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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

สายงาน

บริหำรงำนกำรคลัง

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สำยงำนนี้คลุมถึงตำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัติงำนทำงด้ำนบริหำรงำนคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรกำหนดนโยบำย วำงแผน ควบคุม มอบหมำยงำน ตรวจสอบ
ประเมินผลและรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนทำงด้ำนกำรบริหำรงำนคลังหลำยด้ำน เช่ น งำนกำรคลัง งำนกำรเงิน
และบั ญ ชี งำนกำรจั ด เก็ บ รำยได้ งำนรวบรวมข้อ มูล สถิ ติและวิเครำะห์ งบประมำณ งำนพั ส ดุ งำนธุรกำร
งำนกำรจัดกำร เงินกู้ งำนจัดระบบงำน งำนบริหำรงำนบุคคล งำนตรวจสอบเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำย ปฏิบัติงำน
เกี่ยวกับกำรเสนอแนะและให้ คำปรึกษำแนะนำ กำรทำควำมเห็นและสรุปรำยงำน ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
อนุญำตที่เป็นอำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนกำรคลัง เก็บรักษำทรัพย์สินที่มีค่ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตำแหน่งในสำยงำนนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้
นักบริหำรงำนกำรคลัง
ระดับต้น
นักบริหำรงำนกำรคลัง
ระดับกลำง
นักบริหำรงำนกำรคลัง
ระดับสูง

ก.ท. กำหนดเมื่อ 26 พฤศจิกำยน 2558

ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำร

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนกำรคลัง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนกำรคลัง

ระดับตาแหน่ง

ระดับต้น

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนำดเล็ก หรือ
ในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำย ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจแก้ไขปัญหำในงำนด้ำนกำรคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ควำมยำกและคุณภำพของงำนค่อนข้ำงสูงมำก โดยปกครองผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชำมำกพอสมควร และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ก ำหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ยุ ท ธศำสตร์ แ ละเป้ ำ หมำยแนวทำงด้ ำ นกำรคลั ง
เพื่อวำงแผนและจัดทำแผนงำนโครงกำรในกำรพัฒนำหน่วยงำน
1.2 ร่ ว มวำงแผนงำน/โครงกำร หรื อ แผนกำรปฏิ บั ติ ง ำน รวมทั้ ง เป้ ำ หมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนด้ำนงำนกำรคลัง งำนกำรเงินและบัญชี งำนงบประมำณ งำนกำรจัดเก็บรำยได้และ
งำนกำรพัสดุ หรืองำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแบบแผนในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้สำมำรถปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดและสอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์
1.3 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือ
แผนกำรปฏิ บั ติ งำน ตลอดจนประเมิ น ผลและรำยงำนกำรด ำเนิ น งำน เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตำมเป้ ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
1.4 ร่วมวำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์รวบรวมข้อมูลสถิติด้ำนกำรเงิน กำรคลังและ
งบประมำณ รวมทั้ งเสนอแนวทำงพั ฒ นำกำรปฏิ บั ติ งำนหรือ ระบบงำน เพื่ อให้ มี ก ำรบู รณำกำรแผนงำน
กิจกรรม ขั้นตอนสำคัญให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
1.5 ร่วมวำงแผนในกำรจัดทำแผนที่ภำษี จัดหำพัสดุ กำรเบิกจ่ำยเงินประจำไตรมำส
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรจั ด เก็ บ รำยได้ ให้ มี พั ส ดุ เพี ย งพอต่ อ กำรใช้ งำน และกำรจ่ ำยเงิน เป็ น ไปตำม
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
1.6 ร่วมวำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหน่ วยงำนที่สังกัด เพื่อปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนให้ มีประสิ ทธิภ ำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจำกัด
ทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
1.7 วำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินสะสม และกำรจ่ำยขำดเงินสะสม เพื่อไม่ให้ กระทบกับ
สถำนะทำงกำรเงินกำรคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงตรวจสอบกำรดำเนินกำรใช้จ่ำยเงินงบกลำง
เงินอุดหนุนอุดหนุน เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำร

