
   

    แบบบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) 
องคการบรหิารสวนตาํบลหนองแมนา 
อําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบรูณ 
 ประจําปงบประมาณ  2562 

 
ช่ือ.................................................. 
ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี 

ตําแหนงเลขท่ี 39-3-04-3201-001 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
ช่ือตําแหนงในการบริหารงาน  นักวิชาการเงินและบัญชี 
ช่ือตําแหนงในสายงาน    นักวิชาการเงินและบัญชี 
ประเภท/ระดับ    วิชาการ/ชํานาญการ 
ช่ือหนวยงาน (สํานัก/กอง)   กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแมนา 
ช่ือสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  งานการเงิน และงานบัญชี 
ช่ือตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการกองคลัง 
ประเภท/ระดับ     อํานวยการ/ระดับตน 
สวนท่ี  2  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
   ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม
ปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญสูงในงานวิชาการเงินและบัญชี 
ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ ปฏิบัติงานใน
ฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชำนาญสูงในงาน
วิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย  
สวนท่ี  3  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก 

1 จัดทําบัญชี เอกสารรายงานความเคล่ือนไหวทางการเงิน ท้ังเงินในและเงนินอกงบประมาณเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใชเปนฐานขอมูลท่ี ถูกตองตามระเบียบวิธีการบัญชี ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2 ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานดานการเงินบัญชี และงบประมาณของหนวยงานเพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางถูกตอง ราบรื่น และแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไว 

3 รวบรวมขอมูลและรายงานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อพรอมท่ีจะปรับปรุงขอมูลให
ถูกตองและทันสมัย 

4 จัดทํางบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใหตรงกับความจําเปนและวัตถุประสงคของแต
ละหนวยงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5 ศึกษาวิเคราะห ผลการใชจายเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใหการใชจายเงิน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและใชเปนแนวทางในการปรับปรงุการจัดทํางบประมาณ 
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ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก 

6 ดูแลการรับและจายเงินสถานะทางการเงินตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับ จายเงินเพื่อใหการรับ-
จายเงินขององคกรมีประสิทธิภาพการปฏิบัติการถูกตองตามระเบียบปฏิบัติของราชการ 

7 ถายทอดความรู ดานการเงินและบัญชีแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาเชนใหคําแนะนําในการปฏิบัติงาน
วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝกอบรมจัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณ
เครื่องมือท่ีถูกตอง เปนตนเพื่อถายทอดความรูท่ีเปนประโยชน ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ
ขอกําหนด 

8 ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานและเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการเงิน 
บัญชี และงบประมาณเชนการต้ังฎีกาเบิกจายเงินการนําสงเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
สัญญายืมเงินและเอกสารตางๆท่ีเกี่ยวของกับการเบิกจายเงิน เพื่อใหมีความครบถวน 
ถูกตอง และสอดคลองตามระเบียบปฏิบัติท่ีกําหนดไว 

9 ศึกษาวิเคราะหและดําเนินการเบิกจายเงินตางๆ ท่ีเกี่ยวของเชนเงินงบประมาณเงินในงบประมาณเงิน
นอกงบประมาณ เงินทดรองราชการ เงินชวยเหลือหรือเงินสนับสนุนตางๆ ท่ี เกี่ยวของเพื่อใหการเบิก
จายเงินเปนไปอยางถูกตองครบถวน และตรงตามระเบียบการเบิกจายเงินท่ีกําหนดไว 

10 ศึกษาวิเคราะห ประมวลผลขอมูลและตัวเลขทางบัญชีและจัดทําบัญชีทุกประเภทภาษี และทะเบียน
คุมตางๆ ท้ังระบบ Manual และระบบ GFMIS เชน บัญชี ประจําเดือน บัญชีเงินทดรองราชการ
ทะเบียนคุมรายได นําสงคลังทะเบียนคุมใบสําคัญทะเบียนคุมเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ เพื่อใหงานดานการบัญชีเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามมาตรฐานบัญชี และสามารถ
ตรวจสอบได 

11 รวมประสานงานตรวจรางบันทึกหนังสือโต ตอบหรือตอบปญหาขอหารือ 
เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติดานการเงินการงบประมาณและการบัญชี เพื่อสรางความชัดเจนใหผูบริหาร
และบุคลากรท่ีสนใจเกิดความเขาใจท่ีถูกตอง 

