลตาบลเวียงสรวย
ประเภท/ระดับ
บริหารท้องถิน่ /ระดับกลาง
ส่วนที่ 2 หน้ าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)
ปฏิบตั ิง านในฐานะหัวหน้ าหน่ วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในฐานะหัวหน้ าฝ่ าย
ที่มีลกั ษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริห ารจัดการ อานวยการ สั ่งราชการ มอบหมาย กากับ แนะนา ตรวจสอบ
ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ไขปั ญหาในงานด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่มหี น้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
ความยากและคุณภาพของงานค่อนข้างสูงมาก โดยปกครองผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชามากพอสมควร และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ที่
ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ส่วนที่ 3 ลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ
ก. ด้านการวางแผน
ที่
ลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ
ตัวชี้วดั
1 กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้ าหมายแนวทางด้านการคลัง เพื่อวางแผนและจัดท า
แผนงานโครงการในการพัฒนาหน่วยงาน
2 ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ เป้ าหมายและผลสัมฤทธิ ์ของหน่วยงาน
ด้านงานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานการจัดเก็บรายได้และงานการพัสดุ หรือ
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นแบบแผนในการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องนโยบายและแผนกลยุทธ์

ลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ

ที่

ตัวชี้วดั

3 ติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็ นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบตั ิงาน
ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดาเนินงาน เพื่อให้เป็ นไปตามเป้ าหมายและผลสัมฤทธิข์ อง
หน่วยงานตามทีก่ าหนดไว้
4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลสถิตดิ า้ นการเงิน การคลังและงบประมาณ รวมทัง้
เสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบตั งิ านหรือระบบงาน เพื่อให้มกี ารบูรณาการแผนงาน กิจกรรม ขัน้ ตอน
สาคัญให้เป็ นไปตามเป้ าหมายและผลสัมฤทธิ ์ของหน่วยงานตามทีก่ าหนด
5 ร่ ว มวางแผนในการจัด ท าแผนที่ภ าษี จัด หาพัส ดุ การเบิ ก จ่ า ยเงิน ประจ าไตรมาส เพื่อ เพิ่ม
ประสิท ธิภ าพในการจัดเก็บรายได้ ให้ม ีพสั ดุเพียงพอต่อ การใช้ง าน และการจ่ายเงินเป็ นไปตาม
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
6 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒ นาการปฏิบตั ิง านหรือ ระบบงานของ
หน่วยงานทีส่ งั กัด เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ภายใต้ขอ้ จากัดทางด้าน
งบประมาณ บุคลากร และเวลา
7 วางแผนการใช้จ่ายเงินสะสม และการจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อไม่ให้กระทบกับสถานะทางการเงินการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมถึงตรวจสอบการดาเนินการใช้จ่ายเงินงบกลาง เงินอุดหนุ น
เพื่อให้เป็ นไปตามระเบียบและหนังสือสั ่งการ

ข. ด้านการบริหารงาน
ที่
1
2
3
4
5
6

7

8
9

ลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ

จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบตั ิราชการของหน่ วยงาน เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิราชการของ
เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบตั งิ านบรรลุเป้ าหมายและผลสัมฤทธิ ์ตามทีก่ าหนดไว้
พิจารณาอนุ มตั ิ อนุ ญาตการดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่ วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายและผลสัมฤทธิ ์ตามทีก่ าหนด
จัด ระบบการติด ตาม ประเมิน ผลการปฏิบัติง าน ตลอดจนวิเ คราะห์ ผ ลดี ผลกระทบ ปั ญ หา
อุปสรรค เพื่อให้การสนับสนุนหรือทาการปรับปรุงแก้ไข
ร่ ว มก าหนดรายจ่ า ยของหน่ ว ยงานเพื่อ ให้เ กิด การประหยัด และคล่ อ งตัว ในการปฏิบัติง าน
โดยทัวไปขององค์
่
กรปกครองส่วนท้องถิน่
ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา วิเคราะห์ ทาความเห็นและตรวจสอบงานการคลัง
หลายด้านเช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติ
และวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งานจัดการเงินกู้ งานรับรองสิทธิ งานเบิกเงินงบประมาณ งาน
ควบคุม การเบิกจ่ า ย งานการเก็บ รัก ษาทรัพ ย์สินที่ม ีค่ า และหลัก ฐานแทนตัวเงินเป็ น ต้น เพื่อ
ควบคุมการดาเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็ นไปตามกฎระเบียบสูงสุด
ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจัดทารายงานการเงินการบัญชีต่างๆ รายงานการปฏิบตั งิ าน รายงาน
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ หรือรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางที่
กาหนดไว้อย่างตรงเวลา
ควบคุมดูแลการดาเนินการให้มกี ารชาระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างทัวถึ
่ ง เพื่อให้สามารถ
เก็บรายได้ตามเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภณ
ั ฑ์ การจัดซื้อและการจัดจ้างเพื่อให้การดาเนินการเป็ นไปอย่าง
ถูกต้องตามกฎระเบียบและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตัวชี้วดั

10
11
12
13

ควบคุมและตรวจจ่ายเงินตามฏีกา หรือควบคุมการขอเบิกเงิน การนาส่งเงิน และการนาส่งเงินไป
สารองจ่าย เพื่อให้เป็ นไปตามกฎระเบียบอย่างถูกต้องและเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด
วิเคราะห์ และเสนอข้อ มูลทางด้า นการคลัง การเงิน การบัญ ชีและการงบประมาณเพื่อ น าไป
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปั ญหาการปฏิบตั งิ านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ ์และเป็ นประโยชน์ต่อประชาชน
ตอบปั ญหา ชี้แจงและดาเนินการเป็ นกรรมการตามภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เช่น เป็ นกรรมการ
รักษาเงิน เป็ นกรรมการตรวจการจ้างเป็ นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เป็ นต้น เพื่อควบคุม ให้
ภารกิจดังกล่าวเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ค. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่
1
2
3
4

