ชื่อตําแหนง

นักวิชาการจัดเก็บรายได 3

ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติขั้นตนเกี่ยวกับวิชาการจัดเก็บรายได ศึกษา วิเคราะห วิจัย และเสนอแนะ
การปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอื่น ๆ ภายใตการกํากับตรวจสอบ
โดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัดหรือละเอียดถี่ถวนและปฏิบัติ
หนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม
ตาง ๆ และรายไดอื่น ๆ ปรับปรุงแบบแสดงรายการ คํารอง และคําขอของผูเสียภาษีใหเหมาะสม
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน พิจารณาคํารอง หรือเรื่องราวอื่น ๆ ในการ
จัดเก็บภาษีอากร ซึ่งไดแก ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย คาธรรมเนียมใบอนุญ าต
ควบคุมกิจการคา คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการ
แตงผม คาธรรมเนียมใบอนุญาตการทําน้ําแข็ง เพื่อการคา คาธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน
คาธรรมเนียมใบอนุญาตทําการโฆษณาและใชเครื่องขยายเสียง คาธรรมเนียมตรวจรักษาโรค
คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย คาธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล คาธรรมเนียมควบคุมการกอสรางอาคาร
คาธรรมเนียมรับรองสําเนาทะเบียนราษฎร คาธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น ๆ ตามเทศบัญญัติ คาปรับ
ผูละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ คาอากรการฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงพักสัตว คารับ จางฆาสัตว
คาเชาอาคารพาณิชย คาเชาโรงมหรสพ คาเชาตลาดสด คาเชาแผงลอย คาที่วางขายของ
ในสวนสาธารณะ ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนตําบลและเงินฝากธนาคาร
คาจําหนวยเวชภัณฑ คํารองตาง ๆ คาธรรมเนียมการโอนสิทธิ์การเชา และคาชดเชยตาง ๆ เปนตน
ตรวจสอบและประเมินภาษีตามอํานาจหนาที่ ตรวจสอบการแยกแบบแสดงรายการเอกสารแนบเรื่อง
และรายละเอียดตาง ๆ ควบคุมและตรวจสอบการรวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานตรวจสอบ
การลงบัญชีและทะเบียนควบคุมและเรงรัดเกี่ยวกับการภาษีอากร คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอื่น ๆ
คาชําระ ควบคุมการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานตาง ๆ วิเคราะหขอมูลและใหเหตุผลในชั้นตน
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
/ ในฐานะ……
ก.ท.กําหนดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2545
และแกไขเพิ่มเติมตามมติ ก.ท. ครัง้ ที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2548

-2ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลวยังทําหนาที่
ติดตอประสานงานควบคุมตรวจสอบและใหคําปรึกษาแนะนําและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงาน
ในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร เศรษฐศาสตร
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (สําหรับทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ตองศึกษาวิชาการคลัง
การเงินและการบัญชี มาไมนอยกวา 30 หนวยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูในการจัดเก็บรายไดของเทศบาลอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
กฎหมายวาดวยระเบียบพนักงานสวนตําบล กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติหนาที่
3. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอยางเหมาะสม
แกการปฏิบัติหนาที่
4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา
5. มีความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่

