
              แบบบรรยายลกัษณะงาน (Job Description)           
ของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

 
 

 
 

นางเยาวเรศ  ตุลา  
ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการกองคลงั 

ต าแหน่งเลขที ่ 12-2-04-2102-001 
 
ส่วนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบรหิารงาน  ผูอ้ านวยการกองคลงั 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน   นักบรหิารงานการคลงั 
ประเภท/ระดบั   อ านวยการ/ระดบัตน้ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   กองคลงั 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน บรหิารงานคลงั 
ชื่อต าแหน่งผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง ปลดัเทศบาลต าบลเวยีงสรวย 
ประเภท/ระดบั    บรหิารทอ้งถิน่/ระดบักลาง 
ส่วนท่ี 2 หน้าท่ีความรบัผิดชอบโดยสรปุ (Job Summary)   

ปฏิบตัิงานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือในฐานะหวัหน้าฝ่าย              
ที่มีลกัษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจดัการ อ านวยการ สัง่ราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 
ประเมนิผลงาน ตดัสนิใจแก้ไขปัญหาในงานดา้นการคลงัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ที่มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
ความยากและคุณภาพของงานค่อนขา้งสูงมาก โดยปกครองผูอ้ยู่ใต้บงัคบับญัชามากพอสมควร และปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นที่
ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
ส่วนท่ี  3  ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
ก. ด้านการวางแผน 

ท่ี ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ตวัช้ีวดั 

1 ก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายแนวทางด้านการคลงั เพื่อวางแผนและจดัท า
แผนงานโครงการในการพฒันาหน่วยงาน  

 

2 ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรอืแผนการปฏบิตังิาน รวมทัง้เป้าหมายและผลสมัฤทธิข์องหน่วยงาน
ดา้นงานการคลงั งานการเงนิและบญัช ีงานงบประมาณ งานการจดัเกบ็รายไดแ้ละงานการพสัดุ หรอื
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบตัิงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบตัิงานได้
อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสุดและสอดคลอ้งนโยบายและแผนกลยุทธ ์ 



ท่ี ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ตวัช้ีวดั 

3 ตดิตาม เร่งรดั การด าเนินกจิกรรมต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรอืแผนการปฏบิตัิงาน 
ตลอดจนประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสมัฤทธิข์อง
หน่วยงานตามทีก่ าหนดไว ้ 

4 ร่วมวางแนวทางการศกึษา วเิคราะหร์วบรวมขอ้มลูสถติดิา้นการเงนิ การคลงัและงบประมาณ รวมทัง้
เสนอแนวทางพฒันาการปฏบิตังิานหรอืระบบงาน เพื่อใหม้กีารบูรณาการแผนงาน กจิกรรม ขัน้ตอน
ส าคญัใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและผลสมัฤทธิข์องหน่วยงานตามทีก่ าหนด  

5 ร่วมวางแผนในการจัดท าแผนที่ภาษี จัดหาพัสดุ การเบิกจ่ายเงินประจ าไตรมาส เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจดัเก็บรายได้ ให้มีพสัดุเพียงพอต่อการใช้งาน และการจ่ายเงินเป็นไปตาม
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี  

6 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วเิคราะห์ และเสนอแนวทางพฒันาการปฏิบตัิงานหรอืระบบงานของ
หน่วยงานทีส่งักดั เพื่อปรบัปรุงกระบวนการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ภายใตข้อ้จ ากดัทางดา้น
งบประมาณ บุคลากร และเวลา  

7 วางแผนการใชจ้่ายเงนิสะสม และการจ่ายขาดเงนิสะสม เพื่อไม่ใหก้ระทบกบัสถานะทางการเงนิการ
คลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ รวมถงึตรวจสอบการด าเนินการใชจ้่ายเงนิงบกลาง เงนิอุดหนุน 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบยีบและหนังสอืสัง่การ  

 
ข. ด้านการบริหารงาน 

ท่ี ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ตวัช้ีวดั 

1 จดัระบบงาน และวธิีการปฏิบตัิราชการของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบตัิราชการของ
เจา้หน้าทีใ่นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ  

 

2 มอบหมาย ก ากบัดูแล ตรวจสอบ ตดิตาม ใหค้ าแนะน า ปรบัปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัภารกจิของหน่วยงาน เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานบรรลุเป้าหมายและผลสมัฤทธิต์ามทีก่ าหนดไว ้ 

3 พจิารณาอนุมตัิ อนุญาตการด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรบัผิดชอบ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายและผลสมัฤทธิต์ามทีก่ าหนด  

4 จัดระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะห์ผลดี ผลกระทบ ปัญหา 
อุปสรรค เพื่อใหก้ารสนับสนุนหรอืทาการปรบัปรุงแกไ้ข  

5 ร่วมก าหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
โดยทัว่ไปขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

6 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ตดิตาม ใหค้ าแนะน า วเิคราะห์ ท าความเหน็และตรวจสอบงานการคลงั
หลายดา้นเช่น งานการคลงั งานการเงนิและบญัช ีงานการจดัเกบ็รายได ้งานรวบรวมขอ้มูลสถติิ
และวเิคราะหง์บประมาณ งานพสัดุ งานจดัการเงนิกู ้งานรบัรองสทิธ ิงานเบกิเงนิงบประมาณ งาน
ควบคุมการเบิกจ่าย งานการเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานแทนตัวเงินเป็นต้น เพื่อ
ควบคุมการด าเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพ ถูกตอ้งและเป็นไปตามกฎระเบยีบสงูสุด  

7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจดัท ารายงานการเงนิการบญัชตี่างๆ รายงานการปฏบิตังิาน รายงาน
ประเมนิผลการใช้จ่ายงบประมาณ หรอืรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่
ก าหนดไวอ้ย่างตรงเวลา  

8 ควบคุมดูแลการด าเนินการใหม้กีารช าระภาษแีละค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างทัว่ถงึ เพื่อใหส้ามารถ
เกบ็รายไดต้ามเป้าหมายทีต่ัง้ไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูสุด  

9 ตรวจสอบการเบกิจ่ายวสัดุครุภณัฑ์ การจดัซื้อและการจดัจา้งเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่าง
ถูกตอ้งตามกฎระเบยีบและมปีระสทิธภิาพสงูสุด  



10 ควบคุมและตรวจจ่ายเงนิตามฏกีา หรอืควบคุมการขอเบกิเงนิ การน าส่งเงนิ และการน าส่งเงนิไป
ส ารองจ่าย เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบอย่างถูกตอ้งและเหมาะสมมปีระสทิธภิาพสงูสุด  

11 วิเคราะห์ และเสนอข้อมูลทางด้านการคลัง การเงิน การบัญชีและการงบประมาณเพื่อน าไป
ประกอบการพจิารณาปรบัปรุงแกไ้ขปัญหาการปฏบิตังิานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

12 ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานหรอืองค์กรภาครฐั เอกชน และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหเ้กดิความ
ร่วมมอืหรอืบูรณาการงานใหเ้กดิผลสมัฤทธิแ์ละเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

13 ตอบปัญหา ชี้แจงและด าเนินการเป็นกรรมการตามภารกิจทีไ่ดร้บัมอบหมาย เช่น เป็นกรรมการ
รกัษาเงนิ เป็นกรรมการตรวจการจ้างเป็นกรรมการตรวจรบัพสัดุ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อควบคุมให้
ภารกจิดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูสุด  

ค. ด้านการบริหารทรพัยากรบุคคล 

ท่ี ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ตวัช้ีวดั 

1 จดัระบบงานและอตัราก าลงัเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกบัภารกิจ ปรมิาณงานและ
งบประมาณเพื่อใหป้ฏบิตัริาชการเกดิประสทิธภิาพ และความคุม้ค่า  

 

2 ติดตามและประเมนิผลงานของเจ้าหน้าที่ในบงัคบับญัชา เพื่อให้การปฏิบตัิงานสอดคล้องกบั
วตัถุประสงคข์องหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสมัฤทธิต์ามทีก่ าหนดไว ้ 

3 ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรบัปรุงและพฒันาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคบับัญชา ให้มี
ความสามารถและสมรรถนะทีเ่หมาะสมกบังานทีป่ฏบิตั ิ 

4 จดัรปูแบบและวางแนวทางการปฏบิตัริาชการของบุคลากรในหน่วยงานใหม้คีวามเหมาะสมและ
มีความยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติงาน โดยก าหนดหรือมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะงาน
สอดคล้องหรอืเกื้อกูลกนั สามารถปฏบิตังิานแทนกนัไดทุ้กต าแหน่ง เพื่อใหก้ารด าเนินงานเกิด
ความคล่องตวัและมคีวามต่อเน่ือง  

5 สอนงาน พฒันาการปฏิบตัิงาน ฝึกอบรมหรอืถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใต้บงัคบับญัชาเพื่อพฒันา
เจา้หน้าทีใ่นหน่วยงานที่ก ากบัใหม้คีวามเชีย่วชาญและสามารถปฏบิตังิานใหเ้กิดประโยชน์แก่
หน่วยงานอย่างยัง่ยนื  

ง.ด้านการบริหารงบประมาณ 

ท่ี ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ตวัช้ีวดั 

1 ก าหนดนโยบายและวางแผนการใชท้รพัยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อใหส้อดคล้อง
กบันโยบาย พนัธกจิ และเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

