
มาตรฐานกาํหนดตาํแหนง 
 

ชื่อสายงาน         วิชาการจัดเก็บรายได 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการจัดเก็บรายได  ซ่ึงมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และเสนอแนะทางการปรับปรุง  การจัดเก็บภาษีตาง ๆ วิธีการจัดเก็บภาษี
อากร  คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอ่ืนขององคการบริหารสวนตําบล  การตรวจรับแบบแสดงรายการคํารองหรือ
คําขอของผูเสียภาษีและคาธรรมเนียม  ปรับปรุงแบบแสดงรายการ  คํารอง  คําขอของผูเสียภาษีใหเหมาะสม  รับชําระ
เงิน  เขียนใบเสร็จรับเงินและลงบัญชี  จัดทําทะเบียนและรายการตาง ๆ เก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษี  คาธรรมเนียม
และรายไดอ่ืน ๆ ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบ  ตรวจสอบและประเมินภาษีการเก็บรักษา  และนําสงเงินเปนตน  
และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ 
 

ชื่อและระดับของตาํแหนง
 ตําแหนงในสายงานนี้มีช่ือและระดับตําแหนง  ดังนี ้
  นักวิชาการจัดเก็บรายได 3  ระดับ 3 

  นักวิชาการจัดเก็บรายได 4  ระดับ 4 

  นักวิชาการจัดเก็บรายได 5  ระดับ 5 

  นักวิชาการจัดเก็บรายได 6  ระดับ 6 

  นักวิชาการจัดเก็บรายได 7  ระดับ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อตําแหนง     นักวิชาการจัดเก็บรายได 3 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติขั้นตนเกี่ยวกับวิชาการจัดเก็บรายได  ศึกษา วเิคราะห  วิจยั และเสนอแนะการปรับปรุงวิธีการ
จัดเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอ่ืน ๆ ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป  หรือตามคําส่ัง  หรือ
แบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัดหรือละเอียดถ่ีถวนและปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ

  ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียมตาง ๆ และ
รายไดอ่ืน ๆ ปรับปรุงแบบแสดงรายการ คํารอง  และคําขอของผูเสียภาษีใหเหมาะสมโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  พิจารณาคํารอง  หรือเร่ืองราวอื่น ๆ ในการจัดเก็บภาษีอากร  ซ่ึงไดแก  ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน  ภาษีบํารุงทองที่  ภาษีปาย  คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการคา  คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย  
คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแตงผม  คาธรรมเนียมใบอนุญาตการทําน้ําแข็ง  เพื่อการคา  คาธรรมเนียม
ใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน  คาธรรมเนียมตรวจรักษาโรค  คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  คาธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล  
คาธรรมเนียมควบคุมการกอสรางอาคาร  คาธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น ๆ ตามขอบังคับตําบล คาปรับผูละเมิดกฎหมาย
และขอบังคับตําบล คาอากรการฆาสัตว  คาธรรมเนียมโรงพักสัตว  คารับจางฆาสัตว  คาเชาอาคารพาณิชย  คาเชาโรง
มหรสพ  คาเชาตลาดสด  คาเชาแผงลอย  คาที่วางขายของในสวนสาธารณะ  ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนสงเสริมกิจการ
องคการบริหารสวนตําบลและเงินฝากธนาคาร  คาจําหนวยเวชภัณฑ  คํารองตาง ๆ คาธรรมเนียมการโอนสิทธิ์การเชา  
และคาชดเชยตาง ๆ เปนตน  ตรวจสอบและประเมินภาษีตามอํานาจหนาที่  ตรวจสอบการแยกแบบแสดงรายการ
เอกสารแนบเรื่อง  และรายละเอียดตาง ๆ ควบคุมและตรวจสอบการรวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานตรวจสอบการ
ลงบัญชีและทะเบียนควบคุมและเรงรัดเกี่ยวกับการภาษีอากร  คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอ่ืน ๆ คาชําระ  ควบคุม
การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานตาง ๆ วิเคราะหขอมูลและใหเหตุผลในชั้นตน 

เกี่ยวกับการจดัเก็บรายได  ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  และปฏิบัติหนาที ่
อ่ืนที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลวยังทําหนาที่ตดิตอ
ประสานงานควบคุมตรวจสอบและใหคําปรึกษาแนะนาํและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่
รับผิดชอบดวย 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานทําหนาทีช่วยหัวหนาหนวยงานปฏิบตัิงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี  พาณชิยศาสตร  เศรษฐศาสตร   