ก.ท.กําหนดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2545
และแกไขเพิ่มเติมตามมติ ก.ท. ครัง้ ที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2548
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุ ณภาพของงานสูง
หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่และความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบการศึกษา วิเคราะห เพื่อปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีอากร
คาธรรมเนียมและรายไดอื่น ๆ โดยควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือปกครอง
ผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่ง หรือปฏิบัติงานภาษีอากร คาธรรมเนียมและรายไดอื่นที่คอนขางยาก
โดยไมจําเปนตองมีการกํากับตรวจสอบหรือภายใตการกํากับตรวจสอบหรือภายใตการกํากับตรวจสอบ
บางและปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับการปรับปรุง
การจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมและรายไดอื่น โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
เชน ควบคุมการรักษาทรัพยสิน เก็บรักษาและนําสงเงิน งานอุทธรณ งานบัญชีภาษีคงคาง งานลงบัญชี
และทะเบียน งานการตรวจสอบและเรงรัด งานจําทํารายงานภาษีอากรที่เก็บได เปนตน พิจารณา
คํารองคําขอ หรือเรื่องราวอื่น ๆ ที่มีปญหาในการจัดเก็บภาษีอากร เชน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการคา คาธรรมเนียมใบอนุญาต
ควบคุมแผงลอย คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแตงผม คาธรรมเนียมใบอนุญาตการทําน้ําแข็ง
เพื่อการคา คาธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน คาธรรมเนียมใบอนุญาตทําการโฆษณาและ
ใชเครื่องขยายเสียง คาธรรมเนียมตรวจรักษาโรค คาธรรมเนียมเก็บขยะมู ลฝอย คาธรรมเนียม
ขนสิ่งปฏิกูล คาธรรมเนียมควบคุมการกอสรางอาคาร คาธรรมเนียมรับรองสําเนาทะเบียนราษฎร
คาธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น ๆ ตามเทศบัญญัติ คาปรับผูละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ คาอากร
การฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงพักสัตว คารับจางฆาสัตว คาเชาอาคารพาณิชย คาเชาโรงมหรสพ
คาเชาตลาดสด คาเชาแผงลอย คาที่วางขายของในสวนสาธารณะ ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนสงเสริม
กิจการเทศบาลและเงินฝากธนาคาร คาจําหนวยเวชภัณฑ คํารองตาง ๆ คาธรรมเนียมการโอนสิทธิ์
การเชา และคาชดเชยตาง ๆ เปนตน ควบคุมการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ใหความคิดเห็น
และวินิจฉัยสั่งการในเรื่องที่ไดรับมอบหมาย ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องราวตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ
/ ในฐานะ……
ก.ท.กําหนดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2545
และแกไขเพิ่มเติมตามมติ ก.ท. ครัง้ ที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2548

-2ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลวยังทําหนาที่
ติดตอประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบและใหคําปรึกษาแนะนําและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงาน
ในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได 3 และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 3 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการ
จัดเก็บรายได หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนด 2 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงตามขอ 2 หรือ
2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร เศรษฐศาสตร
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (สําหรับทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ตองศึกษาวิชาการคลัง
การเงินและการบัญชี มาไมนอยกวา 15 หนวยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการจัดเก็บรายได 3 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด
2. มีความสามารถเขาใจในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา
แนะนําและเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน

ก.ท.กําหนดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2545
และแกไขเพิ่มเติมตามมติ ก.ท. ครัง้ ที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2548
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบการศึกษา วิเคราะห เพื่อปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีอากร
คาธรรมเนียมและรายไดอื่น ๆ โดยควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือปกครอง
ผูอยูใตบังคับัญชาจํานวนหนึ่ง หรือปฏิบัติงานภาษีอากร คาธรรมเนียมและรายไดอื่นที่คอนขางยาก
โดยไมจําเปนตองมีการกํากับตรวจสอบ หรือภายใตการกํากับตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาที่ตามที่
ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดเก็บภาษี
อากร คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอื่น ๆ ปรับปรุงแบบแสดงรายการ คํารอง และคําขอของผูเสียภาษี
ใหเหมาะสมโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน พิจารณาคํารอง หรือเรื่องราว
อื่น ๆ ในการจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งไดแก ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย
คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการคา คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย คาธรรมเนียม
ใบอนุญาตควบคุมการแตงผม คาธรรมเนียมใบอนุญาตการทํา น้ําแข็งเพื่อการคา คาธรรมเนียม
ใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน คาธรรมเนียมใบอนุญาตทําการโฆษณาและใชเครื่องขยายเสียง
คาธรรมเนียมตรวจรักษาโรค คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย คาธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล คาธรรมเนียม
ควบคุมการกอสรางอาคาร คาธรรมเนียมรับรองสําเนาทะเบียนราษฎร คาธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น ๆ
ตามเทศบัญญัติ คาปรับผูละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ คาอากรการฆาสัตว คาธรรมเนียม
โรงพักสัตว คารับจางฆาสัตว คาเชาอาคารพาณิชย คาเชาโรงมหรสพ คาเชาตลาดสด คาเชาแผงลอย
คาที่วางขายของในสวนสาธารณะ ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนตําบล
และเงินฝากธนาคาร คาจําหนวยเวชภัณฑ คํารองตาง ๆ คาธรรมเนียมการโอนสิ ทธิ์การเชา และ
คาชดเชยตาง ๆ เปนตน ควบคุมการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ใหความคิดเห็นและวินิจฉัย
สั่งการในเรื่องที่ไดรับมอบหมาย ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องราวตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติ หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
/ ในฐานะ……
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ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลวยังทําหนาที่
ติดตอประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบและใหคําปรึกษาแนะนําและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงาน
ในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่
ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได 3 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 4 ขอ 2 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
งานวิชาการจัดเก็บรายไดหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได 3 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือ ที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานวิชาการจัดเก็บรายได หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนด 4 ป
ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได 4 ขอ 2
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกั บนักวิชาการจัดเก็บรายได 4 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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ชื่อตําแหนง