2. ด้านบริหารงาน
2.1 จัดระบบงำน และวิธีกำรปฏิ บัติรำชกำรของหน่ว ยงำน เพื่อเป็ นแนวทำงกำร
ปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.3 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.4 จั ด ระบบกำรติ ด ตำม ประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำน ตลอดจนวิ เครำะห์ ผ ลดี
ผลกระทบ ปัญหำ อุปสรรค เพื่อให้กำรสนับสนุนหรือทำกำรปรับปรุงแก้ไข
2.5 ร่วมกำหนดรำยจ่ำยของหน่วยงำนเพื่อให้เกิดกำรประหยัดและคล่องตัวในกำร
ปฏิบัติงำนโดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.6 ควบคุ ม ดู แ ล ตรวจสอบ ติ ด ตำม ให้ ค ำแนะน ำ วิ เครำะห์ ท ำควำมเห็ น และ
ตรวจสอบงำนกำรคลังหลำยด้ำนเช่ น งำนกำรคลัง งำนกำรเงินและบัญชี งำนกำรจัดเก็บรำยได้ งำนรวบรวม
ข้อมูลสถิติและวิเครำะห์งบประมำณ งำนพัสดุ งำนจัดกำรเงินกู้ งำนรับรองสิทธิ งำนเบิกเงินงบประมำณ งำน
ควบคุ มกำรเบิ ก จ่ ำย งำนกำรเก็บ รั กษำทรัพย์ สิ น ที่มี ค่ำและหลั กฐำนแทนตัว เงิน เป็ นต้ น เพื่ อควบคุม กำร
ดำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ ถูกต้องและเป็นไปตำมกฎระเบียบสูงสุด
2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจัดทำรำยงำนกำรเงินกำรบัญชีต่ำงๆ รำยงำนกำร
ปฏิบัติงำน รำยงำนประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ หรือรำยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตำมแนวทำง
ที่กำหนดไว้อย่ำงตรงเวลำ
2.8 ควบคุมดูแลกำรดำเนินกำรให้มีกำรชำระภำษีและค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ อย่ำงทั่วถึง
เพื่อให้สำมำรถเก็บรำยได้ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.9 ตรวจสอบกำรเบิ ก จ่ ำ ยวั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ กำรจั ด ซื้ อ และกำรจั ด จ้ ำ งเพื่ อ ให้ ก ำร
ดำเนินกำรเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมกฎระเบียบและมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.10 ควบคุมและตรวจจ่ำยเงินตำมฏีกำ หรือควบคุมกำรขอเบิกเงิน กำรนำส่งเงิน และ
กำรนำส่งเงินไปสำรองจ่ำย เพื่อให้เป็นไปตำมกฎระเบียบอย่ำงถูกต้องและเหมำะสมมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.11 วิ เ ครำะห์ และเสน อข้ อ มู ล ท ำงด้ ำ น กำรคลั ง กำรเงิ น กำรบั ญ ชี แ ละ
กำรงบประมำณเพื่อนำไปประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2.12 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชน
2.13 ตอบปัญหำ ชี้แจงและดำเนินกำรเป็นกรรมกำรตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย เช่น
เป็นกรรมกำรรักษำเงิน เป็นกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อควบคุมให้
ภำรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด

3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จั ด ระบบงำนและอั ต รำก ำลั งเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ในหน่ ว ยงำนให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภำรกิ จ
ปริมำณงำนและงบประมำณเพื่อให้ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำ ให้มีควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
3.4 จัดรูปแบบและวำงแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรในหน่วยงำนให้มีควำม
เหมำะสมและมีควำมยื ดหยุ่ น ต่อกำรปฏิบั ติงำน โดยกำหนดหรือมอบอ ำนำจให้ เจ้ำหน้ำที่ ที่ มีลั กษณะงำน
สอดคล้องหรือเกื้อกูลกัน สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ทุกตำแหน่ง เพื่อให้กำรดำเนินงำนเกิดควำมคล่องตัว
และมีควำมต่อเนื่อง
3.5 สอนงำน พัฒนำกำรปฏิบัติงำน ฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ
เพื่อ พัฒ นำเจ้ ำหน้ ำที่ ในหน่ ว ยงำนที่ กำกับ ให้ มี ควำมเชี่ย วชำญและสำมำรถปฏิบั ติงำนให้ เกิดประโยชน์แ ก่
หน่วยงำนอย่ำงยั่งยืน
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 กำหนดนโยบำยและวำงแผนกำรใช้ทรัพ ยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ เพื่อให้ เกิดประสิ ทธิภ ำพ
ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
4.3 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับงบประมำณ กำรเงิน กำรคลัง
และวัสดุ ครุภัณฑ์ เกิดประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำย และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
4.4 ร่ว มหรื อวำงแผนและประสำนกิจ กรรมให้ มี กำรใช้ ท รัพ ยำกรของหน่ ว ยงำนที่
รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรทำงำน เพื่อให้กำรทำงำนเกิดประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำ และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอำจพิจำรณำนำงบประมำณที่ได้รั บ
จัดสรรมำดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
4.5 ร่ ว มหรื อ บริ ห ำรและก ำหนดแนวทำงกำรจั ด สรรและกำรใช้ ท รั พ ยำกร หรื อ
งบประมำณตำมที่ได้รับมอบหมำย เพื่อให้กำรจัดสรรทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้
1.1 ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงบัญ ชี พำณิช ยศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ บริหำรกำรคลั ง กำรจัดกำรกำรคลัง กำรเงิน
กำรเงินและกำรธนำคำร บริหำรธุรกิจ กำรจัดกำรทั่วไป กำรตลำด กำรจัดกำร หรือในสำขำหรือทำงอื่นที่ ก.จ.
ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
1.2 ได้ รั บ ปริ ญ ญำโทหรื อ เที ย บได้ ในระดั บ เดี ย วกั น ในสำขำวิ ช ำหรื อ ทำงบั ญ ชี
พำณิชยศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ บริหำรกำรคลัง กำรจัดกำรกำรคลัง กำรเงิน กำรเงินและ
กำรธนำคำร บริหำรธุรกิจ กำรจัดกำรทั่วไป กำรตลำด กำรจัดกำร หรือในสำขำหรือทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

1.3 ได้ รั บ ปริ ญ ญำเอกหรื อ เที ย บได้ ในระดั บ เดี ย วกั น ในสำขำวิ ช ำหรื อ ทำงบั ญ ชี
พำณิชยศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ บริหำรกำรคลัง กำรจัดกำรกำรคลัง กำรเงิน กำรเงินและ
กำรธนำคำร บริหำรธุรกิจ กำรจัดกำรทั่วไป กำรตลำด กำรจัดกำร หรือในสำขำหรือทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในฐานะผู้อานวยการกอง (นักบริหารงานการคลัง
ระดับต้น)
2.1 มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น ข้อ 1 และ
2.2 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น)
ตำมข้อ 3 หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนกำรคลัง
หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
3. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในฐานะหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
3.1 มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น ข้อ 1
3.2 ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
(2) ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
(3) ประเภททั่วไป ไม่ต่ำกว่ำระดับชำนำญงำน มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 10 ปี
3.3 ปฏิบัติงำนด้ำนกำรคลัง หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว
ระดับ 1
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
ระดับ 2
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
ระดับ 2
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
ระดับ 2
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ระดับ 2
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
ระดับ 2
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
ระดับ 2
1.8. ควำมรู้เรื่องกฎหมำย(ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.9. ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู้
ระดับ 1
1.10. ควำมรู้เรื่องกำรทำงบกำรเงินและงบประมำณ
ระดับ 3
1.11. ควำมรู้เรื่องระบบกำรบริหำรงำนกำรคลังภำครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
ระดับ 2
1.12. ควำมรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
ระดับ 3
1.13. ควำมรู้เรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกฎระเบียบพัสดุ
ระดับ 2

2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
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ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำร

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนกำรคลัง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนกำรคลัง

ระดับตาแหน่ง

ระดับกลำง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่ง
หัวหน้ำหน่วยงำนอื่น ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร
มอบหมำย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำในงำนด้ำนกำรคลังที่ต้องใช้ควำมรู้
ควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน ซึ่งลั ก ษณะหน้ ำที่ ค วำมรับ ผิ ดชอบและคุณ ภำพของงำนสู งมำกเป็ น พิ เศษ และ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 วำงแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำนด้ำนงำนคลัง งำนกำรเงินและบัญชี งำนงบประมำณ และงำนกำรจัดเก็บรำยได้ หรืองำนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด
1.2 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และควำมยุ่งยำก
ซับซ้อนมำก ให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำร
ดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
1.3 บริหำรโครงกำรขนำดใหญ่ โดยมีกำรบูรณำกำรแผนงำน กิจกรรม ขั้นตอนสำคัญ
เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
1.4 วำงแผนทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ รวบรวมข้อมุล สถิติด้ำนกำรเงิน กำรคลังและ
งบประมำณ รวมทั้งเสนอแนวทำงกำรพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนหรือระบบงำน เพื่อให้มีกำรบูรณำกำรแผนงำน
กิจกรรม ขั้นตอนสำคัญ เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
1.5 ร่วมวำงแผนในกำรจัดทำแผนที่ภำษี จัดหำพัสดุ กำรเบิกจ่ำยเงินประจำไตรมำส
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรจั ด เก็ บ รำยได้ ให้ มี พั ส ดุ เพี ย งพอต่ อ กำรใช้ งำน และกำรจ่ ำยเงิน เป็ น ไปตำม
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
1.6 วำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหน่ วยงำนที่สังกัด เพื่อปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนให้ มีประสิ ทธิภ ำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจำกัด
ทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
1.7 วำงแผนกำรใช้จ่ำยเงิ นสะสม และกำรจ่ำยขำดเงินสะสม เพื่อไม่ให้ กระทบกับ
สถำนะทำงกำรเงินกำรคลังขององค์กรกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงตรวจสอบกำรดำเนินกำรใช้จ่ำยเงินงบกลำง
เงินอุดหนุนอุดหนุน เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำร

2. ด้านบริหารงาน
2.1 กำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน เพื่อเป็นแนว
ทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจที่หลำกหลำยและเบ็ดเสร็จของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำ หมำย
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.3 วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของ
ประเด็นปัญหำ ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.4 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.5 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำงๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรื อเวทีเจรจำต่ำงๆ ในระดับหน่วยงำนหรือองค์กรทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก เพื่อรักษำผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ
2.6 มอบหมำย ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ วิเครำะห์ ทำควำมเห็น
และตรวจสอบงำนกำรคลังหลำยๆ ด้ำนที่ต้องกำรควำมเชี่ยวชำญเช่ น งำนกำรคลัง งำนกำรเงินและบัญ ชี
งำนกำรจัดเก็บรำยได้ งำนรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเครำะห์งบประมำณ งำนพัสดุ งำนจัดกำรเงินกู้ งำนรับรอง
สิทธิ งำนเบิกเงินงบประมำณ งำนควบคุมกำรเบิกจ่ำย งำนกำรเก็บรักษำทรัพย์สินที่มีค่ำและหลักฐำนแทนตัว
เงินเป็นต้น เพื่อควบคุมกำรดำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ ถูกต้องและเป็นไปตำมกฎระเบียบสูงสุด
2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจัดทำรำยงำนกำรเงินกำรบัญ ชีต่ำงๆ รำยงำนกำร
ปฏิบัติงำน รำยงำนประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ หรือรำยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตำมแนวทำง
ที่กำหนดไว้อย่ำงตรงเวลำ
2.8 ควบคุมดูแลกำรดำเนินกำรให้มีกำรชำระภำษีและค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ อย่ำงทั่วถึง
เพื่อให้สำมำรถเก็บรำยได้ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.9 ควบคุมและตรวจจ่ำยเงินตำมฏีกำ หรือควบคุมกำรขอเบิกเงิน กำรนำส่งเงิน และ
กำรนำส่งเงินไปสำรองจ่ำย เพื่อให้เป็นไปตำมกฎระเบียบอย่ำงถูกต้องและเหมำะสมมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.10 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.11 วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของ
ประเด็นปัญหำ ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.12 กำหนด พัฒนำ ปรับปรุง หรือแก้ไขแนวทำงคู่มือ กลไก กระบวนกำร หรือมำตรฐำน
ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนงำนคลัง งำนกำรเงินและบัญชี งำนงบประมำณ และงำนกำรจัดเก็บรำยได้ หรืองำนอื่นๆที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้กำรทำงำนในงำนที่รับผิดชอบเป็นไปอย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2.13 ตอบปัญหำ ชี้แจงและดำเนินกำรเป็นกรรมกำรตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย เช่น
เป็นกรรมกำรรักษำเงิน เป็นกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อควบคุมให้
ภำรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด

3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่มีควำมหลำกหลำยทั้งในเชิง
ปริมำณและคุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำม ประเมิน ผลงำน และสนั บ สนุ นกำรปฏิบั ติ งำนของเจ้ำหน้ำที่ ในบั งคั บ
บัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่
กำหนดไว้
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติง ำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำ เพื่อให้มีควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมงำนที่ปฏิบัติ
3.4 ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ในกำรพัฒ นำ กระตุ้น เร่ งเร้ ำเจ้ ำหน้ ำที่ ผู้ ป ฏิบั ติในกำรผลิ ตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรดำเนิน งำนที่ มี
คุณภำพทีด่ ีขึ้น
3.5 สอนงำน พัฒนำกำรปฏิบัติงำน ฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ
เพื่อ พัฒ นำเจ้ ำหน้ ำที่ ในหน่ ว ยงำนที่ กำกับ ให้ มี ควำมเชี่ย วชำญและสำมำรถปฏิบั ติงำนให้ เกิดประโยชน์แ ก่
หน่วยงำนอย่ำงยั่งยืน
4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำสอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับงบประมำณกำรเงินกำรคลังและวัสดุ
ครุภัณฑ์ อำคำรสถำนที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสั มฤทธิ์ตำมที่
กำหนดไว้
4.3 วำงแผนและประสำนกิ จ กรรมให้ มี กำรใช้ ท รัพ ยำกรขององค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรทำงำน เพื่อให้กำรทำงำนเกิดประสิทธิภำพคุ้มค่ำ
และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอำจพิจำรณำนำงบประมำณที่ได้รับจัดสรรมำ
ดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ในฐานะผู้ อ านวยการกองหรื อ ผู้ อ านวยการส่ ว น
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
1. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น ข้อ 1 และ
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนกำรคลัง หรือ
งำนอื่นที่เกี่ยวข้องมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนกำรคลั ง
ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ
2.2 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนกำรคลัง
ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี กำหนดเวลำ 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี
สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.3 ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว
ระดับ 2
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
ระดับ 3
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
ระดับ 3
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
ระดับ 3
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ระดับ 3
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
ระดับ 3
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
ระดับ 3
1.8. ควำมรู้เรื่องกฎหมำย(ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.9. ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู้
ระดับ 2
1.10. ควำมรู้เรื่องกำรทำงบกำรเงินและงบประมำณ
ระดับ 4
1.11. ควำมรู้เรื่องระบบกำรบริหำรงำนกำรคลังภำครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
ระดับ 4
1.12. ควำมรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
ระดับ 4
1.13. ควำมรู้เรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกฎระเบียบพัสดุ
ระดับ 3
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
ระดับ 3
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
ระดับ 3
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
ระดับ 2
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
ระดับ 2
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
ระดับ 3
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 2
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 2
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
ระดับ 2
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
ระดับ 2
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
ระดับ 2
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
ระดับ 2
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
ระดับ 2
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
ระดับ 2
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
ระดับ 2

3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
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ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำร

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนกำรคลัง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนกำรคลัง

ระดับตาแหน่ง

ระดับสูง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงำนในหัวหน้ ำหน่วยงำนระดับ สำนัก ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนำดใหญ่ ที่มี
ลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย ควบคุม
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำในงำนด้ำนกำรคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่มีห น้ ำที่ควำมรับ ผิดชอบ ควำมยำกและคุณ ภำพของงำนซับซ้อนมำกและสู งมำกเป็ นพิเศษ โดย
ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชำจำนวนมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 วำงแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำนด้ำนงำนคลัง งำนกำรเงินและบัญชี งำนงบประมำณ และงำนกำรจัดเก็บรำยได้ และงำนพัสดุ
หรืองำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้ สำมำรถปฏิบัติ งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด
1.2 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และควำมยุ่งยำก
ซับซ้อนมำก ให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำร
ดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
1.3 บริหำรโครงกำรขนำดใหญ่ โดยมีกำรบูรณำกำรแผนงำน กิจกรรม ขั้นตอนสำคัญ
เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
1.4 วำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ รวบรวมข้อมูลสถิติและเสนอแนวทำงพัฒนำกำร
ปฏิบั ติงำนหรื อระบบงำนของหน่ ว ยงำนที่สั งกัด เพื่ อปรับ ปรุงกระบวนกำรทำงำนให้ มีประสิ ทธิภ ำพยิ่งขึ้น
ภำยใต้ข้อจำกัดทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
1.5 วำงแผนในกำรจัดทำแผนที่ภำษี จัดหำพัสดุ กำรเบิกจ่ำยเงินประจำไตรมำส เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บรำยได้ ให้มีพัสดุเพียงพอต่อกำรใช้งำน และกำรจ่ำยเงินเป็นไปตำมงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
1.6 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือ
แผนกำรปฏิ บั ติ งำน ตลอดจนประเมิ น ผลและรำยงำนกำรด ำเนิ น งำน เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตำมเป้ ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
1.7 ค้นคว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในภำรกิจของ
หน่ ว ยงำนคลั ง ในภำพรวมเพื่ อ น ำมำปรั บ ปรุ ง ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำน ระบบงำน หรื อ กระบวนกำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น

2. ด้านบริหารงาน
2.1 กำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน เพื่อเป็นแนว
ทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ วิเครำะห์ ปรับปรุงแก้ไข
ท ำควำมเห็ น ในเรื่ อ งต่ ำงๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ภำรกิ จที่ ห ลำกหลำยและเบ็ ด เสร็จ ของหน่ ว ยงำน เพื่ อให้ ก ำร
ปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.3 วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของ
ประเด็นปัญหำ ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.4 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ ำงๆ ที่ได้รับ แต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำงๆ ในระดับหน่วยงำนหรือองค์กร ในฐำนะเป็นผู้ มี
บทบำทหลัก เพื่อรักษำผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ
2.5 มอบหมำย ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ วิเครำะห์ ทำควำมเห็น
และตรวจสอบงำนกำรคลังหลำยๆ ด้ำนที่ต้องกำรควำมเชี่ยวชำญเช่ น งำนกำรคลัง งำนกำรเงินและบัญชี งำน
กำรจัดเก็บรำยได้ งำนรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเครำะห์งบประมำณ งำนพัสดุ งำนจัดกำรเงินกู้ งำนรับรองสิทธิ
งำนเบิกเงินงบประมำณ งำนควบคุมกำรเบิกจ่ำย งำนกำรเก็บรักษำทรัพย์สินที่มีค่ำและหลักฐำนแทนตัวเงิน
เป็นต้น เพื่อควบคุมกำรดำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ ถูกต้องและเป็นไปตำมกฎระเบียบสูงสุด
2.6 ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจัดทำรำยงำนกำรเงินกำรบัญ ชีต่ำงๆ รำยงำนกำร
ปฏิบัติงำน รำยงำนประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ หรือรำยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตำมแนวทำง
ที่กำหนดไว้อย่ำงตรงเวลำ
2.7 ก ำหนดรำยจ่ ำ ยของหน่ ว ยงำนเพื่ อ ให้ เกิ ด กำรประหยั ด และคล่ อ งตั ว ในกำร
ปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.8 ควบคุมดูแลกำรดำเนินกำรให้มีกำรชำระภำษีและค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ อย่ำงทั่วถึง
เพื่อให้สำมำรถเก็บรำยได้ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.9 ตรวจสอบกำรเบิ ก จ่ ำ ยวั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ กำรจั ด ซื้ อ และกำรจั ด จ้ ำ งเพื่ อ ให้ ก ำร
ดำเนินกำรเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมกฎระเบียบและมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.10 ตอบปัญหำ ชี้แจงและดำเนินกำรเป็นกรรมกำรตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย เช่น
เป็นกรรมกำรรักษำเงิน เป็นกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เป็นต้น เพื่ อควบคุมให้
ภำรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.11 วิ เ ครำะห์ และเสน อข้ อ มู ล ท ำงด้ ำ น กำรคลั ง กำรเงิ น กำรบั ญ ชี แ ละ
กำรงบประมำณเพื่อนำไปประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2.12 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.13 กำหนด พั ฒ นำ ปรับ ปรุง หรื อแก้ ไขแนวทำง คู่ มื อ กลไก กระบวนกำร หรื อ
มำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนด้ำนงำนคลังและงำนจัดเก็บรำยได้ หรืองำนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรทำงำน ใน
งำนที่รับผิดชอบเป็นไปอย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