 

2 ตดิตาม ตรวจสอบการใชท้รพัยากรและงบประมาณ เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพ ความคุม้ค่า และ
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสมัฤทธิต์ามทีก่ าหนดไว ้

3 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การคลัง และวสัดุ 
ครุภณัฑ ์เกดิประสทิธภิาพ ความคุม้ค่า และเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสมัฤทธิท์ีก่ าหนด 

4 ร่วมหรอืวางแผนและประสานกจิกรรมใหม้กีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ ทัง้ดา้น
งบประมาณ อาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์ในการท างาน เพื่อใหก้ารท างานเกดิประสทิธภิาพคุม้ค่า 
และบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีส่งักดั โดยอาจพจิารณาน างบประมาณที่
ไดร้บัจดัสรรมาด าเนินการและใชจ้า่ยร่วมกนั  

5 ร่วมหรอืบรหิารและก าหนดแนวทางการจดัสรรและการใช้ทรพัยากร หรอืงบประมาณตามที่
ไดร้บัมอบหมาย เพื่อใหก้ารจดัสรรทรพัยากรเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสุด 

ส่วนท่ี  4  คณุสมบติัท่ีจ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มคีุณสมบตัติรงตามคุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่งตามที ่ ก.ท.จ.เชยีงราย ก าหนด 
ส่วนท่ี  5  ความรู้ ทกัษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 



ความรู้ท่ีจ าเป็นประจ าสายงาน ระดบัท่ีต้องการ 

1. ความรูเ้รื่องปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด ารขิองพระบาทสมเดจ็  
พระเจา้อยูห่วั 

1 

2. ความรูเ้รื่องการจดัท าแผนปฏบิตักิารและแผนยุทธศาสตร ์ 2 

3. ความรูเ้รื่องการตดิตามและประเมนิผล 2 

4. ความรูเ้รื่องระบบการจดัการองคก์ร 2 

5. ความรูเ้รื่องการบรหิารความเสีย่ง 2 

6. ความรูเ้รื่องการพฒันาบุคลากร 2 

7. ความรูเ้รื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกจิและสงัคมพืน้ที ่ 2 

8. ความรูเ้รื่องกฎหมาย (ความรูเ้ฉพาะทางในงานทีร่บัผดิชอบ) 2 

9. ความรูเ้รื่องการจดัการความรู ้ 1 

10. ความรูเ้รื่องการท างบการเงนิและงบประมาณ 3 

11. ความรูเ้รื่องระบบการบรหิารงานการคลงัภาครฐัดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
GFMIS 

2 

12. ความรูเ้รื่องบญัชแีละระบบบญัช ี 3 

13. ความรูเ้รื่องการจดัซื้อจดัจา้งและกฎระเบยีบพสัดุ 2 

ทกัษะท่ีจ าเป็นประจ าสายงาน ระดบัท่ีต้องการ 

1. ทกัษะการบรหิารขอ้มลู 1 

2. ทกัษะการใชค้อมพวิเตอร ์ 1 

3. ทกัษะการประสานงาน 2 

4. ทกัษะการบรหิารโครงการ 2 

5. ทกัษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู ้ 1 

6. ทกัษะการเขยีนรายงานและสรุปรายงาน 1 

7. ทกัษะการเขยีนหนังสอืราชการ 2 

สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรบัการปฏิบติังานในต าแหน่ง ประกอบดว้ย 
สมรรถนะหลกั 5 สมรรถนะ       

1.การมุ่งผลสมัฤทธิ ์        ระดบั 1 
2.การยดึมัน่ในความถูกตอ้งและจรยิธรรม    ระดบั 1 
3.ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน     ระดบั 1 
4.การบรกิารเป็นเลศิ         ระดบั 1 
5.การท างานเป็นทมี         ระดบั 1 

สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 4 สมรรถนะ 
1.การเป็นผูน้ าในการเปลีย่นแปลง      ระดบั 1 
2.ความสามารถในการเป็นผูน้ า       ระดบั 1 
3.ความสามารถในการพฒันาคน       ระดบั 1 
4.การคดิเชงิกลยทุธ ์        ระดบั 1 



สมรรถนะประจ าสายงาน  
1.การแกไ้ขปัญหาและด าเนินการเชงิรุก     ระดบั 2 
2.การวางแผนและการจดัการ       ระดบั 2 
3.การสรา้งใหเ้กดิการมส่ีวนร่วมทุกภาคส่วน     ระดบั 2 
4.ความเขา้ใจพืน้ทีแ่ละการเมอืงทอ้งถิน่   ระดบั 2 
5.สรา้งสรรคเ์พื่อประโยชน์ของทอ้งถิน่   ระดบั 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