นักวิชาการจัดเก็บรายได 6

ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและ
คุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบการศึกษา วิเคราะห เพื่อปรับปรุงวิธีการ
จัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมและรายไดอื่น ๆ โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยงาน และปกครอง
ผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร และปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดเก็บ
ภาษีอากร คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอื่น ๆ ปรับปรุงแบบแสดงรายการ คํารอง และคําขอ
ของผูเสียภาษีใหเหมาะสมโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน พิจารณาคํารอง
หรือเรื่องราวอื่น ๆ ในการจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งไดแก ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย
คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการคา คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย คาธรรมเนียม
ใบอนุญาตควบคุมการแตงผม คาธรรมเนียมใบอนุญาตการทํา น้ําแข็ง เพื่อการคา คาธรรมเนียม
ใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน คาธรรมเนียมใบอนุญาตทําการโฆษณาและใชเครื่องขยายเสี ยง
คาธรรมเนียมตรวจรักษาโรค คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย คาธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล คาธรรมเนียม
ควบคุมการกอสรางอาคาร คาธรรมเนียมรับรองสําเนาทะเบียนราษฎร คาธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น ๆ
ตามเทศบัญญัติ คาปรับผูละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ คาอากรการฆาสัตว คาธรรมเนียม
โรงพักสัตว คารับจางฆาสัตว คาเชาอาคารพาณิชย คาเชาโรงมหรสพ คาเชาตลาดสด คาเชาแผงลอย
คาที่วางขายของในสวนสาธารณะ ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนตําบล
และเงินฝากธนาคาร คาจําหนายเวชภัณฑ คํารองตาง ๆ คาธรรมเนียมการโอนสิทธิ์การเชา และ
คาชดเชยตาง ๆ เปนตน ควบคุมการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ใหความคิดเห็นและวินิจฉัย
สั่งการในเรื่องที่ไดรับมอบหมาย ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องราวตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติ หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลวยังทําหนาที่
ติดตอประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบและใหคําปรึกษาแนะนําและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงาน
ในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
/ในฐานะ.....
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ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได 3 หรือนักวิชาการ
จัดเก็บรายได 4 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการจัดเก็บรายไดหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1
ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได 3 หรือนักวิชาการ
จัดเก็บรายได 4 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือ ที่ ก.ท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา
4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการจัดเก็บรายได หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการจัดเก็บรายได 5 แลว จะตอง
1. มีความสามารถในการบริหารงานและการจัดระบบงาน
2. มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3. มีความรูทางคอมพิวเตอรในการทําแผนตารางทําการ (Speadsheet)
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ชื่อตําแหนง