2.14 อ ำนวยกำร ปฏิ บั ติ ง ำนและสนั บ สนุ น งำนอื่ น ๆ ตำมที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำย
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภำรกิจที่กำหนดไว้
2.15 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชน
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่มีควำมหลำกหลำยทั้งในเชิง
ปริมำณและคุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้ ตลอดจนเพื่อให้
กำรประเมินผลงำนเกิดควำมเป็นธรรม
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำ ให้มีควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมงำนที่ปฏิบัติ
3.4 ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ในกำรพัฒ นำ กระตุ้น เร่ งเร้ ำเจ้ ำหน้ ำที่ ผู้ ป ฏิบั ติในกำรผลิ ตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรดำเนิน งำนที่ มี
คุณภำพที่ดีขึ้น
3.5 สอนงำน พัฒนำกำรปฏิบัติงำน ฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ
เพื่อ พัฒ นำเจ้ ำหน้ ำที่ ในหน่ ว ยงำนที่ กำกับ ให้ มี ควำมเชี่ย วชำญและสำมำรถปฏิบั ติงำนให้ เกิดประโยชน์แ ก่
หน่วยงำนอย่ำงยั่งยืน
4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 ควบคุมวำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำนที่ต้องรับผิดชอบ
สูง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอำจ
พิจำรณำนำงบประมำณที่ได้รับจัดสรรมำดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
4.2 ควบคุมติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณในจำนวนที่สูงมำก
ให้เกิดประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
4.3 ร่ ว มหรื อ บริ ห ำรและก ำหนดแนวทำงกำรจั ด สรรและกำรใช้ ท รั พ ยำกร หรื อ
งบประมำณตำมที่ได้รับมอบหมำย เพื่อให้กำรจัดสรรทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บต าแหน่ งในฐานะผู้ อ านวยการส านั ก (นั กบริ หารงานการคลั ง
ระดับสูง)
1. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น ข้อ 1 และ
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนกำรคลังหรืองำนอื่น
ที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนกำรคลั ง
ระดับกลำง) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี หรือ
2.2 ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 8 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว
ระดับ 3
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
ระดับ 3
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
ระดับ 3
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
ระดับ 3
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ระดับ 4
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
ระดับ 3
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
ระดับ 3
1.8. ควำมรู้เรื่องกฎหมำย(ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.9. ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู้
ระดับ 3
1.10. ควำมรู้เรื่องกำรทำงบกำรเงินและงบประมำณ
ระดับ 4
1.11. ควำมรู้เรื่องระบบกำรบริหำรงำนกำรคลังภำครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
ระดับ 3
1.12. ควำมรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
ระดับ 5
1.13. ควำมรู้เรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกฎระเบียบพัสดุ
ระดับ 4
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
ระดับ 4
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
ระดับ 4
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
ระดับ 3
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
ระดับ 3
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
ระดับ 3
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 3
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 3
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
ระดับ 3
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
ระดับ 3
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
ระดับ 3
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
ระดับ 3
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
ระดับ 3
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
ระดับ 3
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
ระดับ 3

3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4

