มาตรฐานกําหนดตําแหนง
ชื่อสายงาน

เจาพนักงานจัดเก็บรายได

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมตาง ๆ
และรายไดอน่ื ของเทศบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจรับแบบแสดงรายการคํารองหรือคําขอของ
ผูเสีย ภาษีและคาธรรมเนียม รับชําระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงิน และลงบัญชี จัดทําทะเบียนและรายการตาง ๆ เก็บ
รักษาหลักฐานการเสียภาษี คาธรรมเนียม และรายไดอื่น ๆ ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบ ตรวจสอบและ
ประเมินภาษี การเก็บรักษา และนําสงเงิน เปนตน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับตําแหนงดังนี้
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอื่นที่คอนขางยากภายใต
การกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับการพิจารณาแบบแสดงรายการ คํารอง คําขอ คําอุทธรณหลัก
ฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน หรือรายการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของเพือ่ ประเมินภาษี ตรวจแบบแสดงรายการและ
เอกสารแนบเรื่อง ตรวจสอบรายละเอียดตาง ๆ คํานวณภาณี คาปรับเงินเพิม่ แจงการผลประเมิน คําชี้ขาดการ
อุทธรณชี้แจงใหเหตุผลและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร เชน ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ภาษีบารุ
ํ ง
ทองที่ ภาษีปาย คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการคา คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแตงผม คา
ธรรมเนียม ใบอนุญาตการทํานําแข็
้ งเพือ่ การคา คาธรรมเนียมใบอนุญาตตัง้ ตลาดเอกชน และใชเครื่องขยาย
เสียง คาธรรมเนียมตรวจรักษาโรค คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย คาธรรมเนียมขน สิ่งปฏิกูล คาธรรมเนียมควบ
คุมการกอสรางอาคาร คาธรรมเนียมอืน่ ๆ ตามขอบังคับตําบล คาปรับผูละเมิดกฎหมายและขอบังคับตําบล คา
อากรการฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงพักสัตว คารับจางฆาสัตว คาเชาอาคารพาณิชย คา
เชาโรงมหรสพ คาเชาตลาดสด คาเชาแผงลอย คาที่วางขายของในที่สาธารณะ ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนสงเสริม
กิจการเทศบาลและเงินฝากธนาคาร คาจําหนวยเวชภัณฑ คํารองตาง ๆ คาธรรมเนียมการโอนสิทธิการเชา และคา
ชดเชยตาง ๆ เปนตน รับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกลชดิ ควบคุมหรือจัดทําทะเบียนตาง ๆ เก็บรักษาหรือ
คนหาเอกสารหลักและเรื่องของผูเสียภาษีอากร คาธรรมเนียมและรายไดอน่ื สอดสองตรวจตราเรงรัดภาษีอากร
คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอื่นคางชําระ ควบคุมหรือดําเนินงานเกีย่ วกับการรวบรวมขอมูลเพือ่ จัดทํารายงาน
และปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.), อนุปริญญาหรือเทียบเทาไดไมต่ากว
ํ านี้ทางบัญชี
พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร
หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), หรือเทียบเทาไดไมตากว
่ํ านี้ทางบัญชี
พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร
หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด

ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในการจัดรายไดของเทศบาลอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสม
แกการปฏิบัติงานในหนาที่
4.! มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา
5.! มีความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไมสูงนัก หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนา
หนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงาน
จัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอื่น ๆ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่จานวน
ํ
หนึ่ง หรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมและรายไดอน่ื ทีย่ ากพอควรภายใตการตรวจ
สอบและแนะนําบาง และปฏิบัติ
หนาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอื่น ๆ
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน พิจารณาคํารอง หรือเรือ่ งราวอืน่ ๆ ในการจัดเก็บภาษี
อากร ซึ่งไดแก ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย คาธรรมเนียม ใบอนุญาตควบคุมกิจการคา คา
ธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแตงผม คาธรรมเนียม ใบอนุญาตการทํานําแข็
้ งเพือ่ การคา คาธรรมเนียมใบ
อนุญาตตัง้ ตลาดเอกชน และใชเครื่องขยายเสียง คาธรรมเนียมตรวจรักษาโรค คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย คา
ธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล คาธรรมเนียมควบคุมการกอสรางอาคาร คาธรรมเนียมอืน่ ๆ ตามขอบังคับตําบล คาปรับ
ผูละเมิดกฎหมายและบังคับตําบล คาอากรการฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงพักสัตว คารับ
จางฆาสัตว คาเชาอาคารพาณิชย คาเชาโรงมหรสพ คาเชาตลาดสด คาเชาแผงลอย คาที่วางขายของในที่
สาธารณะ ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลและเงินฝากธนาคาร คาจําหนวยเวชภัณฑ คํารองตาง ๆ
คาธรรมเนียมการโอนสิทธิการเชา และคาชดเชยตาง ๆ เปนตน รับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกลชดิ ควบ
คุมหรือจัดทําทะเบียนตาง ๆ เก็บรักษาหรือคนหาเอกสารหลักและเรื่องของผูเสียภาษีอากร คาธรรมเนียมและ
รายไดอน่ื สอดสองตรวจตราเรงรัดภาษีอากร คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอื่นคางชําระ ควบคุมหรือดําเนิน
งานเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลเพือ่ จัดทํารายงานและปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหมวดงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ และใหคําปรึกษาแนะนําและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่
รับผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบ
หมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2
หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได หรืองานอืน่ ที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 2 ป ใหเพิ่มเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับเจา
พนักงานจัดเก็บรายได 2 ขอ 1
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานจัดเก็บรายได 2 แลว จะตอง
1.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเงิน เศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย
2.! มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหและสรุปเหตุผล
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั งิ านในฐานะผูช ว ยหัวหนาแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง หรือ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่และความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับ
เดียวกัน รับผิดชอบงานจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม และรายไดอื่น ๆ โดยควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติ
งานของเจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึง่ หรือปฏิบัติงานภาษีอากร คาธรรมเนียมและราย
ไดอื่นที่คอนขางยากโดยไมจําเปนตองมีการกํากับตรวจสอบหรือภายใตการกํากับตรวจสอบบางและปฏิบัติหนาที่
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากหรือรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม และ
รายไดอน่ื โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเชน ควบคุมการรักษาทรัพยสิน เก็บรักษาและนํา
สงเงิน งานอุทธรณ งานบัญชีภาษีคงคาง งานลงบัญชีและทะเบียน งานการตรวจสอบและเรงรัด งานจัดทําราย
งานภาษีอากรที่เก็บได เปนตน พิจารณาคํารอง คําขอหรือเรือ่ งราวอืน่ ๆ ที่มีปญหาในการจัดเก็บภาษีอากร เชน
ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการคา คาธรรมเนียมใบ
อนุญาตควบคุมการแตงผม คาธรรมเนียม ใบอนุญาตการทํานําแข็
้ งเพือ่ การคา คาธรรมเนียมใบอนุญาตตัง้ ตลาด
เอกชน คาธรรมเนียมตรวจรักษาโรค คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย คาธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล คาธรรมเนียม
ควบคุมการกอสรางอาคาร คาธรรมเนียมอืน่ ๆ ตามบังคับตําบล คาปรับผูละเมิดกฎหมายและบังคับตําบล บังคับ
ตําบล คาอากรการฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงพักสัตว คารับจางฆาสัตว คาเชาอาคาร
พาณิชย คาเชาโรงมหรสพ คาเชาตลาดสด คาเชาแผงลอย คาที่วางขายของในที่สาธารณะ ดอกเบีย้ เงินฝากกอง
ทุนสงเสริมกิจการเทศบาลและเงินฝากธนาคาร คาจําหนวยเวชภัณฑ คํารองตาง ๆ คาธรรมเนียมการโอนสิทธิการ
เชา และคาชดเชยตาง ๆ เปนตน รับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกลชดิ ควบคุมหรือจัดทําทะเบียนตาง ๆ เก็บ
รักษาหรือคนหาเอกสารหลักและเรือ่ งของผูเ สียภาษีอากร คาธรรมเนียมและรายไดอน่ื สอดสองตรวจตราเรงรัด
ภาษีอากร คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอื่นคางชําระ ควบคุมหรือดําเนินงานเกีย่ วกับการรวบรวมขอมูลเพือ่ จัด
ทํารายงานและปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานนอกจากอาจปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนําปรับปรุงแกไขติดตาม
ประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบ
หมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได หรืองานอืน่ ที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได 2 และ ไดดารงตํ
ํ าแหนงไมตากว
่ํ า
ระดับ 2หรือ ที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหเพิ่มเปน 5 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได 2 ขอ 1
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานจัดเก็บรายได 3 แลว จะตอง
1.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเงิน เศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย
2.! มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหและสรุปเหตุผล

ชื่อตําแหนง

เจาพนักงานจัดเก็บรายได 5

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณ
ภาพของงานสูงมาก ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกับหัวหนา
หนวยงานระดับแผนก รับผิดชอบงานจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม และรายไดอื่น ๆ โดยควบคุมตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึง่ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบ
หมายจากหัวหนาหนวยงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากหรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับการควบคุมการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม
และรายไดอื่น ๆ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน งานควบคุม การรับ เก็บรักษา และนํา
สงเงิน งานตรวจรายงานตาง ๆ งานอุทธรณ งานบัญชีภาษีคงคาง งานรายงานภาษีอากรทีจ่ ดั เก็บรายได งาน
พิจารณาคํารอง คําขอ หรือเรือ่ งราวอืน่ ๆ ใหความเห็นและวินิจฉัยสั่งการในเรื่องที่ไดรับมอบหมาย ฝกอบรม
และชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลวยังทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสานงาน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลและ
แกปญหาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบ
หมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการจัดเก็บรายได หรืองานอืน่ ที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได 2 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ า
ระดับ 3 หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ปโดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการจัดเก็บรายได หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานจัดเก็บรายได 4 แลว จะตอง
1.! มีความรูความสามารถเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3.! มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนง

เจาพนักงานจัดเก็บรายได 6

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัตงิ านในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและ คุณภาพของ
งานสูงมาก หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม และรายไดอื่น ๆ โดยควบคุมตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากหรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับการควบคุมการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม
และรายไดอื่น ๆ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน งานควบคุมการรับ เก็บรักษา และนํา
สงเงิน งานตรวจรายงานตาง ๆ งานอุทธรณ งานบัญชีภาษีคงคาง งานรายงานภาษีอากรทีจ่ ดั เก็บรายได งาน
พิจารณาคํารอง คําขอ หรือเรือ่ งราวอืน่ ๆ ใหความเห็นและวินิจฉัยสั่งการในเรื่องที่ไดรับมอบหมาย ฝกอบรม
และชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลวยังทําหนาที่ติดตอ
ประสานงาน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล
และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่
ไดรบั มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได 2 ไดดารงตํ
ํ าแหนงในระดับ
5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการจัดเก็บรายได หรืองานอืน่
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได 2 ไดดารงตํ
ํ าแหนงไมตากว
่ํ า
ระดับ 4 หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการจัดเก็บรายได หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานจัดเก็บรายได 4 แลว จะตอง
1.! มีความรูความสามารถเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3.! มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