นักวิชาการจัดเก็บรายได 7

ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและ
คุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบการศึกษา วิเคราะห เพื่อปรับ ปรุงวิธีการจัดเก็บ
ภาษีอากร คาธรรมเนียมและรายไดอื่น ๆ โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยงาน และปกครองผูอยู
ใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร และปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดเก็บ
ภาษีอากร คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอื่น ๆ ปรับปรุงแบบแสดงรายการ คํารอง และคําขอ
ของผูเสียภาษีใหเหมาะสมโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน พิจารณาคํารอง
หรือเรื่องราวอื่น ๆ ในการจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งไดแก ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย
คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการคา คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย คาธรรมเนียม
ใบอนุญาตควบคุมการแตงผม คาธรรมเนียมใบอนุญาตการทํา น้ําแข็ง เพื่อการคา คาธรรมเนียม
ใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน คาธรรมเนียมใบอนุญาตทํา การโฆษณาและใชเครื่องขยายเสียง
คาธรรมเนียมตรวจรักษาโรค คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย คาธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล คาธรรมเนียม
ควบคุมการกอสรางอาคาร คาธรรมเนียมรับรองสําเนาทะเบียนราษฎร คาธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น ๆ
ตามเทศบัญญัติ คาปรับผูละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ คาอากรการฆาสัตว คาธรรมเนียม
โรงพักสัตว คารับจางฆาสัตว คาเชาอาคารพาณิชย คาเชาโรงมหรสพ คาเชาตลาดสด คาเชาแผงลอย
คาที่วางขายของในสวนสาธารณะ ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนตําบล
และเงินฝากธนาคาร คาจําหนายเวชภัณฑ คํารองตาง ๆ คาธรรมเนียมการโอนสิทธิ์การเชา และ
คาชดเชยตาง ๆ เปนตนควบคุมการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ใหความคิดเห็นและวินิจฉัย
สั่งการในเรื่องที่ไดรับมอบหมาย ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องราวตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติ หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลวยังทําหนาที่
ติดตอประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบและใหคําปรึกษาแนะนําและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงาน
ในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
/ในฐานะ.....
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ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได 3 หรือนักวิชาการ
จัดเก็บรายได 4 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือที่ ก.ท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการจัดเก็บรายไดหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา
1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได 3 หรือนักวิชาการ
จัดเก็บรายได 4 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือ ที่ ก.ท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา
4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการจัดเก็บรายได หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกั บนักวิชาการจัดเก็บรายได 6 แลว
จะตองมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาลและปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ
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ชื่อตําแหนง

นักวิชาการพัสดุ 3

ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุที่ยุงยากพอสมควร
ตามคําแนะนํา แนวทางคูมือปฏิบัติงานที่มีอยูบางแตไมทั้งหมด โดยปฏิบัติงานภายใตการกํากับแนะนํา
หรือตรวจสอบงานบาง หรืออาจไดรับมอบหมายงานบางสวนใหรับผิดชอบ โดยจะไดรับคําแนะนํา
เปนพิเศษในกรณีที่มีปญหา และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน จัดหา จัดซื้อ วาจาง ตรวจรับ เก็บ
รักษา ชวยศึกษา คนควา รายละเอียดตาง ๆ ของพัสดุ เชน วิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบราคา การเสื่อม
คา การสึกหรอ ประโยชนใชสอย คาบริการ อะไหล การบํารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เพื่อกําหนด
มาตรฐานและคุณภาพ ชวยวิเคราะหและประเมินคุณภาพของพัสดุ เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ในการจัดหาจัดซื้อพัสดุ เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางกฎหมาย ทางเศรษฐศาสตร ทางสังคมศาสตร ดาน
พาณิชยศาสตรหรือบริหารธุรกิจ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้
ได
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูในวิชาการพัสดุอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรู เกี่ยวกับกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน กฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย
4. มีความสามารถในการสํารวจขอมูล ศึกษาวิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
5. มีความรู ความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
6. มีความสามารถในการสื่อสาร รับฟง และชี้แจงผูอื่นไดอยางเหมาะสม
7. มีความรู ความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสมกับหนาที่
ความรับผิดชอบของตําแหนง
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ชื่อตําแหนง

นักวิชาการพัสดุ 4

ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุที่ยาก
ตองใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบัติ เพื่อปรับวิธีการและแนวทางดําเนินการใหเหมาะสม
โดยปฏิบัติงานภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรืออาจไดรับมอบอํานาจงาน
บางสวนใหรับผิดชอบ โดยมีการ รายงานผลเปนระยะ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน จัดหา จัดซื้อ วาจาง ตรวจรับ เก็บ
รักษา รางสัญญาซื้อสัญญาจาง ศึกษา คนควา รายละเอียดตาง ๆ ของพัสดุ เชน วิวัฒนาการ คุณสมบัติ
ระบบราคา การเสื่อมคา การสึกหรอ ประโยชนใชสอย คาบริการ อะไหล การบํารุงรักษา ความแข็งแรง
ทนทาน เพื่อกําหนดมาตรฐานและคุณภาพ ชวยวิเคราะห และประเมินคุณภาพของพัสดุ เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการจัดหาจัดซื้อพัสดุ ติดตอประสานงาน ใหคําปรึกษาแนะนําปรับปรุงแกไข ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 3 และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 3 หรือที่ ก.ท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชา
การพัสดุหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป สําหรับ
ผูมีคุณสมบัติตามขอ 2
2. ไดรับปริญญาโท หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางกฎหมาย ทางเศรษฐศาสตร
ทางสังคมศาสตร ดานพาณิชยศาสตร หรือบริหารธุรกิจ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการพัสดุ 3 แลวจะตอง
1. มีความรู ความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการ
2. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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ชื่อตําแหนง

นักวิชาการที่พัสดุ 5

ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุที่คอนขาง
ยากมากโดยตองใชความรูประสบการณในงานที่ปฏิบัติเพื่อกําหนดแนวทางและจัดทําแผนปฏิบัติงาน
โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา หรืออาจไดรับมอบอํานาจเต็มที่ มีอิสระในการทํางาน
โดยจะมีการกลั่นกรองงานบางเรื่องที่สําคัญ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน จัดซื้อ จัดหา วาจาง ตรวจรับ
เก็บรักษา ตรวจรางสัญญาซื้อ สัญญาจาง ศึกษา คนควา วิเคราะห วิวัฒนาการ คุณสมบัติ
ระบบราคา การเสื่อมคา การสึกหรอ ประโยชนใชสอย คาบริการ อะไหล การบํารุงรักษา
ความแข็งแรงทนทาน เพื่อกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ เสนอความเห็นเพื่อประกอบ
การตัดสินใจในการจัดหา จัดซื้อพัสดุ ติดตอประสานงาน ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 3 หรือนักวิชาการพัสดุ 4 ขอ 2
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.ท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 3 และไดดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาระดับ 3 หรือที่ ก.ท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
งานวิชาการพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป
สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 4 ขอ 2
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการพัสดุ 4 แลจะตอง
1. มีความรูในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา
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และเสมอแนะวิธีแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
ชื่อตําแหนง
นักวิชาการพัสดุ 6
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ควบคุมการปฏิบัติงานวิชาการพัสดุที่มีขอบเขตเนื้อหา
ของงานคอนขางหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากพอสมควร โดยกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงาน หรือปกครองผูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่ง หรือปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุที่ยากมาก โดยตองประยุกตใชความรูและประสบการณกับงาน
ที่ปฏิบัติ เพื่อกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
ไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนําการปฏิบัติงาน สามารถวางแผนและติดสินใจ แกไขปรับเปลี่ยน
แผน หรือแกปญหาในงานที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน จัดซื้อ จัดหา วาจาง ตรวจรับ เก็บ
รักษาตรวจรางสัญญาซื้อ สัญญาจาง ศึกษา คนควา วิเคราะห วิวัฒนาการ คุณสมบัติ
ระบบราคา การเสื่อมคา การสึกหรอ ประโยชนใชสอย คาบริการ อะไหล การบํารุงรักษา
ความแข็งแรงทนทาน เพื่อกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ เสนอความเห็นเพื่อประกอบ
การตัดสินใจในการจัดหาจัดซื้อพัสสุ เสนอแนะแนวทางแกไข ปรับปรุง ระเบียบและวิธีปฏิบัติงาน
ดานการพัสดุ จัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานการพัสดุ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
งานดานวิชาการพัสดุ ใหคําปรึกษาแนะนําและเปนวิทยากรตอบปญหาและ ชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงาน
ในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่น
ที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่
ประสานงานและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 3 หรือนักวิชาการพัสดุ 4 ขอ 2
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ ก.ท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ

ก.ท.กําหนดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2545
และแกไขเพิ่มเติมตามมติ ก.ท. ครัง้ ที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2548