บริหารธุรกิจ  การจัดการทัว่ไป (สําหรับทางบริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป ตองศึกษาวิชาการคลงั  การเงินและการ
บัญชี มาไมนอยกวา 30 หนวยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี  พาณชิยศาสตร  เศรษฐศาสตร  



บริหารธุรกิจ  การจัดการทัว่ไป (สําหรับทางบริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป ตองศึกษาวิชาการคลงั  การเงินและการ
บัญชี มาไมนอยกวา 15 หนวยกิต)   หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
1. มีความรูในการจัดเก็บรายไดของเทศบาลอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  กฎหมายวาดวย 

ระเบียบพนักงานสวนตําบล  กฎหมายวาดวยระเบียบบรหิารราชการแผนดิน  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบงัคับ
อ่ืนที่ใชในการปฏิบัติหนาที ่

3. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ  และงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ 

ปฏิบัติหนาที ่
4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอยีดแมนยํา 
5. มีความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อตําแหนง                        นักวิชาการจัดเก็บรายได 4 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาแผนก  ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง หรือในฐานะ
ผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่และความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน  
รับผิดชอบการศึกษา วิเคราะห  เพื่อปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืน ๆ โดยควบคุมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่ง  หรือปฏิบัติงานภาษีอากร  
คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืนที่คอนขางยากโดยไมจําเปนตองมีการกํากับตรวจสอบหรือภายใตการกํากับตรวจสอบ
หรือภายใตการกํากับตรวจสอบบางและปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ

  ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร  
คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืน  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย  เชน  ควบคุมการรักษาทรัพยสิน          
เก็บรักษาและนําสงเงิน  งานอุทธรณ  งานบัญชีภาษีคงคาง  งานลงบัญชีและทะเบียน  งานการตรวจสอบและเรงรัด  
งานจําทํารายงานภาษีอากรที่เก็บได  เปนตน  พิจารณาคํารองคําขอ   หรือเร่ืองราวอื่น ๆ ที่มีปญหาในการจัดเก็บภาษี
อากร  เชน  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบํารุงทองที่  ภาษีปาย  คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการคา   
คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย  คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแตงผม  คาธรรมเนียมใบอนุญาตการ
ทําน้ําแข็ง  เพื่อการคา  คาธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน  คาธรรมเนียมตรวจรักษาโรค  คาธรรมเนียมเก็บขยะ
มูลฝอย  คาธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล        คาธรรมเนียมควบคุมการกอสรางอาคาร  คาธรรมเนียมใบอนุญาต     อ่ืน ๆ 
ตามขอบังคับตําบล คาปรับผูละเมิดกฎหมายและขอบังคับตําบล คาอากรการฆาสัตว  คาธรรมเนียมโรงพักสัตว  คา
รับจางฆาสัตว  คาเชาอาคารพาณิชย  คาเชาโรงมหรสพ  คาเชาตลาดสด  คาเชาแผงลอย  คาที่วางขายของใน
สวนสาธารณะ  ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลและเงินฝากธนาคาร คาจําหนวยเวชภัณฑ  คํารองตาง 
ๆ คาธรรมเนียมการโอนสิทธิ์การเชา และคาชดเชยตาง ๆ เปนตน   ควบคุมการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานตาง ๆ 
ใหความคิดเห็นและวินิจฉัยส่ังการในเรื่องที่ไดรับมอบหมาย  ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก      เจาหนาที่
ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องราวตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะหวัหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลวยังทําหนาที่ตดิตอ
ประสานงาน  ควบคุม  ตรวจสอบและใหคาํปรึกษาแนะนําและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่
รับผิดชอบดวย 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานทําหนาทีช่วยหัวหนาหนวยงานปฏิบตัิงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

 

 
 
 
 



คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได 3  และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3  

หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการจัดเก็บรายได หรืองาน
อ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  กําหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นักวิชาการจัดเก็บรายได 3 ขอ 2 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการจัดเก็บรายได 3  แลว จะตอง 
1.  มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานตาง ๆ ของหนวยงานทีสั่งกัด 

