ผนวก ก.
คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครคัดเลือก
ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)
……………………………………………………
คุณสมบัติของผูมสี ิทธิส์ มัครสอบคัดเลือกตําแหนงนักบริหารงานคลัง ระดับ ตน ขอ ๑
๑. ไดรับวุฒิการศึกษา ดังนี้
๑.๑ ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยาอื่นเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี
พาณิชยศาสตร เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรธุรกิจ บริหารการคลัง การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการ
ธนาคาร บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (สาขาบัญชี) การตลาด การจัดการ หรือในสาขาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
๑.๒ ไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร
เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรธุรกิจ บริหารการคลัง การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด การจัดการ หรือในสาขาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
๑.๓ ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทาไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร
เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรธุรกิจ บริหารการคลัง การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด การจัดการ หรือในสาขาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
๒. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึง่ มาแลวดังตอไปนี้ โดยจะปฏิบัติงานในลักษณะงานของตําแหนงที่จะแตงตั้ง
หรืองานอื่นทีเ่ กี่ยวของตามที่ ก.จ.,ก.ท.,หรือก.อบต. กําหนด มาแลวไมนอยกวา 1 ป
๒.๑ ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนากองคลัง (นักบริหารงานคลัง) หรือผูอํานวยการกอง (นัก
บริหารงานคลัง ๗ ) และหัวหนากองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับตน) หรือผูอํานวยการกอง (นักบริหารงานคลัง
ระดับตน) โดยตนมีระยะเวลารวมกันมานอยกวา ๒ ป หรือ
๒.๒ ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนากองคลัง (นักบริหารงานคลัง ๖) หรือหัวหนากอง
(นักบริหารงานคลัง ๖) หรือหัวหนาสวน (นักบริหารงานคลัง ๖) และหัวหนากองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับตน)
หรือหัวหนาอํานวยกอง (นักบริหารงานคลัง ประเภทอํานวยการทองถิ่น ระดับตน) โดยตองมีระยะเวลารวมกันมานอย
กวา ๖ ป) กําหนด ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับ ผูมีคุณวุฒปิ ริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวาในสาขาวิชาหรือทางที่ตรง
ตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงทีจ่ ะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือ
๒.๓ ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาสวน (นักบริหารงานคลัง ๗) และผูบริหารการกอง
(นักบริหารงานคลัง ระดับตน) โดยตรงมีระยะเวลารวมกันไมนอยกวา ๔ ป กําหนด ๔ป ใหลดเปน ๓ ป สําหรับผูม ี
คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวาในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือ
๒.๔ ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนากอง (นักบริหารคลัง ๖) หรือหัวหนาสวน
(นักบริหารงานคลัง ๖) และผูอํานวยการกอง (นักบริหารงานคลัง ระดับตน) โดยตรงมีระยะเวลารวมกันไมนอ ยกวา
๖ ป กําหนด ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับ ผูม ีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวาในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือ

-๒๒.๕ ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาฝาย (นักบริหารงานคลัง ๗) และหัวหนาฝาย (นัก
บริหารงานคลัง ระดับตน) โดยตองมีระยะเวลาไมนอยกวา ๔ ป กําหนด ๔ ป ใหลดเปน ๓ ป สําหรับ ผูม ีคุณวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวาในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงทีจ่ ะแตงตั้งตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือ
๒.๖ ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาฝาย (นักบริหารงานคลัง ๖) และหัวหนาฝาย (นัก
บริหารงานคลัง ระดับตน) โดยตรงมีระยะเวลารวมกันไมนอยกวา ๖ ป กําหนด ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับ ผูมี
คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบได ไมต่ํากวาในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือ
๓. การนําคุณวุฒิปริญญาโทมาลดระยะเวลาตามขอ ๒.๒ – ๒.๖ ใหดําเนินการตามประกาศ ก.ท. เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบประสบการณการบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดํารง
ตําแหนงการบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ โดยอนุโลมทั้งนี้การยืนผลงาน ใหยื่นไดภายใน ๖
เดือนกอนดํารงตําแหนงนั้นครบ ๕ ป หรือ ๓ ปแลวแตกรณี
................................................................