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 3 หรือนักวิชาการพัสดุ 4 ขอ 2
และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
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ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการพัสดุ 5 แลว จะตอง
1. มีความรูทางคอมพิวเตอรในการทําแผนตารางทําการ (Spreadsheet)
2. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
3. มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน

ก.ท.กําหนดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2545
และแกไขเพิ่มเติมตามมติ ก.ท. ครัง้ ที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2548

ชื่อตําแหนง

นักวิชาการพัสดุ 7

ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ควบคุมการปฏิบัติงานวิชาการพัสดุที่มีขอบเขตเนื้อหา
ของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานหรือผูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่ มี
ประสบการณเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุที่ยากเปนพิเศษ โดยตองประยุกตใชความรูและประสบการณ
กับงานที่ปฏิบัติ เพื่อกําหนดแนวทางและจัดทําคําชี้แจงสําหรับงานที่จะทํา ติดตามวิเคราะหความ
เคลื่อนไหวของเหตุการณตาง ๆ เพื่อจัดทําขอเสนอแนะ โดยปฏิบัติงานอิสระและตองตัดสินใจเกี่ยวกับ
การปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานใหครอบคลุมสอดคลองกับสถานการณใหมและแกไขปญหา
ในงานที่รับผิดชอบมาก และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน พิจารณา ศึกษา วิ เคราะห
เกี่ยวกับปญหาพัสดุ ตามสัญญาซื้อสัญญาจาง ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็น พิจารณา วินิจฉัย
สั่งการเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อพัสดุ การกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ ศึกษา วิเคราะห
วางระบบเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานดานการพัสดุ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนําและเปนวิทยากรตอบปญหา
และชี้แจงเกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เปนตน
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่
กําหนดแผนงาน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุง แกไข ติดตาม
ประเมินผลและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานดวย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 3 หรือนักวิชาการพัสดุ 4 ขอ 2
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือที่ ก.ท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
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และแกไขเพิ่มเติมตามมติ ก.ท. ครัง้ ที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2548

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 3 หรือนักวิชาการพัสดุ 4 ขอ 2
และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา ระดับ 5 หรือที่ ก.ท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
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ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการพัสดุ 6 แลว จะตอง
มีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ
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ผนวก ข
เลขประจําตัวสอบ.......................................
ใบสมัครเขารับการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสายงานผูปฏิบัติ
จากสายงานที่เริ่มตน ระดับ ๑ และ ระดับ ๒ เปนสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๓
ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ
เทศบาลตําบลภูผาแดง อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
************************
๑. ชื่อ ...............................................................
๒. เพศ  ชาย

รูปถาย

 หญิง

๓. เกิดวันที่ ........ เดือน .................. พ.ศ. ............. อายุปจจุบัน........... ป วันเกษียณอายุราชการ....................................
๔. ปจจุบันดํารงตําแหนง ............................ ระดับ ........ เงินเดือน .................. บาท งาน...................................
เทศบาล......................... อําเภอ..................... จังหวัด....................โทรศัพท ....................... ตอ ........ โทรสาร
............................ ตอ ............ E-mail - ……………………………………………
๕. สถานที่ติดตอ
ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอไดสะดวกบานเลขที่ .......... หมูที่ ............ ตําบล............... อําเภอ...................
จังหวัด......................... รหัสไปรษณีย ...................... โทรศัพทมือถือ ................................
๖. สถานภาพครอบครัว
 โสด  สมรส  อื่น ๆ
ชื่อคูสมรส …………………………. สกุล …………………….. .อาชีพ………………………..
ขอมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา
 ไมมีบุตร/ธิดา  มีบุตร/ธิดา จํานวน ...........คน (ชาย....-...คน หญิง.........คน)
๗. ประวัติสุขภาพ (พรอมใบรับรองแพทยที่ออกไดไมเกิน ๖ เดือน นับถึงวันรับสมัคร)
เปนโรคเหลานี้
หรือไม

ความดัน
โลหิตสูง

หัวใจ

เบาหวาน

ไต

ไมเกรน

อื่น ๆ

เปน
ไมเปน
๘. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
การศึกษาระดับ
อื่น ๆ ที่สําคัญ

สาขา

วุฒิการศึกษา
สถาบัน
ประเทศ

ปที่สําเร็จการศึกษา การไดรับทุน

-๒๙. ประวัติการรับราชการ
วันบรรจุเขารับราชการ วันที่ .......................... ตําแหนง ............................... ระดับ ..........
ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม ............. ป .............. เดือน
การดํารงตําแหนง
ชื่อตําแหนง

ประเภทตําแหนง

ชวงเวลาที่ดํารงตําแหนง

รวมเวลาดํารงตําแหนง

.

