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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิชาการจัดเก็บรายได้

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการจัดเก็บรายได้ ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะทางการปรับปรุง การจัดเก็บภาษีต่าง ๆ วิธีการ
จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การตรวจรับแบบแสดง
รายการคาร้องหรือคาขอของผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียม ปรับปรุงแบบแสดงรายการ คาร้อง คาขอของ
ผู้เสีย ภาษี ให้ เหมาะสม รั บ ช าระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงิน และลงบัญ ชี จัดทาทะเบียนและรายการต่าง ๆ
เก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบ ตรวจสอบ
และประเมินภาษีการเก็บรักษา และนาส่งเงินเป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ชือ่ ตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
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นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ระดับชานาญการพิเศษ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการจัดเก็บรายได้

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการภาษี การจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นๆภายใต้การกากับ
แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ช่วยรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการปกครองเปลี่ยนแปลงของสังคม
โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจเบื้องต้น เพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบการวางมาตรการ หรือแนวทางการ
จัดเก็บ หรือปรับปรุงอัตราภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ให้มี ความเหมาะสม
1.2 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็ บภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆของรัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทราบว่าการเก็บภาษีค่าธรรมเนียมหรือรายได้อื่นๆ สามารถทาได้จานวน
เท่าไร อันจะน าไปสู่ การคาดประมาณการรายได้และรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ
ถัดไปได้
1.3 ร่วมสารวจพื้นที่กับกองช่าง กองสาธารณสุขและส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้ ได้
ข้อมูลของผู้ป ระกอบกิจการ หรือผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชาระภาษีหรือค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ และติดตาม
จัดทาหนังสือเตือนผู้ประกอบการในข่ายชาระภาษีหรือค่าธรรมเนียม มาชาระเพื่อแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ
1.4 จัดเก็บและออกใบเสร็จ ภรด. ,ภป., ภบท., ใบเสร็จทั่วไปฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานใน
การรับเงินของหน่วยงาน พร้อมเร่งรัด ติดตาม ลูกหนี้และผู้ที่อยู่ในข่ายการชาระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
เพื่อติดตามลูกหนี้ค้างชาระให้มาชาระภาษีให้ครบถ้วนรวมถึงรับและตรวจแบบแสดงรายการทรัพย์สินและ
เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ในการประเมินและคานวณภาษี
1.5 จัดทารายงานเกี่ยวกับรายได้ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดเก็บ เพื่อพร้อมที่จะ
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติในการประมวลผลจากจัดเก็บรายได้
1.6 รวบรวมข้อมูลที่ออกสารวจลงในข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้
เป็นฐานข้อมูลในการนามาประกอบการจัดเก็บรายได้ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
1.7 ควบคุ ม การจั ด ท าค าสั่ ง ประกาศเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น ประเภทต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้
ประชาชนมายื่นแบบชาระภาษีตรงตามกาหนดเวลาและให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงจัดทา
รวบรวม ข้อมูลส่งงานนิติการในการติดตามลูกหนี้ค้างชาระ เพื่อดาเนินการตามกฎหมาย
1.8 ส่งเสริมจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ หนังสือประชาสัมพันธ์ ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ
เพื่อให้ประชาชนรับรู้เกี่ยวกับการชาระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ

1.9 จัดทาระบบฐานข้อมูลและบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในข่ายชาระ
ภาษีลงในระบบฐานข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีและตรวจสอบได้รวดเร็วขึ้น
1.10 รับคาร้องเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ชาระ
ภาษี และศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อใช้จัดเก็บภาษีอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรม
1.11 ช่วยควบคุมการจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุง
ท้ องที่ ภาษี ป้ าย ค่ าธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตควบคุ มกิ จการค้า ค่ าธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตควบคุ ม แผงลอย
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการทาน้าแข็ง เพื่อการค้า ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทาการโฆษณาและใช้เครื่องขยายเสียง ค่าธรรมเนียมตรวจ
รักษาโรคค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร
ค่าธรรมเนียมรับรองสาเนาทะเบียนราษฎร ค่าธรรมเนีย มใบอนุญาตอื่น ๆ ตามเทศบัญญัติ ค่าปรับผู้ละเมิด
กฎหมายและเทศบั ญญั ติ ค่าอากรการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์ ค่าเช่าอาคาร
พาณิชย์ ค่าเช่าโรงมหรสพ ค่าเช่าตลาดสด ค่าเช่าแผงลอย ค่าที่วางขายของในสวนสาธารณะ ดอกเบี้ยเงิน
ฝากกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตาบลและเงินฝากธนาคาร ค่าจาหน่วยเวชภัณฑ์ คาร้องต่าง ๆ
ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์การเช่า และค่าชดเชยต่าง ๆ
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนการจัดเก็บรายได้ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่ อให้ การจัด เก็บรายได้
ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นธรรมแก่ประชาชน
2.3 วางแผนและร่วมดาเนินการในการสารวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การเก็บภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
2.4 วางแผนและร่ ว มด าเนิ น การในการน าเทคโนโลยี ส าระสนเทศมาใช้ ในการ
ให้บริการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ชาระภาษี
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้ แจงและให้ รายละเอี ยดเกี่ ยวกั บ ข้ อมู ล ข้ อเท็ จจริ ง แก่ บุ คคลหรื อหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ประสานงานและให้คาแนะนากับผู้ที่เกี่ยวข้องและ ผู้ชาระภาษี เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ คาปรึกษา แนะนา สนับสนุนในหน่ วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่ อให้
สามารถดาเนินการด้านภาษีอากรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4.2 ตอบปัญหาและชี้แจงข้อซักถามของประชาชนเกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้ เพื่อให้
ประชาชนรับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆและนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.3 จัดทาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับชาระภาษีและจัดเก็บภาษีนอก
พื้นที่ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้เสียภาษี

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ หรือ ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,
ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,
ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,
ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การบริหารความเสี่ยง
3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการจัดเก็บรายได้

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้ างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานวิชาการภาษี การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงในงานวิชาการภาษี การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึ กษา วิ เคราะห์ วิ จั ย เกี่ ยวกั บ การเปลี่ ยนแปลงของสั งคมโดยเฉพาะทางด้ าน
เศรษฐกิจที่มีความซับซ้อน เพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบการวางมาตรการ หรือ แนวทางการจัดเก็บหรือ
ปรับปรุงอัตราภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ให้มีความเหมาะสม
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้
อื่ น ๆ เพื่ อพิ จ ารณาความเหมาะสมของโครงการหรื อ แนวทางที่ เกี่ ย วกั บ ระบบภาษี แ ละการจั ด เก็ บ ภาษี
ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ
1.3 ตรวจสอบการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมของรัฐที่ได้จาก
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้ทราบว่าการเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆสามารถทาได้จานวนเท่าไร อันจะ
นาไปสู่การคาดประมาณรายได้และรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณถัดไปได้
1.4 ช่วยเหลือเจ้าหน้ าที่ระดับรองลงมาแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการดาเนินการจัดเก็บ
ภาษี ค่าธรรมเนียมหรือรายได้อื่น เพื่อให้การดาเนินการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมหรือรายได้อื่นๆ สามารถทาได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
1.5 ให้ คาแนะนา ปรึกษา ให้ การปฏิ บัติงานและข้อมูลด้านวิช าการแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.6 ควบคุม จัดเก็บและออกใบเสร็จ ภรด. ,ภป., ภบท., ใบเสร็จทั่วไปฯ เพื่อใช้เป็น
หลั ก ฐานในการรั บ เงิ น ของหน่ ว ยงาน พร้อ มเร่ ง รั ด ติ ด ตาม ลู ก หนี้ แ ละผู้ ที่ อ ยู่ ในข่ า ยการช าระภาษี แ ละ
ค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ เพื่อติดตามลูกหนี้ ค้างชาระให้มาชาระภาษีให้ ครบถ้วนรวมถึงรับและตรวจแบบแสดง
รายการทรัพย์สินและเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ในการประเมินและคานวณภาษี

1.7 ควบคุ ม จั ด ท ารายงานเกี่ ย วกั บ รายได้ และอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานจั ด เก็ บ
เพือ่ พร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติในการประมวลผลจากจัดเก็บรายได้
1.8 รวบรวมข้อมูลที่ออกสารวจลงในข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้
เป็นฐานข้อมูลในการนามาประกอบการจัดเก็บรายได้ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
1.9 ควบคุ ม การจั ด ท าค าสั่ ง ประกาศเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น ประเภทต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้
ประชาชนมายื่นแบบชาระภาษี ตรงตามกาหนดเวลาและให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงจัดทา
รวบรวม ข้อมูลส่งงานนิติการในการติดตามลูกหนี้ค้างชาระ เพื่อดาเนินการตามกฎหมาย
1.10 ควบคุม จัดทาระบบฐานข้อมูลและบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ใน
ข่ายชาระภาษีลงในระบบฐานข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีและตรวจสอบได้รวดเร็วขึ้น
1.11 ดาเนินการรับคาร้องเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
แก่ผู้ชาระภาษี และศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อใช้จัดเก็บภาษีอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรม
1.12 ควบคุมตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งได้ แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี
บารุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการทาน้าแข็ง เพื่อการค้า ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทาการโฆษณาและใช้เครื่องขยายเสียง ค่าธรรมเนียมตรวจ
รักษาโรคค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร
ค่าธรรมเนียมรับรองสาเนาทะเบียนราษฎร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น ๆ ตามเทศบัญญัติ ค่าปรับผู้ละเมิด
กฎหมายและเทศบั ญ ญัติ ค่าอากรการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่ารับจ้างฆ่าสั ตว์ ค่าเช่าอาคาร
พาณิชย์ ค่าเช่าโรงมหรสพ ค่าเช่าตลาดสด ค่าเช่าแผงลอย ค่าที่วางขายของในสวนสาธารณะ ดอกเบี้ยเงิน
ฝากกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตาบลและเงินฝากธนาคาร ค่าจาหน่วยเวชภัณฑ์ คาร้องต่าง ๆ
ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์การเช่า และค่าชดเชยต่าง ๆ
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงานระดับสานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.3 วางแผนและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการสารวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อให้สามารถ
จัดเก็บข้อมูลครอบคลุมพื้นที่ และถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ว มกัน โดยมีบ ทบาทในการให้ค วามเห็น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข ้อ คิด เห็น หรือ ค าแนะน าเบื ้อ งต้น แก่ส มาชิก ในทีม งานหรือ บุค คลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมื อในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ให้ความเห็นแก่ประชาชนผู้ชาระภาษีในระเบียบข้อกฎหมาย เพื่อให้ประชาชน
เข้าใจ

4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษา แนะนา สนับสนุนในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้
สามารถดาเนินการด้านภาษีอากรและค่าธรรามเนียมต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4.2 เป็น วิท ยากรบรรยาย เพื ่อ เผยแพร่ค วามรู้ค วามเข้าใจเกี่ย วกับ หลัก การและ
วิธีการของงานในความรับผิดชอบ
4.3 ส่งเสริมสนับสนุน ให้มีสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการชาระ
ภาษีและค่าธรรมเนียมและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน ผู้รับบริการ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการจัดเก็บรายได้ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า
6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้
ระดับ ปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการจัดเก็บรายได้ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การบริหารความเสี่ยง
3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการจัดเก็บรายได้

