แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
ของเทศบาลตาบลจรเข้สามพัน
นางสาวรัติกาล หงษ์ทอง
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ตาแหน่งเลขที่ 66-2-04-3201-001
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (Job Title)
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตาแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตาแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
วิชาการ/ชานาญการ
กองคลัง เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน
งานการเงิน/บัญชี
ผู้อานวยการกองคลัง
อานวยการ/กลาง

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิ ชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกากับแนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
ที่
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
1 จัดทาบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอก
งบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็น
ฐานข้อมูลที่ ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานด้านการเงินบัญชี และงบประมาณของหน่วยงาน
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ราบรื่น และแล้วเสร็จตามเวลาที่
กาหนดไว้
3 รวบรวมข้อมูลและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพร้อม
ที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
4 จัดทางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ตรงกับความจาเป็น
และวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5 ศึกษาวิเคราะห์ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการจัดทางบประมาณ
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-2ที่
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
6 ดูแลการรับและจ่ายเงินสถานะทางการเงินตรวจสอบเอกสารสาคัญการรับ จ่ายเงิน
เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพการปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบ
ปฏิบัติของราชการ
7 ถ่ายทอดความรู้ ด้านการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเช่นให้คาแนะนา
ในการปฏิบัติงานวางโครงการกาหนดหลักสูตรและฝึกอบรมจัดทาคู่มือประจา
สาหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้นเพื่อถ่ายทอด
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกาหนด
8 ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณเช่นการตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินการนาส่งเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณสัญญายืมเงินและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้มีความครบถ้วน
ถูกต้อง และสอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติที่กาหนดไว้
9 ศึกษาวิเคราะห์และดาเนินการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่นเงินงบประมาณเงิน
ในงบประมาณเงินนอกงบประมาณ เงินทดรองราชการ เงินช่วยเหลือหรือเงิน
สนับสนุนต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน และ
ตรงตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่กาหนดไว้
10 ศึกษาวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลและตัวเลขทางบัญชีและจัดทาบัญชีทุกประเภท
ภาษี และทะเบียนคุมต่างๆ ทั้งระบบ Manual และระบบ GFMIS เช่น บัญชี
ประจาเดือน บัญชีเงินทดรองราชการทะเบียนคุมรายได้ นาส่งคลังทะเบียนคุม
ใบสาคัญทะเบียนคุมเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เพื่อให้งานด้านการ
บัญชีเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และสามารถตรวจสอบได้
11 ร่วมประสานงานตรวจร่างบันทึกหนังสือโต้ ตอบหรือตอบปัญหาข้อหารือ
เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงินการงบประมาณและการบัญชี เพื่อสร้างความ
ชัดเจนให้ผู้บริหารและบุคลากรที่สนใจเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
12 วิเคราะห์ และจัดทางบการเงิน ประจาวันประจาเดือน/ประจาปี รายงานทาง
การเงินและรายงานทางบัญชี เพื่อนาเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเกี่ยวกับฐานะ
และธุรกรรมทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13 ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาบัญชี เพื่อใช้ประกอบ
ในการทาธุรกรรมและเป็นหลักฐานในการอ้างอิงทางบัญชีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการตรวจสอบและดาเนินธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง
14 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ ๆกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานการเงิน บัญชี และงบประมาณ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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-3ที่
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
15 รวบรวมข้อมูลและรายงานทางการเงินเพื่อเสนอต่อผู้ บริหาร รวมถึงควบคุม ดูแล
งบประมาณคงเหลือของหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและควบคุมการ
จัดทาและรายงานเงินรายได้รวมทั้งเงินอุดหนุนต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อใช้ในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง
16 ดาเนินการในเรื่องการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณต่างๆรวมทั้งเงินถ่ายโอนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข. ด้านการวางแผน
ที่
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2 วางแผนการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
ทันเวลาและก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ร่วมดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ค. ด้านการประสานงาน
ที่
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
3 ประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้คาแนะนาในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายและสัมฤทธิ์ผล
4 ประสานการท างานกับหน่วยราชการอื่นภายในอาเภอจังหวัดและกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
5 ประสานการท างานของกลุ่มบุคคลและประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการกาหนดและจัดทาแผนการปฏิบัติ งานของกลุ่มต่างๆเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ ในการจัดทาแผนพัฒนาใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 ช่วยให้คาปรึกษาด้านการจัดทาการเงินและบัญชีให้กับกลุ่มต่างๆในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการดาเนินงานของกลุ่ม เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
และประสานการทางาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายข้อบังคับ
กับหน่วยงานอื่น เพื่อให้ทราบข้อมูลใหม่ ๆ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
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-4ง.ด้านการบริการ
ที่
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
1 ให้คาแนะนาตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมี ความ
รับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการเอกชนหรือประชาชนทั่วไป
เพื่อให้ผู้ ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์
2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบายแผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
3 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี เพื่อสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จาเป็นในงาน (Job Specifications)
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามที่ ก.ท.จังหวัดสุพรรณบุรีกาหนด
ส่วนที่ 5 ความรู้ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นในตาแหน่งงาน
ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
1. ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
2. ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
6. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
7. ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
8. ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(GFMIS)
9. ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
10. ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ

ระดับที่ต้องการ
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2

-5ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ทักษะการบริหารข้อมูล
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ทักษะการประสานงาน
ทักษะการบริหารโครงการ
ทักษะในการสื่อสารการนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2.การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4.การบริการเป็นเลิศ
5.การทางานเป็นทีม
สมรรถนะประจาสายงาน
1. การคิดวิเคราะห์
2. การบริหารความเสี่ยง
3. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
4. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
5. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ส่วนที่ 6 การลงนาม

ชื่อผู้ตรวจสอบ ....................................
วันที่ที่ได้จัดทา ....................................