๑๐. การฝกอบรม
ชื่อหลักสูตร/การอบรมอื่น

หนวยงานที่จัด

๑๑. ดูงาน (ที่สําคัญ ๆ)
เรื่อง

๑๒. การปฏิบัติงานพิเศษ
เรื่อง

สถานที่

หลักสูตรที่อบรม
สถานที่อบรม

การดูงาน

ชวงเวลา

ระหวางวันที่

การปฏิบัติงานพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน

ทุนการอบรม

ทุนการดูงาน

ผลสําเร็จ

๑๓. ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
...........................................................................................................................................
๑๔. เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับ
................................................................................................................................................

๑๕. ประวัติผลงานดานการบริหาร วิชาการหรืออื่น ๆ ที่ไดรับการยกยอง
วันที่ รางวัล/เกียรติคุณที่ไดรับการยกยอง
ผลงาน
สถานที่/ผูมอบเกียรติบัตร

๑๖. คุณลักษณะสวนบุคคลอื่น ๆ ของผูสมัครที่เห็นวาเดน และเกี่ยวของกับงาน
๑๖.๑ .......................................................................................................................................
๑๖.๒ ......................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่ไดแจงไวในใบสมัครนี้ถูกตองครบถวนทุกประการ
การตรวจสอบของเจาหนาที่
(..........) ผูสมัครมีคุณสมบัติที่จะสมัครเขารับการสอบคัดเลือก
(..........) ผูสมัครไมมีคุณสมบัติที่จะสมัครเขารับการสอบคัดเลือก
(ลงชื่อ).........................................................เจาหนาที่รับสมัคร

( ..........................................................)
วันที.่ ............./........................................../ ๒๕๕๖

ลงลายมือชื่อผูสมัคร..........................................
(…............................................)
วันที่ ............ เดือน ..................... พ.ศ.................

ผนวก ค
หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจในการบรรจุและแตงตั้ง
เขียนที่ เทศบาล...............................
วันที่ .......... เดือน ................... พ.ศ. ...............
ขาพเจา ................................... ตําแหนง ................................................ สังกัดเทศบาล...................................
อําเภอ................... จังหวัด........................... เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง อนุญาตให นางสุกัญญา สุราชวงศ ซึ่ง
เปนพนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหนงเจา.......................... ระดับ .......... อัตราเงินเดือน ................. บาท สังกัดเทศบาล
....................อําเภอ.......................... จังหวัด............................. สมัครสอบคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกพนักงานเทศบาลในตําแหนง นักวิชาการพัสดุ ได

ลงชื่อ..................................................
(..........................................)
นายกเทศมนตรีตําบล..................

ผนวก ง
แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง
สอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสายงานผูปฏิบัติ
จากสายงานที่เริ่มตน ระดับ ๑ และ ระดับ ๒ เปนสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๓
ตอนที่ ๑ ขอมูลเบื้องตนของผูรับการประเมิน (สําหรับผูรับการประเมินกรอก)
๑. ชื่อ ………………………………………………………………..
๒. วุฒิการศึกษา ………………………………….. สาขา ……………………….. สาขาวิชา
............................. จาก ………………………….. จบการศึกษาเมื่อป พ.ศ..................................
๓. เริม่ รับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่ ........................... ตําแหนง .............................. ระดับ............
๔. ไดปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานที่จะไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตางสายงานหรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา ........... ป ดังนี้ (เฉพาะสายผูบริหาร) ๕. ปจจุบันดํารงตําแหนง ................................. ระดับ ................... ขั้น ........................ บาท
สังกัด .................... เมื่อวันที่ ....................................
๖. ประวัติการถูกดําเนินการทางวินัย ......................................
๗. ผูรับการประเมินรับรองวาขอมูลขางตนถูกตองเปนจริง

ลงชื่อ........................................ผูรับการประเมิน
(........................................)
ตําแหนง ....................................
วันที่ ..................................................