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิ บั ติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสู งมากในงานวิช าการภาษี
การจั ด เก็บ ค่ าธรรมเนี ย มต่างๆ และรายได้อื่ นๆ ปฏิ บั ติงานที่ ต้อ งตัด สิ น ใจหรื อ แก้ปั ญ หาที่ ย ากมาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญในงานสูงมากในงานวิชาการภาษี การจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นๆ ปฏิบัติงานที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 กากับดูแลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยเฉพาะ
ทางด้านเศรษฐกิจที่มีความซับซ้อน เพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบการวางมาตรการ หรือแนวทางการ
จัดเก็บหรือปรับปรุงอัตราภาษีค่าธรรมเนียมให้มี ความเหมาะสม
1.2 ให้ข้อแนะนาและดาเนินการเกี่ยวกับการกาหนดมาตรฐาน ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบภาษี การจัดเก็บ ภาษี การจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นๆ เพื่อประกอบการ
กาหนดมาตรการ ระเบียบในเรื่องดังกล่าว
1.3 ตรวจสอบการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีค่ าธรรมเนียมของรัฐที่ ได้จาก
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้ทราบว่าการเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมสามารถทาได้จานวนเท่าไร อันจะนาไปสู่การ
คาดประมาณการรายได้และรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณถัดไปได้
1.4 ติด ตามประเมิน ผล และแก้ไขปัญ หาข้อขัดข้องในการดาเนินการจัด เก็บ ภาษี
ค่าธรรมเนีย มและรายได้อื่น ๆ เพื่อให้การดาเนินการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆสามารถทาได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
1.5 วิ เ คราะห์ ป ระเมิ น ผลความถู ก ต้ อ งของรายงานเกี่ ย วกั บ รายได้ และอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดเก็บ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติในการ
ประมวลผลจากจัดเก็บรายได้
1.6 ควบคุม และวิเคราะห์ ข้ อมู ล ที่ ออกส ารวจลงในข้อ มูล แผนที่ ภ าษี แ ละทะเบี ย น
ทรัพย์สิน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการนามาประกอบการจัดเก็บรายได้ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
1.7 ให้คาปรึกษา แก้ไขปัญหา การเร่งรัด ติดตาม ลูกหนี้และผู้ที่อยู่ในข่ายการชาระ
ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อติดตามลูกหนี้ค้างชาระให้มาชาระภาษีให้ครบถ้วน

1.8 ควบคุมการวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทั้ง หมดที่อยู่ในข่ายชาระภาษีลงใน
ระบบฐานข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีและตรวจสอบได้รวดเร็วขึ้น
1.9 ให้คาปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะคาร้องเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี เพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ชาระภาษี รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อใช้จัดเก็บภาษีอย่างถูกต้อง
โปร่งใสและเป็นธรรม
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือ
กอง มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
2.2 วางแผนและแก้ไขปัญ หาอุป สรรคในการจัดเก็ บ รายได้ พร้อมทั้งให้ คาปรึกษา
แนะนาตลอดจนการติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2.3 ติดตามประเมินผลการสารวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้
2.4 ติดตามประเมินผลในการนาเทคโนโลยีสาระสนเทศเข้ามาใช้ เพื่อนามาปรับปรุง
พัฒนาระบบการชาระภาษีมีความทันสมัยมากขึ้น
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสานักเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้ แ จง ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการหรื อ คณะท างานต่ างเพื่ อ เป็ น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ ค าปรึ กษา แนะน า สนั บ สนุ นให้ ห น่ วยงานต่ าง ๆ ทั้ งภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชนเพื่อให้สามารถดาเนินการด้านภาษีและค่าธรรมเนียมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4.2 เป็ นวิทยากรฝึ กอบรม ให้ คาแนะนา ปรึกษา ในงานด้า นวิชาการแก่เจ้ าหน้าที่
ระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 กากับดูแล ให้เกิดการพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้ทันยุค ทันสมัย เพื่อให้มีช่องทาง
ที่หลากหลายในการ ยื่นแบบชาระภาษีผ่านทางระบบสารสนเทศ การยื่นชาระภาษีทางธนาคารการยื่นคาร้อง
ขอลดหรือยกเว้นภาษีผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการจัดเก็บรายได้ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า
4 ปี หรือดารงตาแหน่ งอย่างอื่น ที่เทีย บได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ.,ก.ท.,หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานด้านวิชาการจัดเก็บรายได้ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การบริหารความเสี่ยง
3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการจัดเก็บรายได้