ผนวก ข.
หนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความรูความสามารถที่ตองการ
ของผูสมัครคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาลตําบลโคกตูม
ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)
...............................................
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกองในองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตําแหนงหัวหนา
หนวยงานอื่น ที่มลี ักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สัง่ ราชการ มอบหมาย
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แกปญหาในงานดานการคลังที่ตองใชความรู ความชํานาญเฉพาะ
ดาน ซึ่งลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยทีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานแผนงาน
๑.๑ วางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัตงิ าน รวมทั้งเปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ของหนวยงานดานงานคลัง งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ และงานการจัดเก็บรายได หรืองานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ เพือ่ ใหสอดคลองนโยบายและแผนกลยุทธขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทีส่ ังกัด
๑.๒ ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ทีม่ ีความหลากหลาย และความยุงยากซับซอน
มาก ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัตงิ าน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน
เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนดไว
๑.๓ บริหารโครงการขนาดใหญ โดยมีการบูรณาการแผนงาน กิจกรรม ขั้นตอนสําคัญเพือ่ ให
เปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามทีก่ ําหนด
๑.๔ วางแผนทางการศึกษา วิเคราะห รวบรวมขอมูล สถิติดานการเงิน การคลังและงบประมาณ
รวมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน เพื่อใหมกี ารบูรณาการแผนงานกิจกรรม ขั้นตอนสําคัญ
เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนดไว
๑.๕ รวมวางแผนในการจัดทําแผนที่ภาษี จัดหาพัสดุ การเบิกจายเงินประจําไตรมาส เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได ใหมพี ัสดุเพียงพอตอการใชงาน และการจายเงินเปนไปตามงบประมาณรายจาย
ประจําป
๑.๖ วางแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของ
หนวยงานทีส่ ังกัด เพือ่ ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใตขอจํากัดทางดานงบประมาณ
บุคลากร และเวลา
๑.๗ วางแผนการใชจายเงินสะสม และการจายขาดเงินสะสม เพือ่ ไมใหกระทบกับสถานะ
ทางการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงตรวจสอบการดําเนินการใชจายเงินงบกลาง เงินอุดหนุน
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ

-๒๒. ดานบริหารงาน
๒.๑ กําหนดกลยุทธ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัตริ าชการของหนวยงาน เพื่อเปนแนวทางการ
ปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ในหนวยงานทีร่ ับผิดชอบ
๒.๒ มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข ในเรื่องตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับภารกิจที่หลากหลายและเบ็ดเสร็จของหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัตงิ านบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามที่กําหนดไว
๒.๓ วินิจฉัย สั่งการเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกวาง หรือมีความซับซอนของประเด็นปญหา
ซึ่งตองพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตาง ๆ ตามภารกิจที่หนวยงานรับผิดชอบ เพือ่ ใหบรรลุเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
๒.๔ ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวของเพือ่ เกิด
ความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอประชาชนผูร ับบริการ
๒.๕ ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและ
คณะทํางานตาง ๆ ที่ไดรับแตงตั้ง หรือเวทีเจรจาตาง ๆ ในระดับหนวยงานหรือองคกรทั้งในประเทศและตางประเทศ
ในฐานะเปนผูมบี ทบาทหลัก เพื่อรักษาผลประโยชนของทางราชการและประเทศชาติ
๒.๖ มอบหมาย ควบคุมแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา วิเคราะห ทําความเห็นและ
ตรวจสอบงานการคลังหลาย ๆ ดานที่ตองการความเชียวชาญ เชน งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บ
รายได งานรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะหงบประมาณ งานพัสดุ งานจัดการเงินกู งานรับรองสิทธิ งานเบิกเงิน
งบประมาณ งานควบคุมการเบิกจาย งานการเก็บรักษาทรัพยสินที่มีคาและหลักฐานแทนตัวเงินเปนตน เพื่อควบคุม
การดําเนินงานใหมปี ระสิทธิภาพ ถูกตองและเปนไปตามกฎระเบียบสูงสุด
๒.๗ ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจัดทํารายงานการเงินการบัญชีตาง ๆ รายงานการปฏิบัติงาน
รายงานประเมินผลการใชจายงบประมาณ หรือรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพือ่ ใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนดไวอยาง
ตรงเวลา
๒.๘ ควบคุมดูแลการดําเนินการใหการชําระภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ อยางทั่วถึง เพื่อให
สามารถเก็บรายไดตามเปาหมายที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒.๙ ควบคุมและตรวจจายเงินตามฎีกา หรือควบคุมการขอเบิกเงิน การนําสงเงิน และการนําสง
เงินไปสํารองจาย เพื่อใหเปนไปตามกฎระเบียบอยางถูกตองและเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒.๑๐ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตาง ๆ ตามภารกิจที่หนวยงานรับผิดชอบ เพือ่ ให
บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
๒.๑๑ วินิจฉัย สั่งการเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกวาง หรือมีความซับซอนของประเด็น
ปญหา ซึง่ ตองพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตาง ๆ ตามภารกิจทีห่ นวยงานรับผิดชอบ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
๒.๑๒ กําหนด พัฒนา ปรับปรุง หรือแกไขแนวทางคูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานใน
การปฏิบัตงิ านดานงานคลัง งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ และงานการจัดเก็บรายได หรืองานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของเพื่อใหการทํางานในงานทีร่ ับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด
๒.๑๓ ตอบปญหา ชี้แจงและดําเนินการเปนกรรมการตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย เชน เปน
กรรมการรักษาเงิน เปนกรรมการตรวจการจาง เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เปนตน เพื่อควบคุมใหภารกิจ
ดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

