ภาคผนวกแนบท้ ายประกาศ
๑. สายงานทีเ่ ริ่มต้ นจากระดับ ๒
๑.๑ ตาแหน่ งเจ้ าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๒
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บตั ิ งานเกี่ ยวกับการจัดเก็บ ภาษี อากร ค่ าธรรมเนี ยมต่า ง ๆ และรายได้อื่นที่ ค่อนข้า งยาก
ภายใต้การกากับตรวจสอบโดยทัว่ ไป หรื อตามคาสั่ง หรื อแบบ หรื อแนวทางปฏิ บตั ิอย่างกว้าง ๆ และปฏิ บตั ิ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ปฏิ บตั ิงานที่ค่อนข้างยากเกี่ ยวกับการพิจารณาแบบแสดงรายการ คาร้ อง คาขอคาอุทธรณ์
หลักฐานแสดงกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สิน หรื อรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินภาษี ตรวจแบบแสดงรายการ
และเอกสารแนบเรื่ อง ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ คานวณภาณี ค่าปรับเงินเพิ่ม แจ้งการผลประเมิน คาชี้ ขาด
การอุทธรณ์ช้ ี แจงให้เหตุผลและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร เช่น ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ภาษี
บารุ งท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตควบคุ มกิ จการค้า ค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตควบคุมการแต่ง
ผม ค่าธรรมเนี ยม ใบอนุ ญาตการทาน้ าแข็งเพื่อการค้า ค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตตั้งตลาดเอกชน และใช้
เครื่ องขยายเสี ยง ค่ าธรรมเนี ยมตรวจรั ก ษาโรค ค่ าธรรมเนี ยมเก็บ ขยะมูลฝอย ค่ าธรรมเนี ยมขน สิ่ งปฏิ กูล
ค่าธรรมเนี ยมควบคุมการก่อสร้างอาคาร ค่าธรรมเนี ยมอื่น ๆ ตามข้อบังคับตาบล ค่าปรับผูล้ ะเมิดกฎหมายและ
ข้อบังคับตาบล ค่าอากรการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนี ยมโรงฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนี ยมโรงพักสัตว์ ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์ ค่า
เช่าอาคารพาณิ ชย์ ค่าเช่าโรงมหรสพ ค่าเช่ าตลาดสด ค่าเช่าแผงลอย ค่าที่วางขายของในที่สาธารณะ ดอกเบี้ย
เงิ นฝากกองทุนส่ งเสริ มกิ จการเทศบาลและเงิ นฝากธนาคาร ค่าจาหน่ วยเวชภัณฑ์ คาร้องต่าง ๆ ค่าธรรมเนี ยม
การโอนสิ ทธิ การเช่า และค่าชดเชยต่าง ๆ เป็ นต้น รับเงินหรื อควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด ควบคุมหรื อจัดทา
ทะเบี ยนต่าง ๆ เก็บ รั กษาหรื อค้นหาเอกสารหลัก และเรื่ องของผูเ้ สี ย ภาษี อากร ค่า ธรรมเนี ยมและรายได้อื่น
สอดส่ องตรวจตราเร่ งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่นค้างชาระ ควบคุมหรื อดาเนิ นงานเกี่ยวกับ
การรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทารายงานและปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
๑. ได้รับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พเทคนิ ค (ปวท.), อนุ ปริ ญญาหรื อเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทาง
บัญชี พณิ ชยการ เลขานุ การ การตลาด การขาย การธนาคารและธุ รกิ จการเงิ น การจัดการ การบริ หารธุ รกิ จ
คอมพิวเตอร์ หรื อทางอื่นที่ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็ นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.), หรื อเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้ทางบัญชี
พณิ ช ยการ เลขานุ ก าร การตลาด การขาย การธนาคารและธุ ร กิ จ การเงิ น การจัด การ การบริ หารธุ ร กิ จ
คอมพิวเตอร์ หรื อทางอื่นที่ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็ นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้

ความรู้ ความสามารถทีต่ ้ องการ
๑. ความรู ้ในการจัดรายได้ของเทศบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
๒. มีความรู ้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล และ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่
๓. มีความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานธุ รการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
๔. มีความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความละเอียดแม่นยา
๕. มีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
๑.๒ ตาแหน่ ง เจ้ าพนักงานพัสดุ ๒
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั ิงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุภายใต้การกากับตรวจสอบโดยทัว่ ไปหรื อตามคาสั่งหรื อ
แบบหรื อแนวทางปฏิบตั ิที่มีอยูอ่ ย่างกว้าง ๆ และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
เป็ นเจ้าหน้าที่ช้ นั ต้นปฏิบตั ิงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานพัสดุตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การ
จัดหา จัดซื้ อ ตรวจรับ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา นาส่ ง การซ่อมแซมและบารุ งรักษาพัสดุ ครุ ภณั ฑ์ อุปกรณ์
เครื่ องมือ เครื่ องใช้ต่าง ๆ การทาทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสาคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุและ
ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรื อเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางบัญชี เลขานุการ
เทคนิ คการตลาด การธนาคารและธุ รกิ จการเงิ น เทคนิ ควิศวกรรมโยธา เทคนิ คเขียนแบบวิศวกรรมเครื่ องกล
พาณิ ชยการ บริ หารธุ รกิจ การจัดการทัว่ ไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่ องกล หรื อทางอื่นที่ ก.อบต.กาหนดว่าใช้
เป็ นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้ หรื อ
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง หรื อเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทางบัญชี เลขานุการ
เทคนิ คการตลาด การธนาคาร และธุ รกิ จการเงิ น เทคนิ ควิศวกรรมโยธา เทคนิ คเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่ องกล
พาณิ ชยการ บริ หารธุ รกิจ การจัดการทัว่ ไป ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่ องกล หรื อทางอื่นที่ ก.อบต.กาหนด
ว่าใช้เป็ นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ ความสามารถทีต่ ้ องการ
๑. มีความรู ้ในงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
๒. มีความรู ้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล และกฎหมาย
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่
๓. มีความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานธุ รการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบตั ิงานในหน้าที่

๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
๕. มีความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความละเอียดแม่นยา
๖. มีความสามารถในการให้คาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบตั ิงานที่อยูใ่ นความ
รับผิดชอบ
๒. สายงานทีเ่ ริ่มต้ นจากระดับ ๓
๒.๑ ตาแหน่ งเจ้ าหน้ าทีต่ รวจสอบภายใน ๓
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บ ัติ ง านขั้น ต้น เกี่ ย วกับ การตรวจสอบการปฏิ บ ัติ ง านของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ในด้ า น
งบประมาณ บัญ ชี แ ละพัส ดุ ภายใต้ก ารก ากับ ตรวจสอบโดยใกล้ชิ ด และปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ อื่ น ตามที่ ไ ด้รั บ
มอบหมาย
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
เป็ นเจ้า หน้ า ที่ ช้ ัน ต้น ท าหน้ า ที่ ต รวจสอบการปฏิ บ ัติ ง านของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ในด้ า น
งบประมาณ บัญชี ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทาง
บัญชี รวมทั้งการควบคุมเอกสารทางการเงินด้วย ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานพร้อมทั้งหลักฐานการทาสัญญา การ
จัดซื้ อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใช้และรักษายานพาหนะ
ให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ตรวจสอบรายละเอียดรายจ่ายในงบประมาณ และการก่อ
หนี้ ผูกพันงบประมาณรายจ่ายซึ่ งรวมถึ งเงิ นยืมและการจ่ายเงิ นทดรองราชการ ตรวจสอบงบประมาณรายได้
รายจ่ายและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
ได้รับปริ ญญาตรี หรื อเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางบัญชี พาณิ ชยศาสตร์ หรื อทางอื่นที่
ก.อบต.กาหนดว่า ใช้เป็ นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ ความสามารถทีต่ ้ องการ
๑. มีความรู ้ในวิชาการตรวจสอบบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
๒. มีความรู ้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล และกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่
๓. มีความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบนั ในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ของประเทศไทย
๔. มีความรู ้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
๕. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุ ปเหตุผล

๒.๒ ตาแหน่ งบุคลากร ๓
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บตั ิงานในฐานะหัวหน้าหน่ วยงาน ซึ่ งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไม่สูง