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการภาษี การจัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือรายได้อื่นๆ ปฏิบัติงานที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้างและปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิ บั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบั ติงานให้ คาปรึกษาของส่ วนราชการซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการภาษี การจัดเก็บค่าธรรมเนีย มหรือรายได้อื่นๆปฏิบัติงานที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทาความเห็ น สรุปรายงาน ให้ ข้อแนะนาในหลักการและ
วิธีการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมหรือรายได้อื่นๆ เพื่อให้การดาเนินการจัดเก็บสอดคล้องกับหลักวิชาการ กฎหมาย
ระเบียบ และสภาพความเป็นจริงมากที่สุด
1.2 ตรวจสอบและสรุ ป รายงานการรวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การจั ด เก็ บ ภาษี
ค่าธรรมเนียมของรัฐและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถนาเสนอและชี้แจงต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ครบถ้วน รอบด้าน อันจะน าไปสู่การคาดประมาณการรายได้และรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณถัดไป
1.3 ติด ตามประเมิ น ผล และแก้ไขปั ญ หาข้ อขั ด ข้อ งในการดาเนิ น การจั ดเก็บ ภาษี
ค่าธรรมเนียมหรือรายได้อื่นๆ เพื่อให้การดาเนินการจัดเก็บสามารถทาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
1.4 ให้ข้อแนะนาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบงานเกี่ยวกับแผนงานเทคนิคทางงานภาษีอากร
เพื่อให้การปฏิบัติงานดาเนินไปได้อย่างถูกต้อง
1.5 ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการดาเนินการวิเคราะห์ประเมินผลความถูกต้องของรายงาน
เกี่ยวกับรายได้ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดเก็บ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย และใช้
เป็นข้อมูลทางสถิติในการประมวลผลจากจัดเก็บรายได้
1.6 ให้คาปรึกษา ควบคุมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ออกสารวจลงในข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการนามาประกอบการจัดเก็บรายได้ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
1.7 ให้คาปรึกษา แก้ไขปัญหา การเร่งรัด ติดตาม ลูกหนี้และผู้ที่อยู่ในข่ายการชาระ
ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อติดตามลูกหนี้ค้างชาระให้มาชาระภาษีให้ครบถ้วน

1.8 ให้คาปรึกษา ควบคุมการวิเคราะห์ข้อมู ลทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในข่าย
ชาระภาษีลงในระบบฐานข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีและตรวจสอบได้รวดเร็วขึ้น
1.9 ให้คาปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะคาร้องเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี เพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ชาระภาษี รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อใช้จัดเก็บภาษีอย่างถูกต้อง
โปร่งใสและเป็นธรรม
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรื อ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผน โดยเชื่ อ มโยงหรื อ บู ร ณาการแผนงาน
โครงการในระดับกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบหมายงานแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานติดตาม
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนและแก้ไขปัญ หาอุป สรรคในการจัดเก็บ รายได้ พร้อมทั้งให้ คาปรึกษา
แนะนาตลอดจนการติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงานระดับกอง หรือสานักรวมทั้งที่ประชุม
กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
3.3 ชี้แจงรายละเอียดข้อมูลด้านการจัดเก็บรายได้ ตามหลักเกณฑ์ เพื่ อเป็นประโยชน์
ในการตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า สนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานต่ าง ๆ ทั้ งภาครั ฐ เอกชนและ
ประชาชน เพื่อให้สามารถดาเนินการด้านภาษีค่าธรรมเนียมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4.2 ให้คาปรึกษาแก่ประชาชนผู้ชาระภาษีในระเบียบข้อกฎหมาย เพื่อให้ประชาชน
เต็มใจที่จะชาระภาษีให้แก่ท้องถิ่น
4.3 เป็ นวิทยากรฝึ กอบรม ให้ คาแนะนา ปรึกษา ในงานด้านวิชาการแก่เจ้ าหน้าที่
ระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.4 อานวยการถ่ายทอดความรู้ห รือสนับสนุนการพัฒ นาความรู้ความสามารถของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความพร้อมด้านสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรับภาษีมากที่สุด
4.5 กากับดูแล ให้เกิดการพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้ทันยุค ทันสมัย เพื่อให้มีช่องทาง
ที่หลากหลายในการ ยื่นแบบชาระภาษีผ่านทางระบบสารสนเทศ การยื่นชาระภาษีทางธนาคารการยื่นคาร้องขอ
ลดหรือยกเว้นภาษีผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ งหรือ เคยด ารงต าแหน่ งประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ และ
ปฏิบัติงานด้านวิชาการจัดเก็บรายได้ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด
โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการจัดเก็บรายได้ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การบริหารความเสี่ยง
3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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