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    แบบบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแมน่า 
  อ าเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

      ประจ าปีงบประมาณ  2564 
 

ช่ือ  นางชนัญชิดา  พาทา  
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

ต าแหน่งเลขท่ี  39-3-04-4204-001 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ช่ือต าแหน่งในการบริหารงาน  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
ช่ือต าแหน่งในสายงาน    เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
ประเภท/ระดับ    ท่ัวไป/ปฏิบัติงาน 
ช่ือหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา 
ช่ือส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
ช่ือต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
ประเภท/ระดับ     อ านวยการ/ระดับต้น 
 
ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา  
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอนและวิธีการท่ีชัดเจนภายใต้การก ากับ 
แนะน าตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
ส่วนที่  3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หน้าที่รับผิดชอบหลัก 

1 ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ภาษีป้าย 

ค่าธรรมเนียมค่าเช่าค่าบริการและรายได้อื่นๆท่ีเกี่ยวข้องตามกฎหมายระเบียบเพื่อให้การจัดเก็บรายได้
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

2 เร่งรัดติดตามตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมภาษีท่ีค้างช าระเพื่อให้สามารถจัดเก็บได้อย่างครบถ้วน 

3 ตรวจสอบการรับเงินเก็บรักษาน าส่งเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ค าส่ัง 

4 รวบรวมข้อมูลเอกสารต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้และเก็บรักษาหลักฐานเพื่อเป็นข้อมูลและ
รายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามก าหนดระยะเวลา 

5 จัดท าทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภทรวมถึงจัดเก็บข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพื่อให้ข้อมูลมีความ
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ท่ี หน้าที่รับผิดชอบหลัก 
ถูกต้องและสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 

ท่ี หน้าที่รับผิดชอบหลัก 

6 ด าเนินการรับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิดควบคุมหรือจัดท าทะเบียนต่างๆจัดเก็บรักษาหรือ
ค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องของผู้เสียภาษีอากรค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นเพื่อรวบรวมไว้เป็น
ข้อมูลในการด าเนินงาน 

7 สอดส่องตรวจตราเร่งรัดภาษีอากรค่าธรรมเนียมต่างๆและรายได้อื่นค้างช าระควบคุมหรือด าเนินงาน
เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวข้อง 

8 ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนท่ัวไปเพื่อขอความ
ช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปล่ียนความรู้ ความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างานของ
หน่วยงาน 

 
ข. ด้านการบริการ 
ท่ี หน้าที่รับผิดชอบหลัก 

1 ให้ค าแนะน าตอบปัญหาช้ีแจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมาหน่วยงาน
ราชการเอกชนและประชาชนท่ัวไปเพื่อถ่ายทอดความรู้ความช านาญแก่ผู้ท่ีสนใจ 

2 ประสานงานในระดับกลุ่มกับหน่วยงานราชการเอกชนหรือประชาชนท่ัวไปเพื่อขอความช่วยเหลือและ
ความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปล่ียนความรู้ความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ท างานของหน่วยงาน 

 
ส่วนที่  4  ความรู้ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 
 

ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับที่ต้องการ 
1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1 
2. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว 
1 

3. ความรู้เรื่องธุรการและงานสารบัญ 1 
4. ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1 
5. ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี 2 
6. ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 2 

 
ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน 

ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับที่ต้องการ 
1. ทักษะการบริหารข้อมูล 1 
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2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 1 
3. ทักษะการประสานงาน 1 
4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 1 

 
สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งประกอบด้วย 

สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
2.การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม   ระดับ 1 
3.ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน   ระดับ 1 
4.การบริการเป็นเลิศ     ระดับ 1 
5.การท างานเป็นทีม     ระดับ 1 
 

สมรรถนะประจ าสายงาน 

1. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์    ระดับ 1 
2. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1 
3. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 1 

ส่วนที่  5  คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  ( Job  Specification ) 
 
 วุฒิการศึกษา  ( Educational  Background ) 
คุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้ 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ 
เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป 
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได้  
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ 
เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป 
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การ
ธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน 
เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ 
เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป 
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได้  
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ส่วนที่  6  ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งต้ัง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   
 
                           

ระดับช านาญงาน 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงาน และ  
2. ด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ี 
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปีส าหรับผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 และให้ลดเป็น 4 ปี 
ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือด ารง
ต าแหน่งอย่างอื่นท่ีตามท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ 
หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามระยะเวลาท่ีก าหนดด้วย  
 

ระดับอาวุโส 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงาน และ  
2. ด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับช านาญงาน และปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ หรืองานอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง
ตามท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือด ารงต าแหน่งอย่างอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ 
ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดด้วย  
 
 
 
ส่วนที่   7  ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี ้
 
 ต าแหน่งในสายงานนี้มีช่ือและระดับของต าแหน่งดังนี้  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงาน  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับช านาญงาน  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับอาวุโส 
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ส่วนที่  8  การลงนาม 
 
 ลงช่ือ     ผู้จัดท ำ   ลงช่ือ    ผู้ตรวจสอบ                  

         (นำงสำวน  ำทิพย์  ไกรเมฆ)                (นำงฉลวย  ทองสุข) 
                       นักทรัพยำกรบุคคล                ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
 

ลงช่ือ     ผู้ตรวจสอบ   ลงช่ือ    ผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
           (นำงสำวมะลิวัลย์  นันตะวงศ์)              (นำงชนัญชิดำ  พำทำ)                
               ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล                 เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ 
 

ลงช่ือ    ผู้อนุมัติ 
(นำงปรำณี  อินทร์โฉม) 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
วันท่ี  1  ตุลาคม  2563 

 