นักหรื อในฐานะผูช้ ่วยหัวหน้าหน่วยงานซึ่ งเป็ นตาแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้
ระดับเดี ยวกัน รับผิดชอบงานบุคคลขององค์การบริ หารส่ วนตาบลโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่จานวนหนึ่ งหรื อปฏิ บตั ิงานบุคคลของส่ วนราชการที่ยากพอสมควร ภายใต้การกากับตรวจสอบบ้าง
และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ปฏิบตั ิงานที่ยากพอสมควรเกี่ ยวกับงานบุคคลขององค์การบริ หารส่ วนตาบลโดยปฏิบตั ิหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง เช่น ดาเนิ นการเกี่ยวกับการจัดสอบ ดาเนิ นการออกคาสั่งเกี่ยวกับ การบรรจุ
แต่งตั้งและอื่น ๆ ที่เกี่ ยวกับงานบุคคล ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
ปั ญหาในการสรรหาและพัฒนาบุคคล รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพื่อชี้ แจงเหตุ ผลในการดาเนิ นการเรื่ องขอ
อนุมตั ิเกี่ยวกับงานบุคคลให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ดาเนิ นเรื่ องการขอรับบาเหน็จบานาญ
และเงินทดแทน จัดทาแก้ไข เปลี่ยนแปลงบัญชี ขอถือจ่ายเงินเดือนขององค์การบริ หารส่ วนตาบล ให้คาปรึ กษา
แนะนาในการปฏิบตั ิงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบตั ิงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้วยังทาหน้าที่
ติ ดต่อประสานงาน ควบคุ ม ตรวจสอบ ให้คาปรึ กษาแนะนาและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิ บตั ิ งานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
ได้รับปริ ญญาตรี ทางการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริ หาร การบริ หารรัฐกิจ
กฎหมาย รัฐศาสตร์ การบริ หารธุ รกิจ หรื อทางอื่นที่ ก.อบต.กาหนดว่าใช้เป็ นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นี้ได้
ความรู้ ความสามารถทีต่ ้ องการ
๑. มีความรู ้เกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
๒. มีความรู ้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล และกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่
๓. มีความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบนั ในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ของประเทศไทย
๔. มีความรู ้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิงานในนหน้าที่
๕. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุ ปเหตุผล

๒.๓ ตาแหน่ งนักวิชาการศึกษา ๓
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั ิงานชั้นต้นเกี่ ยวกับวิชาการศึกษา ภายใต้การกา กับตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบตั ิ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
เป็ นเจ้าหน้าที่ช้ นั ต้น ทาหน้าที่ช่วยศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา และการ
จัดบริ การส่ งเสริ มการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่ งได้แก่ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ
กาลังคน หลักสู ตร แบบเรี ยน ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนความ
ต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการแนะนาแนวการศึกษาและ
อาชีพเผยแพร่ การศึกษา เช่น ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดทาวารสารหรื อเอกสารต่าง
ๆ เป็ นต้น และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาสาหรับตาแหน่ ง
ได้รับปริ ญญาตรี หรื อเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทางบริ หาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา
พาณิ ชยศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์
อักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ หรื อทางอื่นที่ ก.อบต.กาหนดว่าใช้เป็ นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ ความสามารถทีต่ ้ องการ
๑. มีความรู ้ในวิชาการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
๒. มีความรู ้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วน และกฎหมาย
กฎระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่
๓. มีความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบนั ในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ของประเทศไทย
๔. มีความรู ้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิในหน้าที่
๕. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุ ปเหตุผล