12 วิเคราะห และจัดทํางบการเงิน ประจําวันประจําเดือน/ประจําป รายงานทางการเงินและรายงานทาง
บัญชี  เพื่อนําเสนอใหผูท่ีเกี่ยวของรับทราบเกี่ยวกับฐานะและธุรกรรมทางการเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

13 ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําบัญชี  เพื่อใชประกอบในการทําธุรกรรม
และเปนหลักฐานในการอางอิงทางบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการตรวจสอบและดําเนิน
ธุรกรรมตางๆท่ีเกี่ยวของ 

14 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยี องคความรูใหม ๆกฎหมายและระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานการเงนิ 
บัญชี  และงบประมาณ เพื่อนํามาประยุกตใช ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

15 รวบรวมขอมูลและรายงานทางการเงินเพื่อเสนอตอผู บริหาร รวมถึงควบคุม ดูแลงบประมาณ
คงเหลือของหนวยงานตางๆเพื่อใหเปนไปตามระเบียบและควบคุมการจัดทําและรายงานเงินรายได
รวมท้ังเงินอุดหนนุตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใชในการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหถูกตอง 
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ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก 

16 ดําเนินการในเรื่องการเบิกจายเงินนอกงบประมาณตางๆรวมท้ังเงินถายโอนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

 
 
ข. ดานการวางแผน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก 

1 วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพื่อให
การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

2 วางแผนการปฏิบัติหนาท่ีความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดทันเวลาและ
กอใหเกิดประสิทธิภาพ 

3 รวมดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 
ค. ดานการประสานงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก 

1 ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงานเพือ่ใหเกิดความรวมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

2 ช้ีแจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลขอเท็จจริงแกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อสรางความ
เขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3 ประสานงานรวมกับหนวยงานตาง ๆ เกี่ยวกับการใหคําแนะนําในการเบิกจายเงินงบประมาณ เพื่อให
การจายเงินเปนไปตามเปาหมายและสัมฤทธิ์ผล 

4 ประสานการทํางานกับหนวยราชการอื่นภายในอําเภอจังหวัดและกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5 ประสานการท างานของกลุมบุคคลและประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการกําหนด
และจัดทําแผนการปฏิบัติ งานของกลุมตางๆเพื่อใหเกิดประโยชน ในการจัดทําแผนพัฒนาใน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

6 ชวยใหคําปรึกษาดานการจัดทําการเงินและบัญชีใหกับกลุมตางๆในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
การดําเนินงานของกลุม เพื่อใหเกิดการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองและประสานการทํางาน 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายขอบังคับกับหนวยงานอื่น เพื่อใหทราบขอมูลใหม 
ๆ และนําไปใชใหเกิดประโยชน 
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ง.ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก 

1 ใหคําแนะนําตอบปญหาและช้ีแจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีท่ีตนมี ความรับผิดชอบในระดับ
เบ้ืองตนแกหนวยงานราชการเอกชนหรือประชาชนท่ัวไปเพื่อใหผู ท่ีสนใจไดทราบขอมูลและความรู
ตางๆท่ีเปนประโยชน 

2 จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงาน
การเงินและบัญชี เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบายแผนงานหลักเกณฑ มาตรการตางๆ 

3 ใหบริการขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี เพื่อสนับสนุนภารกิจของหนวยงานในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

 
สวนท่ี  4  ความรูทักษะและสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 

ความรูท่ีจําเปนประจําสายงาน ระดับท่ีตองการ 

1. ความรูท่ีจําเปนในงาน (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2 

2. ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2 

3. ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว 

2 

4. ความรูเรื่องการจัดการความรู 2 

5. ความรูเรื่องระบบการจัดการองคกร 2 

6. ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 2 

7. ความรูเรื่องการทํางบการเงินและงบประมาณ 3 

8. ความรูเรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS) 

