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เจาหนาทีเ่ ทศกิจ 1

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงที่ไมยาก ภายใตการ
กํากับตรวจสอบโดยใกลชดิ หรือตามคําสั่ง หรือแบบหรือแนวทางปฏิบตั ทิ ม่ี อี ยูอ ยางแนชดั หรือละเอียดถีถ่ ว น
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัตงิ านเบือ้ งตนเกีย่ วกับการตรวจสอบ และจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร แผงลอย
รวมทั้งกิจการคาที่นารังเกียจและอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ระวังเหตุราคาญ
ํ
ทําเบียนผูคา ชี้แจงประชาสัมพันธ
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การควบคุม
ตรวจสอบและดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับตําบล และกฎหมายที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาไดไมตากว
่ํ านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค.
หรือ ก.อบต. รับรอง และผานการฝกอบรมตามหลักสูตรและระยะเวลาที่ ก.อบต.กําหนด
ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล กฎหมาย
กฎ ระเบียบ ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่อยางเหมาะสม

ชื่อตําแหนง
เจาหนาทีเ่ ทศกิจ 2
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงที่คอนขางยาก ภายใต
การกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําสั่ง หรือแบบหรือแนวทางปฏิบตั ทิ ม่ี อี ยูอ ยางแนชดั หรือละเอียดถีถ่ ว น
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัตงิ านเบือ้ งตนเกีย่ วกับการตรวจสอบ และจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร แผงลอย รวมทัง้
กิจการคาที่นารังเกียจ และอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ระวังเหตุราคาญ
ํ
ทําทะเบียนผูคา ชี้แจงประชาสัมพันธ
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การควบคุมตรวจ
สอบและดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับตําบล และกฎหมายที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีเ่ ทศกิจ 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือที่ ก.อบต.
เทียบเทาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงหรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่เทศกิจ 1 แลวจะตองมีความสามารถใน
การใหคาแนะนํ
ํ
าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ

ชื่อตําแหนง
เจาหนาทีเ่ ทศกิจ 3
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงที่ยากพอสมควร ภายใต
การกํากับตรวจสอบบางและอาจไดรับมอบหมายใหควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่จานวน
ํ
หนึง่ ดวย และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร แผงลอย
รวมทั้งกิจการคาที่นารังเกียจและอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ระวังเหตุราคาญ
ํ
ทําทะเบียนผูคา ชี้แจงประชา
สัมพันธ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
การควบคุมตรวจสอบและดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับตําบล และกฎหมายที่เกี่ยวของ ใหคาปรึ
ํ กษา
แนะนําในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมาและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีเ่ ทศกิจ 1 และไดดํารงตําแหนงระดับ 2 หรือที่ ก.อบต.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง
หรืองานที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่เทศกิจ 2 แลว จะตอง
1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งของประเทศไทย
2. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล

ชื่อตําแหนง
เจาหนาทีเ่ ทศกิจ 4
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงที่ยากพอสมควร ภายใต
การกํากับตรวจสอบบางและอาจไดรับมอบหมายใหควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่จานวน
ํ
หนึง่ ดวย และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับการตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร แผงลอย
รวมทั้งกิจการคาที่นารังเกียจและอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ระวังเหตุราคาญ
ํ
ทําทะเบียนผูคา ชี้แจงประชา
สัมพันธ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
การควบคุมตรวจสอบและดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับตําบล และกฎหมายที่เกี่ยวของ ใหคาปรึ
ํ กษา
แนะนําในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมาและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีเ่ ทศกิจ 1 และไดดํารงตําแหนงระดับ 3 หรือที่
ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือที่ ก. อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง หรืองานที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีเ่ ทศกิจ 1 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 2
หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความมั่นคง หรืองานที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่เทศกิจ 3 แลว จะตอง
1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งของประเทศไทย
2. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล

ชื่อตําแหนง
เจาหนาทีเ่ ทศกิจ 5
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัตงิ านในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูง หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานได
ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน
ของเจาหนาทีห่ รือปกครองผูอ ยูใ ตบงั คับบัญชาจํานวนหนึง่ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะผูปฏิบัติงานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง ตรวจสอบและจัดระเบียบ
ในตลาดสด หาบเร แผงลอย รวมทั้งกิจการคาที่นารังเกียจ และอาจเปนอันตรายตอสุขภาพควบคุมตรวจสอบ
และดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับตําบล และกฎหมายที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงานทําหนาที่ในการวางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบให
คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุง แกไข ติดตาม ประเมินผล ติดตอประสานงาน และแกไขปญหาขัดของในการ
ปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานตาง ๆ หลายดาน หรือดานใดดานหนึง่
เกี่ยวกับงานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร แผงลอบ รวมทั้งกิจการคาที่นารังเกียจและอาจเปน
อันตรายตอสุขภาพ ระวังเหตุราคาญ
ํ
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง ควบคุมตรวจสอบและดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับตําบล และกฎหมายที่เกี่ยวของ
การประสานงานกับจังหวัดและอําเภอในการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง งานมวลชนตาง ๆ
ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีเ่ ทศกิจ 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่
ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความมั่นคง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีเ่ ทศกิจ 1 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 3
หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความมั่นคง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่เทศกิจ 4 แลว จะตอง
1. มีความรู ความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษา แนะนํา และเสนอ
แนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
5. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

