
มาตรฐานกํ าหนดต ําแหนง

ชื่อสายงาน      วิชาการจัดเก็บรายได

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตํ าแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการจัดเก็บรายได  ซึ่งมีลักษณะงานที่

ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และเสนอแนะทางการปรับปรุง  การจัดเก็บภาษีตาง ๆ วิธีการจัดเก็บภาษี
อากร  คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอ่ืนขององคการบริหารสวนตํ าบล  การตรวจรับแบบแสดงรายการคํ ารองหรือ
คํ าขอของผูเสียภาษีและคาธรรมเนียม  ปรับปรุงแบบแสดงรายการ  คํ ารอง  คํ าขอของผูเสียภาษีใหเหมาะสม  รับชํ าระ
เงิน  เขียนใบเสร็จรับเงินและลงบัญชี  จัดทํ าทะเบียนและรายการตาง ๆ เก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษี  คาธรรมเนียม
และรายไดอื่น ๆ ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบ  ตรวจสอบและประเมินภาษีการเก็บรักษา  และน ําสงเงินเปนตน  
และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ

ชื่อและระดับของต ําแหนง
ตํ าแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับตํ าแหนง  ดังน้ี

นักวิชาการจัดเก็บรายได 3  ระดับ 3
นักวิชาการจัดเก็บรายได 4  ระดับ 4
นักวิชาการจัดเก็บรายได 5  ระดับ 5
นักวิชาการจัดเก็บรายได 6  ระดับ 6
นักวิชาการจัดเก็บรายได 7  ระดับ 7
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบติัข้ันตนเก่ียวกับวิชาการจัดเก็บรายได  ศึกษา วิเคราะห  วิจัย และเสนอแนะการปรับปรุงวิธีการ

จัดเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอื่น ๆ ภายใตการก ํากับตรวจสอบโดยทั่วไป  หรือตามค ําสั่ง  หรือ
แบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัดหรือละเอียดถี่ถวนและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียมตาง ๆ และราย

ไดอ่ืน ๆ ปรับปรุงแบบแสดงรายการ คํ ารอง  และค ําขอของผูเสียภาษีใหเหมาะสมโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง  เชน  พิจารณาคํ ารอง  หรือเร่ืองราวอ่ืน ๆ ในการจัดเก็บภาษีอากร  ซึ่งไดแก  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  
ภาษีบํ ารุงทองที ่  ภาษีปาย  คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการคา  คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย  คา
ธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแตงผม  คาธรรมเนียมใบอนุญาตการทํ าน้ํ าแข็ง  เพ่ือการคา  คาธรรมเนียมใบ
อนุญาตต้ังตลาดเอกชน  คาธรรมเนียมตรวจรักษาโรค  คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  คาธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล  คา
ธรรมเนียมควบคุมการกอสรางอาคาร  คาธรรมเนียมใบอนุญาตอ่ืน ๆ ตามขอบังคับตํ าบล คาปรับผูละเมิดกฎหมาย
และขอบังคับตํ าบล คาอากรการฆาสัตว  คาธรรมเนียมโรงพักสตัว  คารับจางฆาสัตว  คาเชาอาคารพาณิชย  คาเชาโรง
มหรสพ  คาเชาตลาดสด  คาเชาแผงลอย  คาที่วางขายของในสวนสาธารณะ  ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนสงเสริมกิจการ
องคการบริหารสวนตํ าบลและเงินฝากธนาคาร  คาจํ าหนวยเวชภัณฑ  คํ ารองตาง ๆ คาธรรมเนียมการโอนสิทธ์ิการเชา  
และคาชดเชยตาง ๆ เปนตน  ตรวจสอบและประเมินภาษีตามอํ านาจหนาท่ี  ตรวจสอบการแยกแบบแสดงรายการ
เอกสารแนบเรื่อง  และรายละเอียดตาง ๆ ควบคุมและตรวจสอบการรวบรวมขอมูลและจัดท ํารายงานตรวจสอบการ
ลงบัญชีและทะเบียนควบคุมและเรงรัดเกี่ยวกับการภาษีอากร  คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอื่น ๆ คาช ําระ  ควบคุม
การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานตาง ๆ วิเคราะหขอมูลและใหเหตุผลในชั้นตน
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลวยังทํ าหนาท่ีติดตอประสาน
งานควบคุมตรวจสอบและใหค ําปรึกษาแนะนํ าและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํ ากวานี้ทางบัญช ี พาณิชยศาสตร  เศรษฐศาสตร   

บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป (ส ําหรับทางบริหารธรุกิจ  การจัดการทั่วไป ตองศึกษาวิชาการคลัง  การเงินและการ
บัญช ีมาไมนอยกวา 30 หนวยกิต) หรือทางอื่นที ่ก.ท.กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได

2.! ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํ ากวานี้ทางบัญช ี พาณิชยศาสตร  เศรษฐศาสตร
บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป (ส ําหรับทางบริหารธรุกิจ  การจัดการทั่วไป ตองศึกษาวิชาการคลัง  การเงินและการ
บัญช ีมาไมนอยกวา 15 หนวยกิต)   หรือทางอ่ืนท่ี ก.ท.กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได



ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในการจัดเก็บรายไดของเทศบาลอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล  กฎหมายวาดวย

ระเบียบพนักงานสวนตํ าบล  กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ
อื่นที่ใชในการปฏิบัติหนาที่

3.! มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ  และงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติหนาที่

4.! มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนย ํา
5.! มีความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบติังานในฐานะหัวหนาแผนก  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง หรือในฐานะ

ผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่และความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน  
รับผิดชอบการศึกษา วิเคราะห  เพื่อปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืน ๆ โดยควบคุมและ
ตรวจสอบการปฏิบติังานของเจาหนาท่ีหรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํ านวนหน่ึง  หรือปฏิบัติงานภาษีอากร  คา
ธรรมเนียมและรายไดอ่ืนที่คอนขางยากโดยไมจํ าเปนตองมีการกํ ากับตรวจสอบหรือภายใตการก ํากับตรวจสอบหรือ
ภายใตการกํ ากับตรวจสอบบางและปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร  

คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืน  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลาย  เชน  ควบคุมการรักษาทรัพยสนิ          
เก็บรักษาและนํ าสงเงิน  งานอุทธรณ  งานบัญชีภาษีคงคาง  งานลงบัญชีและทะเบียน  งานการตรวจสอบและเรงรัด  
งานจํ าทํ ารายงานภาษีอากรที่เก็บได  เปนตน  พิจารณาคํ ารองคํ าขอ   หรือเร่ืองราวอ่ืน ๆ ที่มีปญหาในการจัดเก็บภาษี
อากร  เชน  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีบํ ารุงทองที่  ภาษีปาย  คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการคา   คาธรรม
เนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย  คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแตงผม  คาธรรมเนียมใบอนุญาตการทํ าน้ํ าแข็ง  
เพื่อการคา  คาธรรมเนียมใบอนุญาตต้ังตลาดเอกชน  คาธรรมเนียมตรวจรักษาโรค  คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  คา
ธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล        คาธรรมเนียมควบคุมการกอสรางอาคาร  คาธรรมเนียมใบอนุญาต     อ่ืน ๆ ตามขอ
บังคับตํ าบล คาปรับผูละเมิดกฎหมายและขอบังคับตํ าบล คาอากรการฆาสัตว  คาธรรมเนียมโรงพักสตัว  คารับจางฆา
สัตว  คาเชาอาคารพาณิชย  คาเชาโรงมหรสพ  คาเชาตลาดสด  คาเชาแผงลอย  คาที่วางขายของในสวนสาธารณะ  
ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลและเงินฝากธนาคาร คาจํ าหนวยเวชภัณฑ  คํ ารองตาง ๆ คาธรรมเนียม
การโอนสิทธ์ิการเชา และคาชดเชยตาง ๆ เปนตน   ควบคุมการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ใหความคิดเห็น
และวินิจฉัยส่ังการในเร่ืองท่ีไดรับมอบหมาย  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแก      เจาหนาท่ีระดับรองลงมา  
ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองราวตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลวยังท ําหนาท่ีติดตอประสาน
งาน  ควบคุม  ตรวจสอบและใหค ําปรึกษาแนะนํ าและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
ดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย



คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได 3  และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 3

หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการจัดเก็บรายได หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  กํ าหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป ส ําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนง
นักวิชาการจัดเก็บรายได 3 ขอ 2

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการจัดเก็บรายได 3  แลว จะตอง
1.!  มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด
2.! มีความสามารถเขาใจในการจัดท ําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษาแนะนํ า

และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบติังานในฐานะหัวหนาแผนก  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงหรือในฐานะ

ผูชวยหัวหนาหนวยงานซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน       รับ
ผิดชอบการศึกษา  วิเคราะห  เพื่อปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืน ๆ โดยควบคุมและ
ตรวจสอบการปฏิบติังานของเจาหนาท่ีหรือปกครองผูอยูใตบังคับัญชาจํ านวนหน่ึง  หรือปฏิบัติงานภาษีอากร  คา
ธรรมเนียมและรายไดอื่นที่คอนขางยากโดยไมจ ําเปนตองมีการกํ ากับตรวจสอบ  หรือภายใตการก ํากับตรวจสอบบาง  
และปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร  คาธรรม

เนียมตาง ๆ และรายไดอื่น ๆ ปรับปรุงแบบแสดงรายการ คํ ารอง  และค ําขอของผูเสียภาษีใหเหมาะสมโดยปฏิบัติหนา
ที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  พิจารณาคํ ารอง  หรือเร่ืองราวอ่ืน ๆ ในการจัดเก็บภาษีอากร           ซึ่งไดแก  
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีบํ ารุงทองที ่  ภาษีปาย  คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการคา  คาธรรมเนียมใบ
อนุญาตควบคุมแผงลอย  คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแตงผม  คาธรรมเนียมใบอนุญาตการทํ า   น้ํ าแข็งเพื่อ
การคา  คาธรรมเนียมใบอนุญาตต้ังตลาดเอกชน  คาธรรมเนียมตรวจรักษาโรค  คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  คา
ธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล  คาธรรมเนียมควบคุมการกอสรางอาคาร    คาธรรมเนียมใบอนุญาตอ่ืน ๆ ตาม       ขอบังคับ
ตํ าบล คาปรับผูละเมิดกฎหมายและขอบังคับตํ าบล คาอากรการฆาสัตว  คาธรรมเนียมโรงพักสตัว  คารับจางฆาสัตว  
คาเชาอาคารพาณิชย  คาเชาโรงมหรสพ  คาเชาตลาดสด  คาเชาแผงลอย  คาที่วางขายของใน            สวนสาธารณะ  
ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนต ําบลและเงินฝากธนาคาร คาจํ าหนวยเวชภัณฑ  คํ ารอง
ตาง ๆ คาธรรมเนียมการโอนสิทธ์ิการเชา และคาชดเชยตาง ๆ เปนตน  ควบคุมการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานตาง 
ๆ ใหความคิดเห็นและวินิจฉัยสั่งการในเรื่องที่ไดรับมอบหมาย  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองราวตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที ่ และปฏิบัติ  หนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลวยังท ําหนาท่ีติดตอประสาน
งาน  ควบคุม  ตรวจสอบและใหค ําปรึกษาแนะนํ าและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
ดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย



คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได 3  และไดดํ ารงตํ าแหนงใน

ระดับ 4  หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการจัดเก็บ    ราย
ไดหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได 3 และไดดํ ารงตํ าแหนงใน
ระดับ 3  หรือ ที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการจัดเก็บ
รายได  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  กํ าหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป ส ําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะ
สํ าหรับตํ าแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได 3  ขอ 2
ความรูความสามารถที่ตองการ

นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการจัดเก็บรายได 4 แลว  จะตอง
1.มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3.มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง

มาก  หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได
ระดับเดียวกัน  รับผิดชอบการศึกษา  วิเคราะห  เพื่อปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืน ๆ 
โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยงาน  และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํ านวนมากพอสมควร  และปฏิบัติหนาที่
ตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร

คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอื่น ๆ ปรับปรุงแบบแสดงรายการ คํ ารอง  และค ําขอของผูเสียภาษีใหเหมาะสมโดย
ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  พิจารณาคํ ารอง  หรือเร่ืองราวอ่ืน ๆ ในการจัดเก็บภาษีอากร  ซึ่ง
ไดแก  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีบํ ารุงทองที่  ภาษีปาย  คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการคา  คาธรรมเนียม
ใบอนุญาตควบคุมแผงลอย  คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแตงผม  คาธรรมเนียมใบอนุญาตการทํ า  น้ํ าแข็ง  
เพื่อการคา  คาธรรมเนียมใบอนุญาตต้ังตลาดเอกชน  คาธรรมเนียมตรวจรักษาโรค  คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  คา
ธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล  คาธรรมเนียมควบคุมการกอสรางอาคาร    คาธรรมเนียมใบอนุญาตอ่ืน ๆ ตาม       ขอบังคับ
ตํ าบล คาปรับผูละเมิดกฎหมายและขอบังคับตํ าบล คาอากรการฆาสัตว  คาธรรมเนียมโรงพักสตัว  คารับจางฆาสัตว  
คาเชาอาคารพาณิชย  คาเชาโรงมหรสพ  คาเชาตลาดสด  คาเชาแผงลอย  คาที่วางขายของใน             สวนสาธารณะ  
ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนต ําบลและเงินฝากธนาคาร คาจํ าหนายเวชภัณฑ  คํ ารอง
ตาง ๆ คาธรรมเนียมการโอนสิทธ์ิการเชา และคาชดเชยตาง ๆ เปนตน  ควบคุมการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานตาง 
ๆ ใหความคิดเห็นและวินิจฉัยสั่งการในเรื่องที่ไดรับมอบหมาย  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองราวตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที ่ และปฏิบัติ  หนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลวยังท ําหนาท่ีติดตอประสาน
งาน  ควบคุม  ตรวจสอบและใหค ําปรึกษาแนะนํ าและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
ดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย



คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได 3  และไดดํ ารงตํ าแหนงใน

ระดับ 5  หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการจัดเก็บรายได
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได 3  และไดดํ ารงตํ าแหนงใน
ระดับ 4  หรือ ที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการจัดเก็บ
รายได  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการจัดเก็บรายได 5 แลว  จะตอง
1.! มีความสามารถในการบริหารงานและการจัดระบบงาน
2.! มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3.   มีความรูทางคอมพิวเตอรในการทํ าแผนตารางทํ าการ (Speadsheet)
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง

มาก  หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได
ระดับเดียวกัน  รับผิดชอบการศึกษา  วิเคราะห  เพื่อปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืน ๆ 
โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยงาน  และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํ านวนมากพอสมควร  และปฏิบัติหนาที่
ตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร

คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอื่น ๆ ปรับปรุงแบบแสดงรายการ คํ ารอง  และค ําขอของผูเสียภาษีใหเหมาะสมโดย
ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  พิจารณาคํ ารอง  หรือเร่ืองราวอ่ืน ๆ ในการจัดเก็บภาษีอากร  ซึ่ง
ไดแก  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีบํ ารุงทองที่  ภาษีปาย  คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการคา  คาธรรมเนียม
ใบอนุญาตควบคุมแผงลอย  คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแตงผม  คาธรรมเนียมใบอนุญาตการทํ า  น้ํ าแข็ง  
เพื่อการคา  คาธรรมเนียมใบอนุญาตต้ังตลาดเอกชน  คาธรรมเนียมตรวจรักษาโรค  คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  คา
ธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล  คาธรรมเนียมควบคุมการกอสรางอาคาร    คาธรรมเนียมใบอนุญาตอ่ืน ๆ ตาม       ขอบังคับ
ตํ าบล คาปรับผูละเมิดกฎหมายและขอบังคับตํ าบล คาอากรการฆาสัตว  คาธรรมเนียมโรงพักสตัว  คารับจางฆาสัตว  
คาเชาอาคารพาณิชย  คาเชาโรงมหรสพ  คาเชาตลาดสด  คาเชาแผงลอย  คาที่วางขายของใน             สวนสาธารณะ  
ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนต ําบลและเงินฝากธนาคาร คาจํ าหนายเวชภัณฑ  คํ ารอง
ตาง ๆ คาธรรมเนียมการโอนสิทธ์ิการเชา และคาชดเชยตาง ๆ เปนตน  ควบคุมการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานตาง 
ๆ ใหความคิดเห็นและวินิจฉัยสั่งการในเรื่องที่ไดรับมอบหมาย  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองราวตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที ่ และปฏิบัติ  หนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลวยังท ําหนาท่ีติดตอประสาน
งาน  ควบคุม  ตรวจสอบและใหค ําปรึกษาแนะนํ าและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
ดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย



คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได 3  และไดดํ ารงตํ าแหนงใน

ระดับ 6  หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการจัดเก็บรายได
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได 3 และไดดํ ารงตํ าแหนงใน
ระดับ 4  หรือ ที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการจัดเก็บ
รายได  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการจัดเก็บรายได 6 แลว  จะตองมีความรูความ

เขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาลและปญหาดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ


