มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

การจัดเก็บรายได

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมตาง ๆ
และรายไดอื่น ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจรับแบบแสดงรายการ
คํารองหรือคําขอของผูเสียภาษีและคาธรรมเนียม รับชําระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงินและลงบัญชี จัดทําทะเบียนและราย
การตาง ๆ เก็บรักษาหลักฐาน การเสียภาษี คาธรรมเนียม และรายไดอื่น ๆ ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบ
ตรวจสอบและประเมินภาษี การเก็บรักษาและนําสงเงิน เปนตน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับตําแหนงดังนีค้ อื
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เจาหนาที่จัดเก็บรายได 1

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอื่นที่ไมยากภายใต
การกํากับตรวจสอบอยางใกลชิด หรือตามคําสั่ง หรือแบบหรือแนวทางปฏิบตั ทิ ม่ี อี ยูอ ยางแนชดั หรือละเอียดถี่ถวน
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกาศ สํารวจ รับแบบแสดงรายการ คํารอง คําขอ หรือเอกสาร หลักฐาน
ตาง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองครบถวนในขัน้ ตน ชวยรับและนําสงเงิน ออกหลักฐาน ลงบัญชีทะเบียนตาง ๆ
และติดตามทวงถามเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม ใบอนุญาต คาปรับ รายไดจากทรัพยสินและ
รายไดอน่ื ๆ เชน ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการคา
คาธรรมเนียมใบอนุญาติควบคุมแผงลอย คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแตงผม คาธรรมเนียมใบอนุญาต
การทํานําแข็
้ งเพือ่ การคา คาธรรมเนียมใบอนุญาตตัง้ ตลาดเอกชน คาธรรมเนียมตรวจรักษาโรค คาธรรมเนียมเก็บขยะ
มูลฝอย คาธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล คาธรรมเนียมควบคุมการกอสรางอาคาร คาธรรมเนียมใบอนุญาตอืน่ ๆ ตามขอ
บังคับตําบล คาปรับผูละเมิดกฎหมายและขอบังคับตําบล คาอากรฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว คาธรรมเนียมโรง
พักสัตว คารับจางฆาสัตว คาเชาอาคารพาณิชย คาเชาโรงมหรสพ คาเชาตลาด คาเชาแผงลอย คาที่วางขายของในที่
สาธารณะ ดอกเบีย้ เงินฝากกองทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนตําบล และเงินฝากธนาคาร คาจําหนายเวช
ภัณฑ คาจําหนายคํารองตาง ๆ คาธรรมเนียมการโอนสิทธิการเชา และคาชดเชยตาง ๆ เปนตน การเก็บรักษาหรือคน
หาเอกสารหลักฐานและเรื่องอื่น ๆ ของผูเ สียภาษีอากรหรือคาธรรมเนียม หรือรายไดอน่ื ๆ รวบรวมขอมูลเพือ่ จัดทํา
รายงาน ลงรหัสใบแสดงรายการเสียภาษีและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดไมตากว
่ํ านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การ
ตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทัว่ ไป ตองศึกษาวิชาบัญชีมา
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูใ นการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล กฎหมาย กฎ
ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอื่นที่คอนขางมาก
ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่งหรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติอยางกวาง ๆ และปฏิบัติ
หนาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับการพิจารณาแบบแสดงรายการ คํารอง คําขอ คําอุทธรณ หรือหลัก
ฐานแสดงกรรมสิทธิในทรัพยสิน หรือรายการอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อประเมินภาษีตรวจแบบแสดงรายการและเอกสาร
แนบเรือ่ ง ตรวจสอบรายละเอียดตาง ๆ คํานวณภาษี คาปรับเงินเพิม่ แจงการประเมิน คําชี้ขาด การอุทธรณ ชี้แจงให
เหตุผล และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร เชน ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ภาษีบารุ
ํ งทองที่ ภาษีปาย คา
ธรรมเนียม ใบอนุญาต ควบคุมกิจการคา คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุม
การแตงผม คาธรรมเนียมใบอนุญาตการทํานําแข็
้ งเพือ่ การคา คาธรรมเนียมใบอนุญาตตัง้ ตลาดเอกชน คาธรรมเนียม
ตรวจรักษาโรค คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย คาธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล คาธรรมเนียมควบคุมการกอสรางอาคาร