2 

9. ความรูเรื่องบัญชีและระบบบัญชี 3 

10. ความรูเรื่องจัดซื้อจัดจางและกฎระเบียบพัสดุ 3 

 
ทักษะท่ีจําเปนประจําสายงาน 

ทักษะท่ีจําเปนประจําสายงาน ระดับท่ีตองการ 

1. ทักษะการบริหารขอมูล 2 

2. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 2 

3. ทักษะการประสานงาน 2 

4. ทักษะการบริหารโครงการ 2 

5. ทักษะในการส่ือสารการนําเสนอ และถายทอดความรู 2 

6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 2 

7. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 2 
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สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงประกอบดวย 
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

1.การมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
2.การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม   ระดับ 2 
3.ความเขาใจในองคกรและระบบงาน   ระดับ 2 
4.การบริการเปนเลิศ     ระดับ 2 
5.การทํางานเปนทีม     ระดับ 2 

 

สมรรถนะประจําสายงาน 

1. การคิดวิเคราะห     ระดับ 2 
2. การบริหารความเส่ียง    ระดับ 2 
3. การยึดมั่นในหลักเกณฑ    ระดับ 2 
4. การส่ังสมความรูและความเช่ียวชาญในสายอาชีพ ระดับ 2 
5. ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน ระดับ 2 

 
สวนท่ี  5 คุณสมบัติประจําตําแหนง  ( Job  Specification ) 
 วุฒิการศึกษา  ( Educational  Background ) 
1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี พาณิชยศาสตร 
เศรษฐศาสตร การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. 
หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  
2. ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี พาณิชยศาสตร 
เศรษฐศาสตร การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. 
หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  
3. ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี 
พาณิชยศาสตร เศรษฐศาสตร การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทาง
อื่นท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตําแหนงนี้ได 
 
 
สวนท่ี  6  ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แตงต้ัง   เลื่อนระดับ  เลื่อนตําแหนง   
                           

ระดับชํานาญการ 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ และ  
2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงานดานวิชาการเงินและ
บัญชี หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด มาแลวไมนอยกวา 6 ป กําหนดเวลา 6 ป 
ใหลดเปน 4 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ ขอ 2 
และใหลดเปน 2 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี    ระดับปฏิบัติการ 
ขอ 3 หรือดํารงตําแหนงอยางอื่นท่ีเทียบไดไมตํ่ากวานี้ ตามท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด โดยจะตอง
ปฏิบัติงานดานวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามระยะเวลาท่ีกําหนดดวย  

5 
 



   

ระดับชํานาญการพิเศษ  
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ และ  
2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และปฏิบัติงานดานวิชาการเงินและ
บัญชี หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด มาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือดํารง
ตําแหนงอยางอื่นท่ีเทียบไดไมตํ่ากวานี้ ตามท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด โดยจะตองปฏิบัติงานดาน
วิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามระยะเวลาท่ีกําหนดดวย  
 
ระดับเช่ียวชาญ 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ และ  
2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ และปฏิบัติงานดานวิชาการ
เงินและบัญชี หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ ตามท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด มาแลว ไมนอยกวา 2 ป หรือ
ดํารงตําแหนงอยางอื่นท่ีเทียบไดไมตํ่ากวานี้ ตามท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด โดยจะตองปฏิบัติงานดาน
วิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามระยะเวลาท่ีกําหนดดวย  
 
สวนท่ี  7  ความกาวหนาในสายงานตําแหนงนี ้
 ตําแหนงในสายงานนี้มีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้ 
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ  
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชํานาญการ  
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชํานาญการพิเศษ  
 
 
สวนท่ี  8   การลงนาม 

 
 ลงช่ือ     ผูจัดทํา   ลงช่ือ    ผูตรวจสอบ                  

         (นางสาวน้ําทิพย  ไกรเมฆ)                (นางฉลวย  ทองสุข) 

                       นักทรัพยากรบุคคล                ผูอํานวยการกองคลัง 

 

ลงช่ือ     ผูตรวจสอบ   ลงช่ือ    ผูดํารงตําแหนง 

           (นางสาวมะลิวัลย  นันตะวงศ)             (.......................................)                 

               ปลัดองคการบริหารสวนตําบล                  นักวิชาการเงินและบัญชี 

 

ลงช่ือ    ผูอนุมัติ 

(นางปราณี  อินทรโฉม) 

นายกองคการบริหารสวนตําบล 
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