5

2
3
4

5

ตัวชี้วดั

จัดระบบงานและอัตรากาลังเจ้าหน้ าที่ในหน่ วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ ปริมาณงานและ
งบประมาณเพื่อให้ปฏิบตั ริ าชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุม้ ค่า
ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบตั ิงานสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้ าหมายและผลสัมฤทธิ ์ตามทีก่ าหนดไว้
ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงและพัฒ นาการปฏิบัติง านของเจ้า หน้ าที่ในบัง คับบัญ ชา ให้ม ี
ความสามารถและสมรรถนะทีเ่ หมาะสมกับงานทีป่ ฏิบตั ิ
จัดรูปแบบและวางแนวทางการปฏิบตั ริ าชการของบุคลากรในหน่วยงานให้มคี วามเหมาะสมและ
มีความยืดหยุ่นต่อ การปฏิบัติง าน โดยกาหนดหรือ มอบอานาจให้เจ้าหน้ าที่ท่มี ีลักษณะงาน
สอดคล้องหรือเกื้อกูลกัน สามารถปฏิบตั งิ านแทนกันได้ทุกตาแหน่ง เพื่อให้การดาเนินงานเกิด
ความคล่องตัวและมีความต่อเนื่อง
สอนงาน พัฒนาการปฏิบตั ิงาน ฝึ กอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใต้บงั คับบัญชาเพื่อพัฒนา
เจ้าหน้าทีใ่ นหน่ วยงานที่กากับให้มคี วามเชีย่ วชาญและสามารถปฏิบตั งิ านให้เกิดประโยชน์แก่
หน่วยงานอย่างยังยื
่ น

ง.ด้านการบริหารงบประมาณ
ที่
1

ลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ

ลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ

กาหนดนโยบายและวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบาย พันธกิจ และเป็ นไปตามเป้ าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภ าพ ความคุม้ ค่า และ
เป็ นไปตามเป้ าหมายและผลสัมฤทธิ ์ตามทีก่ าหนดไว้
ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การดาเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การคลัง และวัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์ เกิดประสิทธิภาพ ความคุม้ ค่า และเป็ นไปตามเป้ าหมาย และผลสัมฤทธิ ์ทีก่ าหนด
ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มกี ารใช้ทรัพยากรของหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ ทัง้ ด้าน
งบประมาณ อาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ในการทางาน เพื่อให้การทางานเกิดประสิทธิภาพคุม้ ค่า
และบรรลุเป้ าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีส่ งั กัด โดยอาจพิจารณานางบประมาณที่
ได้รบั จัดสรรมาดาเนินการและใช้จา่ ยร่วมกัน
ร่วมหรือบริหารและกาหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้ท รัพยากร หรืองบประมาณตามที่
ได้รบั มอบหมาย เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จาเป็ นในงาน (Job Specifications)
มีคุณสมบัตติ รงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่งตามที่ ก.ท.จ.เชียงราย กาหนด
ส่วนที่ 5 ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็ นในตาแหน่ งงาน

ตัวชี้วดั

ความรู้ที่จาเป็ นประจาสายงาน
1. ความรูเ้ รื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั
2. ความรูเ้ รื่องการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารและแผนยุทธศาสตร์
3. ความรูเ้ รื่องการติดตามและประเมินผล
4. ความรูเ้ รื่องระบบการจัดการองค์กร
5. ความรูเ้ รื่องการบริหารความเสีย่ ง
6. ความรูเ้ รื่องการพัฒนาบุคลากร
7. ความรูเ้ รื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพืน้ ที่
8. ความรูเ้ รื่องกฎหมาย (ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
9. ความรูเ้ รื่องการจัดการความรู้
10. ความรูเ้ รื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
11. ความรูเ้ รื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
GFMIS
12. ความรูเ้ รื่องบัญชีและระบบบัญชี
13. ความรูเ้ รื่องการจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
ทักษะที่จาเป็ นประจาสายงาน
1. ทักษะการบริหารข้อมูล
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
3. ทักษะการประสานงาน
4. ทักษะการบริหารโครงการ
5. ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
7. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
สมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับการปฏิ บตั ิ งานในตาแหน่ ง ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.การมุ่งผลสัมฤทธิ ์
ระดับ 1
2.การยึดมั ่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 1
3.ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 1
4.การบริการเป็ นเลิศ
ระดับ 1
5.การทางานเป็ นทีม
ระดับ 1
สมรรถนะประจาผู้บริหาร 4 สมรรถนะ
1.การเป็ นผูน้ าในการเปลีย่ นแปลง
ระดับ 1
2.ความสามารถในการเป็ นผูน้ า
ระดับ 1
3.ความสามารถในการพัฒนาคน
ระดับ 1
4.การคิดเชิงกลยุทธ์
ระดับ 1

ระดับที่ต้องการ
1
2
2
2
2
2
2
2
1
3
2
3
2
ระดับที่ต้องการ
1
1
2
2
1
1
2

สมรรถนะประจาสายงาน
1.การแก้ไขปั ญหาและดาเนินการเชิงรุก
2.การวางแผนและการจัดการ
3.การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
4.ความเข้าใจพืน้ ทีแ่ ละการเมืองท้องถิน่
5.สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิน่

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2

