แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
ของเทศบาลตาบลเวียงสรวย

นางสาวชัชศุภะ กุณาวงค์
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 12-2-04-3201-001
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั ่วไป (Job Title)
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชื่อตาแหน่งในสายงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
ประเภท/ระดับ
วิชาการ/ชานาญการ
ชื่อหน่วยงาน (สานัก/กอง)
กองคลัง
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่ าย/งาน
งานการเงิน/บัญชี
ชื่อตาแหน่งผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง
ผูอ้ านวยการกองคลัง
ประเภท/ระดับ
อานวยการ/ระดับต้น
ส่วนที่ 2 หน้ าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)
ปฏิบตั งิ านในฐานะผูป้ ฏิบตั งิ านระดับต้นทีต่ อ้ งใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกากับแนะนา ตรวจสอบ และปฏิบตั งิ านอื่นตามที่
ได้รบั มอบหมาย
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิ บตั ิ การ
ที่
1

2

3
4

หน้ าที่รบั ผิดชอบหลัก
จัดทาบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทัง้ เงินในและเงินนอก
งบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็ นฐานข้อมูลที่
ถูกต้องตามระเบียบวิธกี ารบัญชี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ปฏิบตั ิงานและรับผิดชอบงานด้านการเงินบัญชี และงบประมาณของหน่ วยงาน
เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปอย่างถูกต้อง ราบรื่น และแล้วเสร็จตามเวลาทีก่ าหนด
ไว้
รวบรวมข้อมูลและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อพร้อมทีจ่ ะ
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
จัดทางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อให้ตรงกับความจาเป็ นและ
วัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ตัวชี้วดั

ที่
5

6

7

ที่
8

9

10

11

12

13

14

หน้ าที่รบั ผิดชอบหลัก
ศึก ษาวิเ คราะห์ ผลการใช้จ่า ยเงิน งบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุง
การจัดทางบประมาณ
ดูแลการรับและจ่ายเงินสถานะทางการเงินตรวจสอบเอกสารสาคัญการรับ จ่ายเงิน
เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพการปฏิบตั กิ ารถูกต้องตามระเบียบ
ปฏิบตั ขิ องราชการ
ถ่ายทอดความรู้ ด้านการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าทีร่ ะดับรองลงมาเช่นให้คาแนะนา
ในการปฏิบ ัติงานวางโครงการก าหนดหลักสูต รและฝึ ก อบรมจัด ทาคู่มือประจา
สาหรับการฝึ กอบรมและวิธีใช้อุ ปกรณ์ เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็ นต้นเพื่อถ่า ยทอด
ความรูท้ เ่ี ป็ นประโยชน์ ในการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานและข้อกาหนด
หน้ าที่รบั ผิดชอบหลัก
ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานด้าน
การเงิน บัญชี และงบประมาณเช่นการตัง้ ฎีกาเบิกจ่ายเงินการนาส่งเงินงบประมาณและ
เงิน นอกงบประมาณสัญ ญายืมเงินและเอกสารต่า งๆที่เ กี่ย วข้องกับการเบิก จ่ายเงิน
เพื่อให้มคี วามครบถ้วน
ถูกต้อง และสอดคล้องตามระเบียบปฏิบตั ทิ ก่ี าหนดไว้
ศึกษาวิเคราะห์และดาเนินการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องเช่นเงินงบประมาณเงินใน
งบประมาณเงินนอกงบประมาณ เงินทดรองราชการ เงินช่วยเหลือหรือเงินสนับสนุ น
ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็ นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน และตรงตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินทีก่ าหนดไว้
ศึกษาวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลและตัวเลขทางบัญชีและจัดทาบัญชีทุกประเภทภาษี
และทะเบียนคุมต่างๆ ทัง้ ระบบ Manual และระบบ GFMIS เช่น บัญชี ประจาเดือน
บัญชีเงินทดรองราชการทะเบียนคุมรายได้ นาส่งคลังทะเบียนคุมใบสาคัญทะเบียนคุม
เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เพื่อให้งานด้านการบัญชีเป็ นไปอย่างโปร่งใส
ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และสามารถตรวจสอบได้
ร่วมประสานงานตรวจร่างบันทึกหนังสือโต้ ตอบหรือตอบปั ญหาข้อหารือ
เกีย่ วกับระเบียบปฏิบตั ดิ า้ นการเงินการงบประมาณและการบัญชี เพื่อสร้างความชัดเจน
ให้ผบู้ ริหารและบุคลากรทีส่ นใจเกิดความเข้าใจทีถ่ ูกต้อง
วิเคราะห์ และจัดทางบการเงิน ประจาวันประจาเดือน/ประจาปี รายงานทางการเงินและ
รายงานทางบัญชี เพื่อนาเสนอให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องรับทราบเกีย่ วกับฐานะและธุรกรรม
ทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดทาบัญชี เพื่อใช้ประกอบใน
การทาธุรกรรมและเป็ นหลักฐานในการอ้างอิงทางบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในการตรวจสอบและดาเนินธุรกรรมต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง
ศึกษาและติดตามเทคโนโลยี องค์ความรูใ้ หม่ ๆกฎหมายและระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับงานการเงิน บัญชี และงบประมาณ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั งิ านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั

ที่
15

16

หน้ าที่รบั ผิดชอบหลัก
รวบรวมข้อมูลและรายงานทางการเงินเพื่อเสนอต่อผู้ บริหาร รวมถึงควบคุม ดูแล
งบประมาณคงเหลือของหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เป็ นไปตามระเบียบและควบคุมการจัดทา
และรายงานเงินรายได้รวมทัง้ เงินอุดหนุนต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อใช้
ในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้ถูกต้อง
ดาเนินการในเรื่องการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณต่างๆรวมทัง้ เงินถ่ายโอนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

ข. ด้านการวางแผน
ที่
หน้ าที่รบั ผิดชอบหลัก
1 วางแผนการทางานทีร่ บั ผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปตามเป้ าหมายผลสัมฤทธิที์ ก่ าหนด
2 วางแผนการปฏิบตั หิ น้าทีค่ วามรับผิดชอบของตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบตั งิ านได้
ทันเวลาและก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ร่วมดาเนินการจัดทาแผนปฏิบตั งิ าน เพื่อให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ค. ด้านการประสานงาน
ที่
หน้ าที่รบั ผิดชอบหลัก
1 ประสานการทางานร่วมกันทัง้ ภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิตามที
์
ก่ าหนดไว้
2 ชีแ้ จงและให้รายละเอียดเกีย่ วกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
3 ประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เกีย่ วกับการให้คาแนะนาในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ เพื่อให้การจ่ายเงินเป็ นไปตามเป้ าหมายและสัมฤทธิผล
์
4 ประสานการท างานกับหน่วยราชการอื่นภายในอาเภอจังหวัดและกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบตั งิ านให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5 ประสานการทางานของกลุ่มบุคคลและประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใน
การกาหนดและจัดทาแผนการปฏิบตั ิ งานของกลุ่มต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ ในการ
จัดทาแผนพัฒนาใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
6 ช่วยให้คาปรึกษาด้านการจัดทาการเงินและบัญชีให้กบั กลุ่มต่างๆในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ในการดาเนินงานของกลุ่ม เพื่อให้เกิดการปฏิบตั งิ านเป็ นไปอย่างถูกต้องและ
ประสานการทางาน แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับระเบียบกฎหมายข้อบังคับกับ
หน่วยงานอื่น เพื่อให้ทราบข้อมูลใหม่ ๆ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ง.ด้านการบริการ

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั

ที่
1

2

3

หน้ าที่รบั ผิดชอบหลัก
ให้คาแนะนาตอบปัญหาและชีแ้ จงเกีย่ วกับงานการเงินและบัญชีทต่ี นมี ความ
รับผิดชอบในระดับเบือ้ งต้นแก่หน่วยงานราชการเอกชนหรือประชาชนทัวไปเพื
่
่อให้
ผู้ ทีส่ นใจได้ทราบข้อมูลและความรูต้ ่างๆทีเ่ ป็ นประโยชน์
จัดเก็บข้อมูลเบือ้ งต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
ทีเ่ กีย่ วกับงานการเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบายแผนงานหลักเกณฑ์
มาตรการต่างๆ
ให้บริการข้อมูลเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านการเงินและบัญชี เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ตัวชี้วดั

ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จาเป็ นในงาน (Job Specifications)
มีคุณสมบัตติ รงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่งตามที่ ก.ท.จ. เชียงราย กาหนด
ส่วนที่ 5 ความรู้ทกั ษะและสมรรถนะที่จาเป็ นในตาแหน่ งงาน
ความรู้ที่จาเป็ นประจาสายงาน
1. ความรูท้ จ่ี าเป็ นในงาน (ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
2. ความรูเ้ รื่องกฎหมาย (ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
3. ความรูเ้ รื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั
4. ความรูเ้ รื่องการจัดการความรู้
5. ความรูเ้ รื่องระบบการจัดการองค์กร
6. ความรูเ้ รื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
7. ความรูเ้ รื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
8. ความรูเ้ รื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
9. ความรูเ้ รื่องบัญชีและระบบบัญชี
10. ความรูเ้ รื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
ทักษะที่จาเป็ นประจาสายงาน
ทักษะที่จาเป็ นประจาสายงาน
1. ทักษะการบริหารข้อมูล
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
3. ทักษะการประสานงาน
4. ทักษะการบริหารโครงการ
5. ทักษะในการสื่อสารการนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
7. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

ระดับที่ต้องการ
1
2
2
2
2
2
3
2
3
3
ระดับที่ต้องการ
2
2
2
2
2
2
2

สมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับการปฏิ บตั ิ งานในตาแหน่ งประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.การมุ่งผลสัมฤทธิ ์
2.การยึดมั ่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4.การบริการเป็ นเลิศ
5.การทางานเป็ นทีม
สมรรถนะประจาสายงาน
1. การคิดวิเคราะห์
2. การบริหารความเสีย่ ง
3. การยึดมั ่นในหลักเกณฑ์
4. การสั ่งสมความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญในสายอาชีพ
5. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2