คาธรรมเนียมอืน่ ๆ ตามเทศบัญญัติ คาปรับผูละเมิดกฎหมายและขอบังคับตําบล คาอากรการฆาสัตว คาธรรมเนียม
โรงฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงพักสัตว คารับจางฆาสัตว คาเชาอาคารพาณิชย คาเชาโรงมหรสพ คาเชาตลาดสด คา
เชาแผงลอย คาที่วางขายของในที่สาธารณะ ดอกเบีย้ เงินฝาก กองทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนตําบล และ
เงินฝากธนาคาร คาจําหนวยเวชภัณฑ คํารองตาง ๆ คาธรรมเนียมการโอน สิทธิการเชา และคาชดเชยตาง ๆ เปนตน
รับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกลชดิ ควบคุมหรือจัดทําบัญชีทะเบียนตาง ๆ เก็บรักษาหรือคนหาเอกสารหลักฐาน
และเรื่องอืน่ ของผูเ สียภาษีอากร คาธรรมเนียมและรายไดอน่ื สอดสองตรวจตราเรงรัดภาษีอากร คาธรรมเนียมตาง ๆ
และรายไดอื่นคางชําระ
ควบคุมหรือดําเนินการเกีย่ วกับการรวบรวมขอมูลเพือ่ จัดทํารายงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เกีย่ วของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีจ่ ดั เก็บรายได 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือที่
ก.อบต..เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายไดหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่จัดเก็บรายได 1 แลว จะตองมีความ
สามารถในการใหคําแนะนําและชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบดวย
1.! มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสม
แกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา
3.! มีความสามารถในการใบภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไมสูงนัก หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวย
งาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานจัดเก็บภาษี
อากร คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอื่น ๆ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่จานวนหนึ
ํ
ง่ หรือ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมและรายไดอน่ื ๆ ที่ยากพอสมควรภายใตการตรวจสอบและ
แนะนําบาง และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอื่น ๆ โดย
ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน พิจารณาคํารอง หรือเรือ่ งราวอืน่ ๆ ในการจัดเก็บภาษีอากรซึ่งได
แก ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย คาธรรมเนียม ใบอนุญาต ควบคุมกิจการคา คาธรรม
เนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแตงผม คาธรรมเนียมใบอนุญาตการทํานําแข็
้ ง
เพื่อการคา คาธรรมเนียมใบอนุญาตตัง้ ตลาดเอกชน คาธรรมเนียมตรวจรักษาโรค คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย คา
ธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล คาธรรมเนียมควบคุมการกอสรางอาคาร ราษฎร คาธรรมเนียมอืน่ ๆ ตามขอบังคับตําบล คา
ปรับผูละเมิดกฎหมายและบังคับตําบล คาอากรการฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงพักสัตว คา
รับจางฆาสัตว คาเชาอาคารพาณิชย คาเชาโรงมหรสพ คาเชาตลาดสด คาเชาแผงลอย คาที่วางขายของในที่
สาธารณะ ดอกเบีย้ เงินฝาก กองทุนสงเสริมกิจกรรมองคการบริหารสวนตําบลและเงินฝากธนาคาร คาจําหนายเวช
ภัณฑ คํารองตาง ๆ คาธรรมเนียมการโอน สิทธิการเชา และคาชดเชยตาง ๆ เปนตน รับเงินหรือควบคุมการรับเงิน
โดยใกลชิด ควบคุมหรือจัดทําบัญชีทะเบียนตาง ๆ เก็บรักษาหรือคนหาเอกสารหลักฐานและเรือ่ งอืน่ ของผูเ สียภาษี
อากร คาธรรมเนียมและรายไดอน่ื สอดสงตรวจตราเรงรัดภาษีอากร คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอื่นคางชําระ
ควบคุมหรือดําเนินการเกีย่ วกับการรวบรวมขอมูลเพือ่ จัดทํารายงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหมวดงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอประสาน
งาน ควบคุม ตรวจสอบ และใหคําปรึกษาแนะนําแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีจ่ ดั เก็บรายได 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือที่
ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่จัดเก็บรายได 2 แลว จะตอง
1.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งประเทศไทย
2.! มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล

ชื่อตําแหนง

เจาหนาที่จัดเก็บรายได 4

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั งิ านในฐานะผูช ว ยหัวหนาแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง หรือใน
ฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่และความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียว
กัน รับผิดชอบงานจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม และรายไดอื่น ๆ โดยควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึง่ หรือปฏิบตั งิ านภาษีอากร คาธรรมเนียมและรายไดอื่นที่
คอนขางยากโดยไมจาเป
ํ นตองมีการกํากับตรวจสอบหรือภายใตการกํากับตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูง เกี่ยวกับการจัดภาษีอากร คาธรรมเนียมและ
รายไดอน่ื โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ควบคุมการรักษาทรัพยสิน เก็บรักษาและนําสง
เงิน งานอุทธรณ งานบัญชีภาษีคงคาง งานลงบัญชีและทะเบียนงานการตรวจสอบและเรงรัด งานจัดทํารายงานภาษี
อากร เชน ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย คาธรรมเนียม ใบอนุญาต ควบคุมกิจการคา
คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแตงผม คาธรรมเนียมใบอนุญาตการ
ทํานํ้าแข็งเพื่อการคา คาธรรมเนียมใบอนุญาตตัง้ ตลาดเอกชน คาธรรมเนียมตรวจรักษาโรค คาธรรมเนียมเก็บขยะมูล
ฝอย คาธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล คาธรรมเนียมควบคุมการกอสรางอาคาร คาธรรมเนียมอืน่ ๆ ตามบังคับตําบล คา
ปรับผูละเมิดกฎหมายและขอบังคับตําบล คาอากรการฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว
คาธรรมเนียมโรงพักสัตว คารับจางฆาสัตว คาเชาอาคารพาณิชย คาเชาโรงมหรสพ คาเชาตลาดสด คาเชาแผงลอย
คาที่วางขายของในที่สาธารณะ ดอกเบีย้ เงินฝาก กองทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนตําบล และเงินฝาก
ธนาคาร คาจําหนวยเวชภัณฑ คํารองตาง ๆ คาธรรมเนียมการโอน สิทธิการเชา และคาชดเชยตาง ๆ เปนตน รับเงิน
หรือควบคุมการรับเงินโดยใกลชิด ควบคุมหรือจัดทําบัญชีทะเบียนตาง ๆ เก็บรักษาหรือคนหาเอกสารหลักฐานและ
เรื่องอื่นของผูเสียภาษีอากร คาธรรมเนียมและรายไดอน่ื สอดสงตรวจตราเรงรัดภาษีอากร คาธรรมเนียมตาง ๆ และ
รายไดอื่นคางชําระ ควบคุมหรือดําเนินการเกีย่ วกับการรวบรวมขอมูลเพือ่ จัดทํารายงานและปฏิบัติหนาที่อื่น
ที่เกี่ยวของ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานระดับแผนก นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนา
ที่ติดตอประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ และใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผล และแกไข
ปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีจ่ ดั เก็บรายได 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3
หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ ว
ของมาแลวไมนอยกวา 1ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีจ่ ดั เก็บรายได 1 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ า
ระดับ 2 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายไดหรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่จัดเก็บรายได 3 จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน

ชื่อตําแหนง

เจาหนาที่จัดเก็บรายได 5

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั งิ านในฐานะหัวหนาแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง หรือในฐานะผู
ชวยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่และความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับ
ผิดชอบงานจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม และรายไดอื่น ๆ โดยควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึง่ หรือปฏิบตั งิ านภาษีอากร คาธรรมเนียมและรายไดอื่นที่
คอนขางยากโดยไมจาเป
ํ นตองมีการกํากับตรวจสอบหรือภายใตการกํากับตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูง เกี่ยวกับการจัดภาษีอากร คาธรรมเนียมและ
รายไดอน่ื โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ควบคุมการรักษาทรัพยสิน เก็บรักษาและนําสง
เงิน งานอุทธรณ งานบัญชีภาษีคงคาง งานลงบัญชีและทะเบียนงานการตรวจสอบและเรงรัด งานจัดทํารายงานภาษี
อากร เชน ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย คาธรรมเนียม ใบอนุญาต ควบคุมกิจการคา
คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแตงผม คาธรรมเนียมใบอนุญาตการ
ทํานํ้าแข็งเพื่อการคา คาธรรมเนียมใบอนุญาตตัง้ ตลาดเอกชน คาธรรมเนียมตรวจรักษาโรค คาธรรมเนียมเก็บขยะมูล
ฝอย คาธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล คาธรรมเนียมควบคุมการกอสรางอาคาร คาธรรมเนียมอืน่ ๆ ตามบังคับตําบล คา
ปรับผูละเมิดกฎหมายและขอบังคับตําบล คาอากรการฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว
คาธรรมเนียมโรงพักสัตว คารับจางฆาสัตว คาเชาอาคารพาณิชย คาเชาโรงมหรสพ คาเชาตลาดสด คาเชาแผงลอย
คาที่วางขายของในที่สาธารณะ ดอกเบีย้ เงินฝาก กองทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนตําบล และเงินฝาก
ธนาคาร คาจําหนวยเวชภัณฑ คํารองตาง ๆ คาธรรมเนียมการโอน สิทธิการเชา และคาชดเชยตาง ๆ เปนตน รับเงิน
หรือควบคุมการรับเงินโดยใกลชิด ควบคุมหรือจัดทําบัญชีทะเบียนตาง ๆ เก็บรักษาหรือคนหาเอกสารหลักฐานและ
เรื่องอื่นของผูเสียภาษีอากร คาธรรมเนียมและรายไดอน่ื สอดสงตรวจตราเรงรัดภาษีอากร คาธรรมเนียมตาง ๆ และ
รายไดอื่นคางชําระ ควบคุมหรือดําเนินการเกีย่ วกับการรวบรวมขอมูลเพือ่ จัดทํารายงานและปฏิบัติหนาที่อื่น
ที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่
ติดตอประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ และใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีจ่ ดั เก็บรายได 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4
หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ ว
ของมาแลวไมนอยกวา 1ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีจ่ ดั เก็บรายได 1 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ า
ระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายไดหรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่จัดเก็บรายได 4 จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
5. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

