
มาตรฐานกํ าหนดต ําแหนง

ชื่อสายงาน           เจาพนักงานจัดเก็บรายได

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตํ าแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียมตาง ๆ 

และรายไดอ่ืนของเทศบาล  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจรับแบบแสดงรายการค ํารองหรือคํ าขอของ
ผูเสีย ภาษีและคาธรรมเนียม  รับชํ าระเงิน  เขียนใบเสร็จรับเงิน  และลงบัญช ี จัดทํ าทะเบียนและรายการตาง ๆ เกบ็
รักษาหลักฐานการเสียภาษ ี  คาธรรมเนียม  และรายไดอื่น ๆ  ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบ  ตรวจสอบและ
ประเมินภาษ ี การเก็บรักษา  และน ําสงเงิน  เปนตน  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ

ชื่อและระดับของต ําแหนง
ตํ าแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับตํ าแหนงดังน้ี
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอื่นที่คอนขางยากภายใต

การก ํากับตรวจสอบโดยทั่วไป  หรือตามคํ าสั่ง  หรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับการพิจารณาแบบแสดงรายการ    คํ ารอง  คํ าขอ คํ าอุทธรณหลัก

ฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน  หรือรายการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือประเมินภาษี  ตรวจแบบแสดงรายการและ
เอกสารแนบเรื่อง  ตรวจสอบรายละเอียดตาง ๆ คํ านวณภาณี  คาปรับเงินเพ่ิม  แจงการผลประเมิน  คํ าชี้ขาดการ
อุทธรณชี้แจงใหเหตุผลและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร  เชน  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีบ ํารุง
ทองที่    ภาษีปาย    คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการคา    คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแตงผม  คา
ธรรมเนียม     ใบอนุญาตการทํ าน้ํ าแข็งเพ่ือการคา   คาธรรมเนียมใบอนุญาตต้ังตลาดเอกชน     และใชเครื่องขยาย
เสียง  คาธรรมเนียมตรวจรักษาโรค  คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  คาธรรมเนียมขน สิ่งปฏิกูล  คาธรรมเนียมควบ
คุมการกอสรางอาคาร  คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามขอบังคับตํ าบล  คาปรับผูละเมิดกฎหมายและขอบังคับตํ าบล  คา
อากรการฆาสัตว  คาธรรมเนียมโรงฆาสตัว  คาธรรมเนียมโรงพักสตัว  คารับจางฆาสัตว  คาเชาอาคารพาณิชย  คา
เชาโรงมหรสพ  คาเชาตลาดสด  คาเชาแผงลอย  คาที่วางขายของในที่สาธารณะ  ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนสงเสริม
กิจการเทศบาลและเงินฝากธนาคาร  คาจํ าหนวยเวชภัณฑ  คํ ารองตาง ๆ คาธรรมเนียมการโอนสทิธิการเชา  และคา
ชดเชยตาง ๆ เปนตน  รับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกลชิด  ควบคุมหรือจัดทํ าทะเบียนตาง ๆ เกบ็รักษาหรือ
คนหาเอกสารหลักและเรื่องของผูเสียภาษีอากร  คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืน  สอดสองตรวจตราเรงรัดภาษอีากร  
คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอื่นคางช ําระ  ควบคุมหรือดํ าเนินงานเก่ียวกับการรวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทํ ารายงาน
และปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.), อนุปริญญาหรือเทียบเทาไดไมต่ํ ากวานี้ทางบัญชี

พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกจิการเงิน การจัดการ การบริหารธรุกิจ คอมพิวเตอร
หรือทางอื่นที ่ก.อบต. กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), หรือเทียบเทาไดไมต่ํ ากวานี้ทางบัญชี
พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกจิการเงิน การจัดการ การบริหารธรุกิจ คอมพิวเตอร
หรือทางอื่นที ่ก.อบต. กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได



ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในการจัดรายไดของเทศบาลอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล  และ

กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสม

แกการปฏิบัติงานในหนาที่
4.! มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนย ํา
5.! มีความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไมสูงนัก  หรือในฐานะผูชวยหัวหนา

หนวยงานซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงาน
จัดเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอื่น ๆ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่จ ํานวน
หน่ึง  หรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืน  ท่ียากพอควรภายใตการตรวจ
สอบและแนะน ําบาง  และปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอื่น ๆ

โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน พิจารณาคํ ารอง  หรือเร่ืองราวอ่ืน ๆ ในการจัดเก็บภาษี
อากร  ซึ่งไดแก  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีบํ ารุงทองท่ี  ภาษีปาย  คาธรรมเนียม ใบอนุญาตควบคุมกิจการคา  คา
ธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแตงผม  คาธรรมเนียม  ใบอนุญาตการทํ าน้ํ าแข็งเพ่ือการคา  คาธรรมเนียมใบ
อนุญาตต้ังตลาดเอกชน  และใชเคร่ืองขยายเสียง  คาธรรมเนียมตรวจรักษาโรค  คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย   คา
ธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล  คาธรรมเนียมควบคุมการกอสรางอาคาร  คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามขอบังคับตํ าบล คาปรับ
ผูละเมิดกฎหมายและบังคับตํ าบล คาอากรการฆาสัตว  คาธรรมเนียมโรงฆาสตัว  คาธรรมเนียมโรงพักสตัว  คารับ
จางฆาสัตว  คาเชาอาคารพาณิชย  คาเชาโรงมหรสพ  คาเชาตลาดสด  คาเชาแผงลอย  คาที่วางขายของในที่
สาธารณะ  ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลและเงินฝากธนาคาร  คาจํ าหนวยเวชภัณฑ  คํ ารองตาง ๆ 
คาธรรมเนียมการโอนสทิธิการเชา  และคาชดเชยตาง ๆ เปนตน  รับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกลชิด  ควบ
คุมหรือจัดทํ าทะเบียนตาง ๆ    เก็บรักษาหรือคนหาเอกสารหลักและเรื่องของผูเสียภาษีอากร   คาธรรมเนียมและ
รายไดอ่ืน  สอดสองตรวจตราเรงรัดภาษีอากร  คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอื่นคางช ําระ  ควบคุมหรือดํ าเนิน
งานเก่ียวกับการรวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทํ ารายงานและปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหมวดงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทํ าหนาท่ีติดตอ
ประสานงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  และใหคํ าปรึกษาแนะนํ าและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่
รับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบ
หมาย



คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได 2  และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 2

หรือท่ี ก.อบต.  เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  2  ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได  หรืองานอ่ืนท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา  1  ป  กํ าหนดเวลา  2 ป  ใหเพิ่มเปน 3 ป  ส ําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับเจา
พนักงานจัดเก็บรายได 2 ขอ 1

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานจัดเก็บรายได 2  แลว จะตอง
1.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเงิน  เศรษฐกิจและสังคม

โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย
2.! มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล  วิเคราะหและสรุปเหตุผล
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบติังานในฐานะผูชวยหัวหนาแผนก  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง  หรือ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่และความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับ
เดียวกัน  รับผิดชอบงานจัดเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียม  และรายไดอื่น ๆ โดยควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติ
งานของเจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนหน่ึง หรือปฏิบัติงานภาษีอากร  คาธรรมเนียมและราย
ไดอ่ืนที่คอนขางยากโดยไมจํ าเปนตองมีการกํ ากับตรวจสอบหรือภายใตการก ํากับตรวจสอบบางและปฏิบัติหนาที่
ตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากหรือรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียม  และ

รายไดอ่ืน  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเชน  ควบคุมการรักษาทรัพยสิน  เกบ็รักษาและนํ า
สงเงิน  งานอุทธรณ  งานบัญชีภาษีคงคาง  งานลงบัญชีและทะเบียน  งานการตรวจสอบและเรงรัด  งานจัดทํ าราย
งานภาษีอากรที่เก็บได  เปนตน  พิจารณาคํ ารอง  คํ าขอหรือเร่ืองราวอ่ืน ๆ ที่มีปญหาในการจัดเก็บภาษีอากร  เชน 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีบํ ารุงทองที ่  ภาษีปาย  คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการคา  คาธรรมเนียมใบ
อนุญาตควบคุมการแตงผม  คาธรรมเนียม  ใบอนุญาตการทํ าน้ํ าแข็งเพ่ือการคา  คาธรรมเนียมใบอนุญาตต้ังตลาด
เอกชน   คาธรรมเนียมตรวจรักษาโรค  คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  คาธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล  คาธรรมเนียม
ควบคุมการกอสรางอาคาร  คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ  ตามบังคับต ําบล คาปรับผูละเมิดกฎหมายและบังคับตํ าบล บังคับ
ตํ าบล คาอากรการฆาสัตว  คาธรรมเนียมโรงฆาสตัว  คาธรรมเนียมโรงพักสตัว  คารับจางฆาสัตว  คาเชาอาคาร
พาณิชย  คาเชาโรงมหรสพ  คาเชาตลาดสด  คาเชาแผงลอย  คาที่วางขายของในที่สาธารณะ  ดอกเบ้ียเงินฝากกอง
ทุนสงเสริมกิจการเทศบาลและเงินฝากธนาคาร  คาจํ าหนวยเวชภัณฑ  คํ ารองตาง ๆ คาธรรมเนียมการโอนสทิธิการ
เชา  และคาชดเชยตาง ๆ เปนตน  รับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกลชิด  ควบคุมหรือจัดทํ าทะเบียนตาง ๆ เกบ็
รักษาหรือคนหาเอกสารหลักและเร่ืองของผูเสียภาษีอากร  คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืน  สอดสองตรวจตราเรงรัด
ภาษีอากร  คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอื่นคางช ําระ  ควบคุมหรือดํ าเนินงานเก่ียวกับการรวบรวมขอมูลเพ่ือจัด
ทํ ารายงานและปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานนอกจากอาจปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตนบางแลว     ยังทํ าหนาที่
ติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าปรับปรุงแกไขติดตาม
ประเมินผล  และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบ
หมาย



คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
                        1. มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได 2 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 3
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได  หรืองานอ่ืนท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ
                        2.มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได 2 และ ไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวา
ระดับ 2หรือ ที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได  หรืองาน
อ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  กํ าหนดเวลา 4 ป  ใหเพิ่มเปน  5 ป  ส ําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับ
ตํ าแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได 2 ขอ 1

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานจัดเก็บรายได 3  แลว  จะตอง
1.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเงิน  เศรษฐกิจและสังคม

โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย
2.! มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล  วิเคราะหและสรุปเหตุผล



ชื่อต ําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได 5

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานระดับแผนก    ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณ

ภาพของงานสูงมาก  ซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกับหัวหนา
หนวยงานระดับแผนก  รับผิดชอบงานจัดเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียม  และรายไดอื่น ๆ โดยควบคุมตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนหน่ึง  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบ
หมายจากหัวหนาหนวยงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากหรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับการควบคุมการจัดเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียม

และรายไดอื่น ๆ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  งานควบคุม การรับ  เก็บรักษา    และน ํา
สงเงิน  งานตรวจรายงานตาง ๆ งานอุทธรณ  งานบัญชีภาษีคงคาง  งานรายงานภาษีอากรท่ีจัดเก็บรายได  งาน
พิจารณาคํ ารอง  คํ าขอ  หรือเร่ืองราวอ่ืน ๆ ใหความเห็นและวินิจฉัยสั่งการในเรื่องที่ไดรับมอบหมาย  ฝกอบรม
และช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และ
                        ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลวยังท ําหนาท่ีติดตอ
ประสานงาน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผลและ
แกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบ
หมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
                        1.มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได 2 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 4
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการจัดเก็บรายได  หรืองานอ่ืนท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ
                        2.มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได 2 และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวา
ระดับ 3  หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ปโดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการจัดเก็บรายได  หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานจัดเก็บรายได 4 แลว จะตอง
1.! มีความรูความสามารถเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3.! มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร



ชื่อต ําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได 6

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก    ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและ คุณภาพของ

งานสูงมาก  หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานจัดเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียม  และรายไดอื่น ๆ โดยควบคุมตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนพอสมควร  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากหรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับการควบคุมการจัดเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียม

และรายไดอื่น ๆ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  งานควบคุมการรับ  เก็บรักษา    และน ํา
สงเงิน  งานตรวจรายงานตาง ๆ งานอุทธรณ  งานบัญชีภาษีคงคาง  งานรายงานภาษีอากรท่ีจัดเก็บรายได  งาน
พิจารณาคํ ารอง  คํ าขอ  หรือเร่ืองราวอ่ืน ๆ ใหความเห็นและวินิจฉัยสั่งการในเรื่องที่ไดรับมอบหมาย  ฝกอบรม
และช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และ
                         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลวยังทํ าหนาที่ติดตอ
ประสานงาน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล
และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่
ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได 2 ไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ

5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการจัดเก็บรายได  หรืองานอ่ืน
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได 2 ไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวา
ระดับ 4  หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการจัดเก็บรายได  หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานจัดเก็บรายได 4 แลว จะตอง
1.! มีความรูความสามารถเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3.! มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร


