
มาตรฐานกํ าหนดต ําแหนง

สายงาน                           การจัดเก็บรายได

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตํ าแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานจัดเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียมตาง ๆ

และรายไดอื่น ๆ ขององคการบริหารสวนตํ าบล  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจรับแบบแสดงรายการ
คํ ารองหรือคํ าขอของผูเสียภาษีและคาธรรมเนียม  รับชํ าระเงิน  เขียนใบเสร็จรับเงินและลงบัญช ี จัดทํ าทะเบียนและราย
การตาง ๆ เก็บรักษาหลักฐาน  การเสียภาษี  คาธรรมเนียม  และรายไดอื่น ๆ ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบ
ตรวจสอบและประเมินภาษี  การเก็บรักษาและน ําสงเงิน  เปนตน  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ

ชื่อและระดับของต ําแหนง

ตํ าแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับตํ าแหนงดังน้ีคือ
เจาหนาที่จัดเก็บรายได 1 ระดับ 1
เจาหนาที่จัดเก็บรายได 2 ระดับ 2
เจาหนาที่จัดเก็บรายได 3 ระดับ 3
เจาหนาที่จัดเก็บรายได 4 ระดับ 4
เจาหนาที่จัดเก็บรายได 5 ระดับ 5
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอื่นที่ไมยากภายใต

การก ํากับตรวจสอบอยางใกลชิด  หรือตามคํ าสั่ง  หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูอยางแนชัด  หรือละเอียดถี่ถวน
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกาศ  ส ํารวจ  รับแบบแสดงรายการ คํ ารอง  คํ าขอ หรือเอกสาร  หลักฐาน
ตาง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถกูตองครบถวนในข้ันตน  ชวยรับและนํ าสงเงิน ออกหลกัฐาน ลงบัญชีทะเบียนตาง ๆ
และติดตามทวงถามเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียม ใบอนุญาต  คาปรับ  รายไดจากทรัพยสินและ
รายไดอ่ืน ๆ    เชน  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีบํ ารุงทองท่ี  ภาษีปาย  คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการคา
คาธรรมเนียมใบอนุญาติควบคุมแผงลอย  คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแตงผม  คาธรรมเนียมใบอนุญาต
การท ําน้ํ าแข็งเพ่ือการคา  คาธรรมเนียมใบอนุญาตต้ังตลาดเอกชน  คาธรรมเนียมตรวจรักษาโรค  คาธรรมเนียมเก็บขยะ
มูลฝอย  คาธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล   คาธรรมเนียมควบคุมการกอสรางอาคาร   คาธรรมเนียมใบอนุญาตอ่ืน ๆ  ตามขอ
บังคับตํ าบล  คาปรับผูละเมิดกฎหมายและขอบังคับตํ าบล คาอากรฆาสัตว  คาธรรมเนียมโรงฆาสตัว  คาธรรมเนียมโรง
พักสัตว  คารับจางฆาสัตว  คาเชาอาคารพาณิชย  คาเชาโรงมหรสพ  คาเชาตลาด  คาเชาแผงลอย  คาที่วางขายของในที่
สาธารณะ  ดอกเบ้ียเงินฝากกองทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนตํ าบล  และเงินฝากธนาคาร  คาจํ าหนายเวช
ภัณฑ  คาจํ าหนายค ํารองตาง ๆ คาธรรมเนียมการโอนสทิธิการเชา  และคาชดเชยตาง ๆ เปนตน  การเก็บรักษาหรือคน
หาเอกสารหลักฐานและเรื่องอื่น ๆ ของผูเสียภาษีอากรหรือคาธรรมเนียม  หรือรายไดอ่ืน ๆ รวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทํ า
รายงาน  ลงรหัสใบแสดงรายการเสียภาษีและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดไมต่ํ ากวานี้ทางบัญช ีพณิชยการ เลขานุการ      การ

ตลาด การขาย   บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธรุกิจ และการจัดการท่ัวไป ตองศึกษาวิชาบัญชีมา
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต) หรือทางอื่นที ่ก.อบต. กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได

ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตํ าบลอยางเหมาะสมแกการ

ปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล   กฎหมาย  กฎ

ระเบียบ  และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียมตาง ๆ  และรายไดอื่นที่คอนขางมาก

ภายใตการกํ ากับตรวจสอบโดยทั่วไป  หรือตามค ําสั่งหรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติอยางกวาง ๆ และปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับการพิจารณาแบบแสดงรายการ  คํ ารอง  คํ าขอ  คํ าอุทธรณ  หรือหลัก

ฐานแสดงกรรมสิทธิในทรัพยสิน  หรือรายการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อประเมินภาษีตรวจแบบแสดงรายการและเอกสาร
แนบเร่ือง  ตรวจสอบรายละเอียดตาง ๆ คํ านวณภาษ ี คาปรับเงินเพ่ิม  แจงการประเมิน  คํ าชี้ขาด  การอุทธรณ  ชี้แจงให
เหตุผล  และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร  เชน  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีบ ํารุงทองท่ี  ภาษีปาย  คา
ธรรมเนียม  ใบอนุญาต  ควบคุมกิจการคา  คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย  คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุม
การแตงผม  คาธรรมเนียมใบอนุญาตการทํ าน้ํ าแข็งเพ่ือการคา  คาธรรมเนียมใบอนุญาตต้ังตลาดเอกชน  คาธรรมเนียม
ตรวจรักษาโรค  คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย   คาธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล  คาธรรมเนียมควบคุมการกอสรางอาคาร
คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ   ตามเทศบัญญัต ิ  คาปรับผูละเมิดกฎหมายและขอบังคับตํ าบล คาอากรการฆาสัตว  คาธรรมเนียม
โรงฆาสัตว  คาธรรมเนียมโรงพักสตัว  คารับจางฆาสัตว  คาเชาอาคารพาณิชย  คาเชาโรงมหรสพ  คาเชาตลาดสด  คา
เชาแผงลอย  คาที่วางขายของในที่สาธารณะ  ดอกเบ้ียเงินฝาก  กองทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนตํ าบล และ
เงินฝากธนาคาร  คาจํ าหนวยเวชภัณฑ  คํ ารองตาง ๆ คาธรรมเนียมการโอน  สิทธิการเชา  และคาชดเชยตาง ๆ เปนตน
รับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกลชิด  ควบคุมหรือจัดทํ าบัญชีทะเบียนตาง ๆ เก็บรักษาหรือคนหาเอกสารหลักฐาน
และเร่ืองอ่ืนของผูเสียภาษีอากร  คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืน  สอดสองตรวจตราเรงรัดภาษอีากร  คาธรรมเนียมตาง ๆ
และรายไดอ่ืนคางช ําระ  ควบคุมหรือดํ าเนินการเก่ียวกับการรวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทํ ารายงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เก่ียวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 1  และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 1  หรือท่ี

ก.อบต..เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายไดหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่จัดเก็บรายได 1 แลว  จะตองมีความ

สามารถในการใหคํ าแนะนํ าและชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบดวย
1.! มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสม

แกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนย ํา
3.! มีความสามารถในการใบภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
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หนาที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไมสูงนัก  หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวย
งาน  ซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานจัดเก็บภาษี
อากร  คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอื่น ๆ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่จ ํานวนหน่ึง  หรือ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืน ๆ ที่ยากพอสมควรภายใตการตรวจสอบและ
แนะนํ าบาง  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอื่น ๆ โดย

ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน พิจารณาคํ ารอง  หรือเร่ืองราวอ่ืน ๆ ในการจัดเก็บภาษีอากรซึ่งได
แก   ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน    ภาษีบํ ารุงทองท่ี    ภาษีปาย    คาธรรมเนียม    ใบอนุญาต    ควบคุมกิจการคา  คาธรรม
เนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย  คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแตงผม  คาธรรมเนียมใบอนุญาตการทํ าน้ํ าแข็ง
เพื่อการคา  คาธรรมเนียมใบอนุญาตต้ังตลาดเอกชน  คาธรรมเนียมตรวจรักษาโรค  คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  คา
ธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล  คาธรรมเนียมควบคุมการกอสรางอาคาร  ราษฎร  คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ   ตามขอบังคับตํ าบล  คา
ปรับผูละเมิดกฎหมายและบังคับตํ าบล  คาอากรการฆาสัตว    คาธรรมเนียมโรงฆาสตัว  คาธรรมเนียมโรงพักสตัว  คา
รับจางฆาสัตว  คาเชาอาคารพาณิชย  คาเชาโรงมหรสพ  คาเชาตลาดสด  คาเชาแผงลอย    คาที่วางขายของในที่
สาธารณะ  ดอกเบ้ียเงินฝาก    กองทุนสงเสริมกิจกรรมองคการบริหารสวนตํ าบลและเงินฝากธนาคาร  คาจํ าหนายเวช
ภัณฑ  คํ ารองตาง ๆ คาธรรมเนียมการโอน  สิทธิการเชา  และคาชดเชยตาง ๆ เปนตน  รับเงินหรือควบคุมการรับเงิน
โดยใกลชิด  ควบคุมหรือจัดทํ าบัญชีทะเบียนตาง ๆ เก็บรักษาหรือคนหาเอกสารหลักฐานและเร่ืองอ่ืนของผูเสียภาษี
อากร  คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืน  สอดสงตรวจตราเรงรัดภาษีอากร  คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอื่นคางช ําระ
ควบคุมหรือดํ าเนินการเก่ียวกับการรวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทํ ารายงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหมวดงาน  นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทํ าหนาท่ีติดตอประสาน
งาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  และใหคํ าปรึกษาแนะนํ าแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 1  และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 2  หรือท่ี

ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่จัดเก็บรายได 2  แลว  จะตอง
1.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งประเทศไทย
2.! มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล  วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล



ชื่อต ําแหนง เจาหนาที่จัดเก็บรายได 4

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบติังานในฐานะผูชวยหัวหนาแผนก  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง  หรือใน

ฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่และความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียว
กัน รับผิดชอบงานจัดเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียม และรายไดอื่น ๆ โดยควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนหน่ึงหรือปฏิบัติงานภาษีอากร  คาธรรมเนียมและรายไดอื่นที่
คอนขางยากโดยไมจํ าเปนตองมีการกํ ากับตรวจสอบหรือภายใตการกํ ากับตรวจสอบบาง  และปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูง  เกี่ยวกับการจัดภาษีอากร  คาธรรมเนียมและ

รายไดอ่ืน  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  ควบคุมการรักษาทรัพยสิน  เกบ็รักษาและนํ าสง
เงิน  งานอุทธรณ  งานบัญชีภาษีคงคาง  งานลงบัญชีและทะเบียนงานการตรวจสอบและเรงรัด  งานจัดทํ ารายงานภาษี
อากร  เชน  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน    ภาษีบํ ารุงทองท่ี    ภาษีปาย    คาธรรมเนียม    ใบอนุญาต    ควบคุมกิจการคา
คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย      คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแตงผม  คาธรรมเนียมใบอนุญาตการ
ทํ าน้ํ าแข็งเพื่อการคา  คาธรรมเนียมใบอนุญาตต้ังตลาดเอกชน  คาธรรมเนียมตรวจรักษาโรค   คาธรรมเนียมเก็บขยะมูล
ฝอย  คาธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล  คาธรรมเนียมควบคุมการกอสรางอาคาร  คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ   ตามบังคับต ําบล  คา
ปรับผูละเมิดกฎหมายและขอบังคับตํ าบล  คาอากรการฆาสัตว  คาธรรมเนียมโรงฆาสตัว
คาธรรมเนียมโรงพักสตัว  คารับจางฆาสัตว  คาเชาอาคารพาณิชย  คาเชาโรงมหรสพ  คาเชาตลาดสด  คาเชาแผงลอย
คาที่วางขายของในที่สาธารณะ  ดอกเบ้ียเงินฝาก  กองทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนตํ าบล   และเงินฝาก
ธนาคาร  คาจํ าหนวยเวชภัณฑ  คํ ารองตาง ๆ คาธรรมเนียมการโอน  สิทธิการเชา  และคาชดเชยตาง ๆ เปนตน  รับเงิน
หรือควบคุมการรับเงินโดยใกลชิด  ควบคุมหรือจัดทํ าบัญชีทะเบียนตาง ๆ เก็บรักษาหรือคนหาเอกสารหลักฐานและ
เรื่องอื่นของผูเสียภาษีอากร  คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืน  สอดสงตรวจตราเรงรัดภาษีอากร  คาธรรมเนียมตาง ๆ และ
รายไดอื่นคางช ําระ  ควบคุมหรือดํ าเนินการเก่ียวกับการรวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทํ ารายงานและปฏิบัติหนาที่อื่น
ที่เกี่ยวของ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานระดับแผนก  นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังท ําหนา
ที่ติดตอประสานงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  และใหค ําปรึกษาแนะนํ าปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผล  และแกไข
ปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย



คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 1  และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 3

หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียว
ของมาแลวไมนอยกวา 1ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 1  และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวา
ระดับ 2  หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายไดหรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่จัดเก็บรายได 3  จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค ําปรึกษาแนะนํ า

และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน



ชื่อต ําแหนง เจาหนาที่จัดเก็บรายได 5

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบติังานในฐานะหัวหนาแผนก  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง  หรือในฐานะผู

ชวยหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่และความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับ
ผิดชอบงานจัดเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียม และรายไดอื่น ๆ โดยควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนหน่ึงหรือปฏิบัติงานภาษีอากร  คาธรรมเนียมและรายไดอื่นที่
คอนขางยากโดยไมจํ าเปนตองมีการกํ ากับตรวจสอบหรือภายใตการกํ ากับตรวจสอบบาง  และปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูง  เกี่ยวกับการจัดภาษีอากร  คาธรรมเนียมและ

รายไดอ่ืน  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  ควบคุมการรักษาทรัพยสิน  เกบ็รักษาและนํ าสง
เงิน  งานอุทธรณ  งานบัญชีภาษีคงคาง  งานลงบัญชีและทะเบียนงานการตรวจสอบและเรงรัด  งานจัดทํ ารายงานภาษี
อากร  เชน  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน    ภาษีบํ ารุงทองท่ี    ภาษีปาย    คาธรรมเนียม    ใบอนุญาต    ควบคุมกิจการคา
คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย      คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแตงผม  คาธรรมเนียมใบอนุญาตการ
ทํ าน้ํ าแข็งเพื่อการคา  คาธรรมเนียมใบอนุญาตต้ังตลาดเอกชน  คาธรรมเนียมตรวจรักษาโรค   คาธรรมเนียมเก็บขยะมูล
ฝอย  คาธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล  คาธรรมเนียมควบคุมการกอสรางอาคาร  คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ   ตามบังคับต ําบล  คา
ปรับผูละเมิดกฎหมายและขอบังคับตํ าบล  คาอากรการฆาสัตว  คาธรรมเนียมโรงฆาสตัว
คาธรรมเนียมโรงพักสตัว  คารับจางฆาสัตว  คาเชาอาคารพาณิชย  คาเชาโรงมหรสพ  คาเชาตลาดสด  คาเชาแผงลอย
คาที่วางขายของในที่สาธารณะ  ดอกเบ้ียเงินฝาก  กองทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนตํ าบล   และเงินฝาก
ธนาคาร  คาจํ าหนวยเวชภัณฑ  คํ ารองตาง ๆ คาธรรมเนียมการโอน  สิทธิการเชา  และคาชดเชยตาง ๆ เปนตน  รับเงิน
หรือควบคุมการรับเงินโดยใกลชิด  ควบคุมหรือจัดทํ าบัญชีทะเบียนตาง ๆ เก็บรักษาหรือคนหาเอกสารหลักฐานและ
เรื่องอื่นของผูเสียภาษีอากร  คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืน  สอดสงตรวจตราเรงรัดภาษีอากร  คาธรรมเนียมตาง ๆ และ
รายไดอื่นคางช ําระ  ควบคุมหรือดํ าเนินการเก่ียวกับการรวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทํ ารายงานและปฏิบัติหนาที่อื่น
ที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก  นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทํ าหนาที่
ติดตอประสานงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  และใหค ําปรึกษาแนะนํ าปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผล  และแกไขปญหา
ขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย



คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 1  และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 4

หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียว
ของมาแลวไมนอยกวา 1ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 1  และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวา
ระดับ 3  หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายไดหรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่จัดเก็บรายได 4  จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค ําปรึกษาแนะนํ า

และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน

                           5.   มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร


