มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

เจาพนักงานสงเสริมการทองเทีย่ ว

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยว ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเสริมเผยแพรการทองเที่ยวของทองถิ่น การควบคุมบริการทองเทีย่ ว
และจัดระเบียบธุรกิจการทองเที่ยวทั้งของทองถิ่นและหนวยงานอื่น การตอนรับอํานวยความสะดวก
จัดบริการนําเที่ยว ดําเนินธุรกิจการทองเทีย่ ว ใหคาแนะนํ
ํ
า ความรูเ ผยแพรแหลงทองเทีย่ วหรือกิจ
กรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวในทองถิ่นใหเปนที่รูจักกันแพรหลายและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยว
ของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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ชื่อตําแหนง
เจาพนักงานสงเสริมการทองเทีย่ ว 2
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยวที่คอนขางยากภายใตการ
กํากับตรวจสอบโดยใกลชดิ หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบตั ทิ ม่ี อี ยูอ ยางแนชดั หรือ
ละเอียดถี่ถวนและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับการเผยแพรกิจกรรมและความรู ตอนรับ อํานวย
ความสะดวกและใหบริการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจการทองเที่ยวของเทศบาลและเมืองพัทยา เชน เปน
มัคคุเทศก จัดบริการนําเที่ยว จัดทําโปรแกรมในการนําเที่ยวสําหรับนักทองเทีย่ ว ชวยจัดทํารายงาน
และสถิติการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับธุรกิจการทองเที่ยว รวมปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจการทอง
เที่ยวตามเหตุการณและความจําเปนและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ ทางบัญชี
พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การทองเที่ยว การ
โรงแรม ภาษาตางประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร การจัดการ การโฆษณา การประชาสัมพันธ
หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
2.! ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบไดไมตากว
ํ่ านี้ทางบัญชี พณิชยการ
เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคาร การทองเที่ยว การโรงแรม ภาษาตางประเทศ
บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร การจัดการ การโฆษณา การประชาสัมพันธ หรือทางอืน่ ที่ ก.อบต.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูในงานสงเสริมการทองเที่ยวอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยเทศบาล กฎหมายวาดวยระเบียบการ
บริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบพนักงานเทศบาล กฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ
บังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสม
แกการปฏิบัติงานในหนาที่
4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา
5. มีความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่

ชื่อตําแหนง
เจาพนักงานสงเสริมการทองเทีย่ ว 3
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางานซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไมสูง
นักหรือในฐานะผูชวยหัวหนางานซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบ
ไดระดับเดียวกันรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยว โดยควบคุมตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่จานวนหนึ
ํ
่งหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยว
โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่จานวนหนึ
ํ
ง่ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม
และสงเสริมการทองเที่ยว โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่จานวนหนึ
ํ
ง่ หรือปฏิบตั ิ
งานเกี่ยวกับการควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยวที่ยากพอสมควร ภายใตการกํากับตรวจสอบบาง
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยว โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน การพิจารณาออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองตาง ๆ
เกี่ยวกับธุรกิจการทองเที่ยวซึ่งเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ ตลอดจนนโยบายของเทศ
บาลและเมืองพัทยา เชน การจดทะเบียนการพิจารณาตอใบอนุญาตและแกไขเปลี่ยนแปลงรายการใน
ใบอนุญาต ควบคุมการจัดทําทะเบียน ควบคุม ติดตาม ใหผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎเกณฑที่กาหนดไว
ํ
ดําเนินการตาง ๆ เพือ่ เปนการสงเสริมการทองเทีย่ ว เชน เผยแพร ให
คําแนะนํา ความรู ขาวสาร ตอนรับอํานวยความสะดวก ควบคุมการดําเนินการธุรกิจการทองเทีย่ ว
ของเทศบาลและเมืองพัทยา สงเสริมการทองเที่ยว ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจการทองเที่ยว
ตามเหตุการณและความจําเปน จัดทํารายงานสถิติความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับธุรกิจการทองเที่ยวเพื่อ
ประโยชนในการสงเสริมการทองเที่ยว ติดตามประสานงาน ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําและตอบปญหาเกี่ยว
กับงานควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยวแกผูสนใจ และหนวยงานตาง ๆ ให
คําปรึกษาแนะนํา
ในการปฏิบตั งิ านแกเจาหนาทีร่ ะดับรองลงมา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ นอกจากอาจปฏิบัติ
งานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอประสานงาน ควบคุมตรวจสอบใหคําปรึกษาแนะนํา
และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ในฐานะผูชวยหัวหนางาน ทําหนาที่ชวยหัวหนางานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบ
หมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 2 หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
สงเสริมการทองเที่ยว หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนด 2 ป ใหเพิ่มเปน 3 ป
สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว 2 ขอ 1

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว 2
แลวจะตอง
1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดย
เฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย
2. มีความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล

ชื่อตําแหนง
เจาพนักงานสงเสริมการทองเทีย่ ว 4
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงหรือใน ฐานะผูชวยหัว
หนางาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบ
งานควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยว โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีห่ รือปก
ครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึง่ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับการควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยว โดย
ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดําเนินการตาง ๆ เพีอ่ เปนการสงเสริมการทองเทีย่ ว
เชน เผยแพร ใหคาแนะนํ
ํ
าความรู ขาวสาร ตอนรับ อํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว สงเสริม
บริการทองเทีย่ ว การควบคุมธุรกิจ การทองเที่ยว เปนตน โดยควบคุมใหการดําเนินการตาง ๆ เปน
ไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับตลอดจนนโยบายของทองถิ่น
ใหความชวยเหลือและแกไข
ปญหาอุปสรรคตาง ๆ ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหา
และชี้แจงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และในฐานะหัวหนางาน นอกจากปฏิบัติงาน
ดังกลาว
ขางตนแลวยังทําหนาทีต่ ดิ ตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุมตรวจสอบ
ใหคาํ
ปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงาน
ในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกียวของ
ในฐานะผูชวยหัวหนางาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงาน สงเสริมการทองเที่ยว 2 และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยว
กับงานสงเสริมการทองเที่ยวหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงาน สงเสริมการทองเที่ยว 2 และได
ดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 2 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตั งิ าน
เกี่ยวกับงานสงเสริมการทองเที่ยวหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนด 4 ป ใหเพิ่ม
เปน 5 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการทองเทีย่ ว 2 ขอ 1
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเขนเดียวกับเจาพนักงานการทองเที่ยว 3 แลวจะตอง
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษา แนะนํา
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุง การปฏิบตั งิ านทีอ่ ยูใ นความรับผิดชอบ
3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน

ชื่อตําแหนง
เจาพนักงานสงเสริมการทองเทีย่ ว 5
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและ
คุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผูขวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิด
ชอบและคุณภาพของงานเทียบได ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการควบคุมและสงเสริมการ
ทองเที่ยว โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีห่ รือปกครองผูอ ยูใ ตบงั คับบัญชาจํานวน
พอสมควร หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยวยากมาก โดยไมจําเปนตองมี
ผูกํากับตรวจสอบและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับการควบคุมการทองเที่ยว โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับธุรกิจการทองเที่ยวใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ ตลอดจน
นโยบายของทองถิ่น ดําเนินการสงเสริมการทองเที่ยว เชน เผยแพร ใหคําแนะนําความรู ขาวสาร
ตอนรับ อํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว สงเสริมการทองเที่ยว การควบคุมธุรกิจทอง
เที่ยว เปนตน ศึกษาวิเคราะหและเสนอความเห็นเกี่ยวกับวิธีการสงเสริมการทองเที่ยว การดําเนิน
การตาง ๆ เพือ่ ปองกันและแกไขปญหาทีจ่ ะเปนอุปสรรคตอการสงเสริมการทองเทีย่ ว ตลอดจนแกไข
ระเบียบที่เกี่ยวของ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และในฐานะหัวหนาหนวยงานนอกจากปฏิบัติ
งานดังกลาวขางตนแลวยังทําหนาที่ติดตอ ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ
ใหคําปรึกษา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบดวย และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ได
รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานสงเสริมการทองเทีย่ ว หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว 2 และได
ดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 3 หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตอง ปฏิบัติ
งานเกี่ยวกับงานสงเสริมการทองเที่ยว หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว 4 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3.! มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนง
เจาพนักงานสงเสริมการทองเทีย่ ว 6
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติง านในฐานะหัวหนาหนวยงานซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณ
ภาพของงานสูงมากหรือในฐานะผูขวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงทีม่ หี นาทีค่ วามรับผิดชอบ
และคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการควบคุมและสงเสริมการทอง
เที่ยว โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีห่ รือปกครองผูอ ยูใ ตบงั คับบัญชาจํานวนพอ
สมควร หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยวยากมาก โดยไมจําเปนตองมีผู
กํากับตรวจสอบและปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับการควบคุมการทองเที่ยว โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับธุรกิจการทองเที่ยวใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ ตลอดจน
นโยบายของทองถิ่น ดําเนินการสงเสริมการทองเที่ยว เชน เผยแพร ใหคําแนะนําความรู ขาวสาร
ตอนรับ อํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว สงเสริมการทองเที่ยว การควบคุมธุรกิจทอง
เที่ยว เปนตน ศึกษาวิเคราะหและเสนอความเห็นเกี่ยวกับวิธีการสงเสริมการทองเที่ยว การดําเนิน
การตาง ๆ เพื่อปองกัน และแกไขปญหาที่จะเปนอุปสรรคตอการสงเสริมการทองเที่ยว ตลอดจน
แกไข ระเบียบที่เกี่ยวของ ฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบตั งิ านแกเจาหนาทีร่ ะดับรอง
ลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และในฐานะหัวหนาหนวยงานนอก
จากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลวยังทําหนาทีต่ ดิ ตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม
ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานใน
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ได
รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว 2 และ ได
ดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยว
กับงานสงเสริมการทองเที่ยว หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว 2 และ ได
ดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 4 หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตอง ปฏิบัติ
งานเกี่ยวกับงานสงเสริมการทองเที่ยว หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว 5 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3.! มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

