
   

แบบบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

นางสาวณัฐสุรีย์  สุวรรณวงศ์ 
ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

ต าแหน่งเลขท่ี 20-3-04-3201-001 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ช่ือต าแหน่งในการบริหารงาน  นักวิชาการเงินและบัญชี 
ช่ือต าแหน่งในสายงาน    นักวิชาการเงินและบัญชี 
ประเภท/ระดับ    วิชาการ/ปฏิบัติการ 
ช่ือหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
ช่ือส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  งานการเงิน/บัญช ี
ช่ือต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
ประเภท/ระดับ     อ านวยการ/ระดับต้น 
 
ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิ ชาการในการ
ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การก ากับแนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ี 
ได้รับมอบหมาย 
ส่วนที่  3  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 จัดท าบัญชี เอกสารรายงานความเคล่ือนไหวทางการเงิน ท้ังเงินในและเงนิ
นอกงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็น
ฐานข้อมูลท่ี ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

2 ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานด้านการเงินบัญชี และงบประมาณของ
หน่วยงานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ราบรื่น และแล้วเสร็จ
ตามเวลาท่ีก าหนดไว้ 

3 รวบรวมข้อมูลและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพร้อม
ท่ีจะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย 

4 จัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ตรงกับความจ าเป็น
และวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 ศึกษาวิเคราะห์ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการจัดท างบประมาณ 

 
 
 
 



   

ท่ี หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

6 ดูแลการรับและจ่ายเงินสถานะทางการเงินตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับ 
จ่ายเงินเพื่อให้การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพการปฏิบัติการถูกต้อง
ตามระเบียบปฏิบัติของราชการ 

 

7 ถ่ายทอดความรู้ ด้านการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมาเช่นให้
ค าแนะน าในการปฏิบัติงานวางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรมจัดท าคู่มือ
ประจ าส าหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือท่ีถูกต้อง เป็นต้นเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อก าหนด 

8 ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณเช่นการตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินการ
น าส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณสัญญายืมเงินและเอกสารต่างๆท่ี
เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง และสอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติท่ีก าหนดไว้ 

9 ศึกษาวิเคราะห์และด าเนินการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเช่นเงินงบประมาณ
เงินในงบประมาณเงินนอกงบประมาณ เงินทดรองราชการ เงินช่วยเหลือหรือเงิน
สนับสนุนต่างๆ ท่ี เกี่ยวข้องเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน 
และตรงตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินท่ีก าหนดไว้ 

10 ศึกษาวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลและตัวเลขทางบัญชีและจัดท าบัญชีทุกประเภท
ภาษี และทะเบียนคุมต่างๆ ท้ังระบบ Manual และระบบ GFMIS เช่น บัญชี 
ประจ าเดือน บัญชีเงินทดรองราชการทะเบียนคุมรายได้ น าส่งคลังทะเบียนคุม
ใบส าคัญทะเบียนคุมเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เพื่อให้งานด้านการ
บัญชีเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และสามารถตรวจสอบได้ 

11 ร่วมประสานงานตรวจร่างบนัทึกหนังสือโต้ ตอบหรือตอบปัญหาข้อหารือ 
เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงินการงบประมาณและการบัญชี เพื่อสร้างความ
ชัดเจนให้ผู้บริหารและบุคลากรท่ีสนใจเกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง 

12 วิเคราะห์ และจัดท างบการเงิน ประจ าวันประจ าเดือน/ประจ าปี รายงานทาง
การเงินและรายงานทางบัญชี  เพื่อน าเสนอให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องรับทราบเกี่ยวกับฐานะ
และธุรกรรมทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

13 ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าบัญชี  เพื่อใช้
ประกอบในการท าธุรกรรมและเป็นหลักฐานในการอ้างอิงทางบัญชีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการตรวจสอบและด าเนินธุรกรรมต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 

14 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ ๆกฎหมายและระเบียบต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับงานการเงนิ บัญชี  และงบประมาณ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 
 



   

ท่ี หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

15 รวบรวมข้อมูลและรายงานทางการเงินเพื่อเสนอต่อผู้ บริหาร รวมถึงควบคุม ดูแล
งบประมาณคงเหลือของหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและควบคุม
การจัดท าและรายงานเงินรายได้รวมท้ังเงินอุดหนนุต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อใช้ในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง 

 

16 ด าเนินการในเรื่องการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณต่างๆรวมทั้งเงินถ่ายโอนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข. ด้านการวางแผน 
ท่ี หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 วางแผนการท างานท่ีรับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 

2 วางแผนการปฏิบัติหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
ทันเวลาและก่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

 ร่วมด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

ค. ด้านการประสานงาน 
ท่ี หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 ประสานการท างานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพือ่ให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนดไว้ 

 

2 ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

3 ประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้ค าแนะน าในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายและสัมฤทธิ์ผล 

4 ประสานการท างานกับหน่วยราชการอื่นภายในอ าเภอจังหวัดและกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

5 ประสานการท างานของกลุ่มบุคคลและประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการก าหนดและจัดท าแผนการปฏิบัติ งานของกลุ่มต่างๆเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ ในการจัดท าแผนพัฒนาใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6 ช่วยให้ค าปรึกษาด้านการจัดท าการเงินและบัญชีให้กับกลุ่มต่างๆในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานของกลุ่ม เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างถูกต้องและประสานการท างาน แลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายข้อบังคับกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้ทราบข้อมูลใหม่ ๆ และน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

 

 



   

ง.ด้านการบริการ 
ท่ี หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 ให้ค าแนะน าตอบปัญหาและช้ีแจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีท่ีตนมี ความ
รับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการเอกชนหรือประชาชนท่ัวไป
เพื่อให้ผู้ ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ 

 

2 จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายแผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

3 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี เพื่อสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

 
ส่วนที่  4  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามท่ี ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมาก าหนด 
 
ส่วนที่  5  ความรู้ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 

ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับที่ต้องการ 
1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1 
2. ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1 
3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว 
1 

4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 1 
5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 1 
6. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 1 
7. ความรู้เรื่องการท างบการเงินและงบประมาณ 2 
8. ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(GFMIS) 
1 

9. ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี 2 
10. ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับที่ต้องการ 

1. ทักษะการบริหารข้อมูล 1 
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 1 
3. ทักษะการประสานงาน 1 
4. ทักษะการบริหารโครงการ 1 
5. ทักษะในการส่ือสารการน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 1 
6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 1 
7. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 1 

 
สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งประกอบด้วย 

สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
2.การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม   ระดับ 1 
3.ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน   ระดับ 1 
4.การบริการเป็นเลิศ     ระดับ 1 
5.การท างานเป็นทีม     ระดับ 1 
 

สมรรถนะประจ าสายงาน 

1. การคิดวิเคราะห์     ระดับ 1 
2. การบริหารความเส่ียง    ระดับ 1 
3. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์    ระดับ 1 
4. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1 
5. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 1 

 
ส่วนที่  6  การลงนาม 

 
ช่ือผู้ตรวจสอบ .................................... 

 
วันท่ีท่ีได้จัดท า .................................... 