2. มีความสามารถเขาใจในการจัดทําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา   
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
4. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ชื่อตําแหนง     นักวิชาการจัดเก็บรายได 5 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาแผนก  ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงหรือในฐานะ
ผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน       
รับผิดชอบการศึกษา  วิเคราะห  เพื่อปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืน ๆ โดยควบคุมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับัญชาจํานวนหนึ่ง  หรือปฏิบัติงานภาษีอากร  
คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืนที่คอนขางยากโดยไมจําเปนตองมีการกํากับตรวจสอบ  หรือภายใตการกํากับตรวจสอบ
บาง  และปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ

  ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร  
คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอ่ืน ๆ ปรับปรุงแบบแสดงรายการ คํารอง  และคําขอของผูเสียภาษีใหเหมาะสมโดย
ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  พิจารณาคํารอง  หรือเร่ืองราวอื่น ๆ ในการจัดเก็บภาษีอากร           
ซ่ึงไดแก  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   ภาษีบํารุงทองที่  ภาษีปาย   คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการคา  
คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย  คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแตงผม  คาธรรมเนียมใบอนุญาตการ
ทํา   น้ําแข็งเพื่อการคา  คาธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน  คาธรรมเนียมตรวจรักษาโรค  คาธรรมเนียมเก็บขยะ
มูลฝอย  คาธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล  คาธรรมเนียมควบคุมการกอสรางอาคาร    คาธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น ๆ ตาม       
ขอบังคับตําบล คาปรับผูละเมิดกฎหมายและขอบังคับตําบล คาอากรการฆาสัตว  คาธรรมเนียมโรงพักสัตว  คารับจาง
ฆาสัตว   คาเชาอาคารพาณิชย   คาเชาโรงมหรสพ   คาเชาตลาดสด   คาเชาแผงลอย   คาที่วางขายของใน            
สวนสาธารณะ  ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนตําบลและเงินฝากธนาคาร คาจําหนวย
เวชภัณฑ  คํารองตาง ๆ คาธรรมเนียมการโอนสิทธิ์การเชา และคาชดเชยตาง ๆ เปนตน  ควบคุมการเก็บรักษาเอกสาร
และหลักฐานตาง ๆ ใหความคิดเห็นและวินิจฉัยส่ังการในเรื่องที่ไดรับมอบหมาย  ใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องราวตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  และปฏิบัติ  
หนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะหวัหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลวยังทําหนาที่ตดิตอ
ประสานงาน  ควบคุม  ตรวจสอบและใหคาํปรึกษาแนะนําและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่
รับผิดชอบดวย 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานทําหนาทีช่วยหัวหนาหนวยงานปฏิบตัิงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

 

 

 



 

 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได 3  และไดดํารงตําแหนงใน 

ระดับ 4  หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการจัดเก็บ    
รายไดหรืองานอื่นที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได 3 และไดดาํรงตําแหนงใน 

ระดับ 3  หรือ ที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการจัดเก็บ 

รายได  หรืองานอื่นที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  กาํหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได 3  ขอ 2 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการจัดเก็บรายได 4 แลว  จะตอง 

1.มีความรูความเขาใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2.มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

3.มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ชื่อตําแหนง     นักวิชาการจัดเก็บรายได 6 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง  ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
มาก  หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได
ระดับเดียวกัน  รับผิดชอบการศึกษา  วิเคราะห  เพื่อปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืน ๆ 
โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยงาน  และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร  และปฏิบัติหนาที่
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ

  ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร   
คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอ่ืน ๆ ปรับปรุงแบบแสดงรายการ คํารอง  และคําขอของผูเสียภาษีใหเหมาะสมโดย
ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  พิจารณาคํารอง  หรือเร่ืองราวอ่ืน ๆ ในการจัดเก็บภาษีอากร  ซ่ึง
ไดแก  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบํารุงทองที่  ภาษีปาย  คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการคา  คาธรรมเนียม
ใบอนุญาตควบคุมแผงลอย  คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแตงผม  คาธรรมเนียมใบอนุญาตการทํา  น้ําแข็ง  
เพื่อการคา  คาธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน  คาธรรมเนียมตรวจรักษาโรค  คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  
คาธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล  คาธรรมเนียมควบคุมการกอสรางอาคาร    คาธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น ๆ ตาม       
ขอบังคับตําบล คาปรับผูละเมิดกฎหมายและขอบังคับตําบล คาอากรการฆาสัตว  คาธรรมเนียมโรงพักสัตว  คารับจาง
ฆาสัตว   คาเชาอาคารพาณิชย   คาเชาโรงมหรสพ   คาเชาตลาดสด   คาเชาแผงลอย   คาที่วางขายของใน             
สวนสาธารณะ  ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนตําบลและเงินฝากธนาคาร คาจําหนาย
เวชภัณฑ  คํารองตาง ๆ คาธรรมเนียมการโอนสิทธิ์การเชา และคาชดเชยตาง ๆ เปนตน  ควบคุมการเก็บรักษาเอกสาร
และหลักฐานตาง ๆ ใหความคิดเห็นและวินิจฉัยส่ังการในเรื่องที่ไดรับมอบหมาย  ใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องราวตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  และปฏิบัติ  
หนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะหวัหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลวยังทําหนาที่ตดิตอ
ประสานงาน  ควบคุม  ตรวจสอบและใหคาํปรึกษาแนะนําและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่
รับผิดชอบดวย 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานทําหนาทีช่วยหัวหนาหนวยงานปฏิบตัิงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได 3  และไดดํารงตําแหนงใน 

ระดับ 5  หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวชิาการจัดเก็บรายได
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได 3  และไดดํารงตําแหนงใน 

ระดับ 4  หรือ ที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการจัดเก็บ 

รายได  หรืองานอื่นที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป   
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการจัดเก็บรายได 5 แลว  จะตอง 
1. มีความสามารถในการบริหารงานและการจัดระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

3.   มีความรูทางคอมพิวเตอรในการทําแผนตารางทําการ (Speadsheet) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ชื่อตําแหนง     นักวิชาการจัดเก็บรายได 7 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง  ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
มาก  หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได
ระดับเดียวกัน  รับผิดชอบการศึกษา  วิเคราะห  เพื่อปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืน ๆ 
โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยงาน  และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร  และปฏิบัติหนาที่
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ

  ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร   
คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอ่ืน ๆ ปรับปรุงแบบแสดงรายการ คํารอง  และคําขอของผูเสียภาษีใหเหมาะสมโดย
ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  พิจารณาคํารอง  หรือเร่ืองราวอ่ืน ๆ ในการจัดเก็บภาษีอากร  ซ่ึง
ไดแก  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบํารุงทองที่  ภาษีปาย  คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการคา  คาธรรมเนียม
ใบอนุญาตควบคุมแผงลอย  คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแตงผม  คาธรรมเนียมใบอนุญาตการทํา  น้ําแข็ง  
เพื่อการคา  คาธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน  คาธรรมเนียมตรวจรักษาโรค  คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  
คาธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล  คาธรรมเนียมควบคุมการกอสรางอาคาร    คาธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น ๆ ตาม       
ขอบังคับตําบล คาปรับผูละเมิดกฎหมายและขอบังคับตําบล คาอากรการฆาสัตว  คาธรรมเนียมโรงพักสัตว  คารับจาง
ฆาสัตว   คาเชาอาคารพาณิชย   คาเชาโรงมหรสพ   คาเชาตลาดสด   คาเชาแผงลอย   คาที่วางขายของใน             
สวนสาธารณะ  ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนตําบลและเงินฝากธนาคาร คาจําหนาย
เวชภัณฑ  คํารองตาง ๆ คาธรรมเนียมการโอนสิทธิ์การเชา และคาชดเชยตาง ๆ เปนตน  ควบคุมการเก็บรักษาเอกสาร
และหลักฐานตาง ๆ ใหความคิดเห็นและวินิจฉัยส่ังการในเรื่องที่ไดรับมอบหมาย  ใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องราวตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  และปฏิบัติ  
หนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะหวัหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลวยังทําหนาที่ตดิตอ
ประสานงาน  ควบคุม  ตรวจสอบและใหคาํปรึกษาแนะนําและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่
รับผิดชอบดวย 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานทําหนาทีช่วยหัวหนาหนวยงานปฏิบตัิงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได 3  และไดดํารงตําแหนงใน 

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

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได 3 และไดดาํรงตําแหนงใน 

ระดับ 4  หรือ ที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการจัดเก็บ 

รายได  หรืองานอื่นที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป   
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการจัดเก็บรายได 6 แลว  จะตองมีความรูความ

เขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาลและปญหาดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 