-๓๓. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
๓.๑ จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาที่ในหนวยงานที่มีความหลากหลายทัง้ ในเชิงปริมาณ
และคุณภาพใหสอดคลองกับภารกิจ เพื่อใหปฏิบัตริ าชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุมคา
๓.๒ ติดตาม ประเมินผลงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในบังคับบัญชา เพื่อให
การปฏิบัตงิ านสอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานและบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
๓.๓ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัตงิ านของเจาหนาที่ในบังคับบัญชา
เพื่อใหมีความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมงานที่ปฏิบตั ิ
๓.๔ ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหม ๆ หรือกลยุทธในการบริหารทรัพยากรบุคคลในการ
พัฒนา กระตุน เรงเราเจาหนาทีผ่ ูปฏิบัติในการผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการดําเนินงานทีม่ ีคุณภาพที่ดีขึ้น
๓.๕ สอนงาน พัฒนาการปฏิบัตงิ าน ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกผูใตบงั คับบัญชาเพือ่ พัฒนา
เจาหนาที่ในหนวยงานที่กํากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนแกหนวยงานอยางยั่งยืน
๔. ดานการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
๔.๑ วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพคุมคา
สอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายที่กาํ หนดไว
๔.๒ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณการเงินการคลังและวัสดุครุภัณฑ
อาคารสถานที่ เพือ่ ใหเกิดประสิทธิภาพ ความคุมคา และเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามทีก่ ําหนดไว
๔.๓ วางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งดาน
งบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณในการทํางาน เพือ่ ใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพคุมคาและบรรลุเปาหมาย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สงั กัด โดยอาจพิจารณานํางบประมาณที่ไดรบั จัดสรรมาดําเนินการและใชจา ยรวมกัน
ความรูความสามารถที่ตองการ
๑. ความรูที่จําเปนประจําสายงาน ประกอบดวย
๑.๑ ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว
ระดับ ๒
๑.๒ ความรูเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารและแผนยุทธศาสตร
ระดับ ๓
๑.๓ ความรูเรื่องการติดตามและประเมินผล
ระดับ ๓
๑.๔ ความรูเรื่องระบบการจัดการองคกร
ระดับ ๓
๑.๕ ความรูเรื่องการบริหารความเสี่ยง
ระดับ ๓
๑.๖ ความรูเรื่องการพัฒนาบุคลากร
ระดับ ๓
๑.๗ ความรูเรื่องสถานการณภายนอกและผลกระทบตอเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
ระดับ ๓
๑.๘ ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรูเฉพาะทางในงานที่รบั ผิดชอบ)
ระดับ ๓
๑.๙ ความรูเรื่องการจัดการความรู
ระดับ ๒
๑.๑๐ ความรูเรือ่ งการทํางบการเงินและงบประมาณ
ระดับ ๔
๑.๑๑ ความรูเรือ่ งระบบการบริหารการคลังภาครัฐดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
ระดับ ๔
๑.๑๒ ความรูเรือ่ งบัญชีและระบบบัญชี
๑.๑๓ ความรูเรือ่ งการจัดซื้อจัดจางและกฎระเบียบพัสดุ
ระดับ ๓

-๔๒. ทักษะที่จําเปนประจําสายงาน ประกอบดวย
๒.๑ ทักษะการบริหารขอมูล
๒.๒ ทักษะการใชคอมพิวเตอร
๒.๓ ทักษะการประสานงาน
๒.๔ ทักษะการบริหารโครงการ
๒.๕ ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถายทอดความรู
๒.๖ ทักษะการีเขียนรายงานและสรุปรายงาน
๒.๗ ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
๓. สมรรถนะทีจ่ ําเปนสําหรับการปฏิบัตงิ านในตําแหนง ประกอบดวย
๓.๑ สมรรถนะหลัก ๕ ประการ
๓.๑.๑ การมุง ผลสัมฤทธิ์
๓.๑.๒ การยึดมั่นในความถูกตอง และจริยธรรม
๓.๑.๓ ความเขาใจในองคกรและระบบงาน
๓.๑.๔ การบริการเปนเลิศ
๓.๑.๕ การทํางานเปนทีม
๓.๒ สมรรถนะประจําผูบ ริหาร ๔ สมรรถนะ
๓.๒.๑ การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง
๓.๒.๒ ความสามารถในการเปนผูนํา
๓.๒.๓ ความสามารถในการพัฒนาคน
๓.๒.๔ การคิดเชิงกลยุทธ
๓.๓ สมรรถนะประจําสายงาน
๓.๓.๑ การแกไขปญหาและดําเนินการเชิงรุก
๓.๓.๒ การวางแผนและการจัดการ
๓.๓.๓ การสรางใหเกิดการมีสวนรวมทุกภาคสวน
๓.๓.๔ ความเขาใจพื้นที่และการเมืองทองถิ่น
๓.๓.๕ สรางสรรคเพื่อประโยชนของทองถิ่น
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