-๒ตอนที่ ๒ การประเมินบุคคล
องคประกอบที่ใชพิจารณาในการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรับ หมายเหตุ
หมวด ๑ องคประกอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
(๔๐ คะแนน)
๑.๑ ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
(ก) พิจารณาจาการศึกษา ความรู ประสบการณ ความ
ชํานาญ ความรอบรูในงานที่ปฏิบัติและงานอื่นที่เกี่ยวของกับ
ตําแหนง รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ ฯลฯ
(ข) พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานให
สําเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย โดยคํานึงถึงความถูกตอง ความ
ครบถวนสมบูรณและงานเสร็จทันเวลา ทั้งนี้ใหรวมถึง
ความสามารถในการแกปญหาเชาวปญญา และความถนัด
เฉพาะงาน ฯลฯ
(๑.๒) ความรับผิดชอบตอหนาที่
พิจารณาจากความตั้งใจ ความเต็มใจ และความมุงมั่นที่
จะทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จและเปนผลดีแกทาง
ราชการ ไมละเลยตองานและพรอมที่จะรับผิดชอบตอผล
ของงานที่เกิดขึ้น ฯลฯ
หมวด ๒ ความประพฤติ (๒๐ คะแนน)
พิจารณาจากอุปนิสัย การรักษาวินัย พฤติกรรมและ
ประวัติการทํางาน รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตาม
นโยบายและแบบแผนของทางราชการ ฯลฯ
หมวด ๓ คุณลักษณะและอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับตําแหนง (๔๐
คะแนน)
๓.๑ ความคิดริเริ่มสรางสรรค
พิจารณาความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการ
แนวทาง เทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม ๆ มาใชประโยชนในการ
ทํางาน การปรับปรุงงานความสามารถในการแกปญ หาตาง ๆ
และมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางานยากหรืองานใหม
ใหสําเร็จเปนผลดี ฯลฯ

-3ตอนที่ ๒ การประเมินบุคคล (ตอ)
องคประกอบที่ใชพิจารณาในการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรับ หมายเหตุ
๓.๒ ทัศนคติและแรงจูงใจ
พิจารณาจากทัศคติที่ดีตอประชาชน ระบบราชการผลงาน
ในหนาที่ แรงจูงใจและความกระตือรือรนในการทํางาน
ความจงรักภักดีตอหนวยงาน แนวคิดและความเชื่อและ
อุดมการณใหสอดคลองกับนโยบายโครงการหรือแผนงานที่
รับผิดชอบ ฯลฯ
๓.๓ ความเปนผูนํา
พิจารณาจากความสามารถในการมองการณไกล การ
ตัดสินใจ การวางแผน การมอบหมายงาน การใหคําแนะนํา
การพัฒนา การควบคุมงาน ความใจกวาง และการยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น ตลอดจนมีความลึกซึ้ง กวางขวาง
รอบคอบ ยุติธรรม ฯลฯ
๓.๔ บุคลิกภาพและทวงทีวาจา
พิจารณาจากการวางตนไดเหมาะสมกับกาลเทศะ ความ
หนักแนน มั่นใจในอารมณ ความเชื่อมั่นในตนเอง ตลอดจน
กิริยา ทาทางและทวงทีวาจาเหมาะสม ฯลฯ
๓.๕ การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ
พิจารณาความสามารถสวนบุคคลที่จะเขาไดกับ
สถานการณสังคมและสิ่งแวดลอมใหมๆความยืดหยุน และ
ความสามารถทํางานรวมกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานและ
ผูใตบังคับบัญชา ความสามารถในการติดตอประสานงานกับ
ผูอื่น ฯลฯ
รวม

-๔ตอนที่ ๓ สรุปความเห็นในการประเมิน (สําหรับผูบังคับบัญชากรอก)
ความเห็นของผูประเมิน
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................ผูประเมิน
( ................................... )
..............................................
วันที่ .......................................

ความเห็นของปลัดเทศบาล
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................ผูประเมิน
(.............................................)
...........................................
วันที่ .....................................
ความเห็นของนายกเทศมนตรี
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................ผูประเมิน
(.......................................)
.................................................
วันที่ .........................................

