มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน
พัฒนาการทองเที่ยว
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางพัฒนาการทองเที่ยวขององคการบริหารสวน
ตําบล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสํารวจ รวบรวมศึกษา ขอมูล ปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับแหลงทอง
เที่ยว ธุรกิจการทองเที่ยว บริการการทองเที่ยว ตลอดจนปจจัยพืน้ ฐานทางการทองเทีย่ ว เพือ่ ใชดําเนินการ
พัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม และแหลงทองเที่ยวที่มีอยูแลว อนุรักษ ฟนฟู บํารุงรักษา สภาพ
แวดลอม วัฒนธรรมประเพณี ศิลปกรรม โบราณวัตถุ ปูชนียสถานตาง ๆ ใหอยูในสภาพที่สมบูรณ กําหนด
มาตรฐาน กฎเกณฑธุรกิจการทองเที่ยว บริการทองเทีย่ วขององคการบริหารสวนตําบล และจัดระเบียบธุรกิจ
การทองเที่ยวตลอดจนตรวจสอบประเมินผล ใหคาแนะนํ
ํ
า คําปรึกษาในการปฏิบัติงานพัฒนาการทองเที่ยวให
เปนไปตามแผนที่วางไว และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับตําแหนงดังนี้ คือ
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ชื่อตําแหนง

นักพัฒนาการทองเทีย่ ว 3

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานสํารวจ รวบรวม ศึกษา วิเคราะหขอมูลและปจจัยพื้นฐานทางการ
ทองเที่ยว ตลอดจนระเบียบ กฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใชในการพัฒนาการทองเที่ยวภายใตการกํากับ
ตรวจสอบโดยใกลชิด และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ชั้นตน ทําหนาที่สารวจ
ํ
รวบรวม ศึกษา วิเคราะหขอมูลปญหาตาง ๆ เสนอแนะ
และจัดทํารายงานที่เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว ธุรกิจการทองเที่ยว บริการทองเทีย่ ว และปจจัยพื้นฐานทางการ
ทองเที่ยว เพื่อใชดาเนิ
ํ นการพัฒนา ปรับปรุงประเมินผล และแกไขอุปสรรคตาง ๆ ของแหลงทองเที่ยวที่เกิด
ขึ้นใหมและแหลงทองเที่ยวที่มีอยูแลวใหเปนไปตามแผนพัฒนาการทองเที่ยว ทั้งในสวนที่องคการบริหารสวน
ตําบลดําเนินการและในสวนที่รวมดําเนินการกับหนวยงานอืน่ ๆ ควบคุมการดําเนินการกอสราง ศึกษา รวบ
รวม รายละเอียด ขอมูลหามาตรฐาน ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎเกณฑธุรกิจการทองเที่ยว อนุรักษ ฟนฟู
และพัฒนาใหอยูในสภาพสมบูรณและเปนที่ดึงดูดใจทางการทองเที่ยว และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.ไดรบั ปริญญาตรี หรือเทียบไดไมตากว
ํ่ านี้ทางรัฐประศาสนศาสตร บริหารธุรกิจ วารสารศาสตร
สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร ประชาสัมพันธ อักษรศาสตร สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร
การทองเที่ยว การโรงแรม ภาษาตางประเทศ หรือทางอืน่ ที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนีไ้ ด
2. ไดรับปริญญาโท หรือเทียบไดไมตากว
่ํ านี้ทางรัฐประศาสนศาสตร บริหารธุรกิจ วารสารศาสตร
สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร ประชาสัมพันธ อักษรศาสตร สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร
การทองเที่ยว การโรงแรม ภาษาตางประเทศ หรือทางอืน่ ที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูความสามารถในหลักการพัฒนาการทองเที่ยวอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งของประเทศไทย
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล

ชื่อตําแหนง
นักพัฒนาการทองเทีย่ ว 4
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง หรือในฐานะ
ผูชวยหัวหนาหนวยงานซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน
รับผิดชอบงาน ศึกษา สํารวจ รวบรวม วิเคราะหขอมูล และปจจัยพื้นฐานทางการทองเที่ยว ตลอดจนระเบียบ
กฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใชในการพัฒนาการทองเที่ยว โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาที่
หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึง่ หรือพัฒนางานพัฒนาการทองเที่ยวในลักษณะที่คอนขางยากมาก
โดยไมจําเปนตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบ หรือภายใตการตรวจสอบบาง และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยว โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง เชน ศึกษา รวบรวม วิเคราะหขอมูล ปญหาตาง ๆ กําหนดมาตรฐานะ ระเบียบ กฎเกณฑ
เกี่ยวกับการบริการการทองเที่ยว สํารวจ ตรวจสอบ ควบคุมการดําเนินการกอสราง ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว
สถานที่นาเที่ยว สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และปจจัยพืน้ ฐานทางการทองเทีย่ วขององคการบริหารสวน
ตําบลวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปกรรมโบราณ วัตถุปูชนียสถานตาง ๆ เพื่อใชสงเสริมอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา
วัฒนธรรมประเพณีและแหลงทองเที่ยวตาง ๆ ใหเปนไปตามแผนพัฒนาการทองเทีย่ ว จัดทํารายงานเสนอแนะ
ใหคําปรึกษาในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหา และชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานใน
หนาที่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงานนอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีเ่ ขารวมประชุม
หรือเปนกรรมการรวมกับหนวยงานหรือธุรกิจเอกชน ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเที่ยว ตามทีไ่ ดรบั มอบ
หมายติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกปญ
 หาขัดของในงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักพัฒนาการทองเที่ยว 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยวหรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนักพัฒนาการทองเทีย่ ว 3 ขอ 2
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักพัฒนาการทองเที่ยว 3 แลวจะตอง
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูความเขาใจในหลักการพัฒนาการทองเที่ยว

ชื่อตําแหนง
นักพัฒนาการทองเทีย่ ว 5
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก หรือ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับ
เดียวกันรับผิดชอบงานพัฒนาการทองเทีย่ ว โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาที่ หรือปกครองผู
อยูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานพัฒนาการทองเที่ยวยากมาก โดยไมจําเปนตองมีผกู ากั
ํ บ
ตรวจสอบและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยว โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน ศึกษา วิเคราะห วิจยั ใหคําปรึกษาแนะนํา เสนอแนะ ตรวจสอบ ควบคุมการดําเนินการกอ
สรางเพื่อพัฒนาอนุรักษ ฟนฟู ปรับปรุงแหลงทองเทีย่ วขององคการบริหารสวนตําบล วัฒนธรรม ประเพณี
ศิลปกรรม โบราณวัตถุตาง ๆ ใหอยูในสภาพสมบูรณ ตรวจสอบและประเมินผล การพัฒนาบริการทองเทีย่ ว
แหลงทองเที่ยว ตรวจรางบันทึก ระเบียบ กฎเกณฑ และรายงานตาง ๆ ใหเปนไปตามหลักวิชา กฎหมาย กฎ
ระเบียบที่เกี่ยวของ ตลอดจนนโยบายของเทศบาลและเมืองพัทยา ฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาทีร่ ะดับรองลงมาตอบปญหาชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติงานอื่นที่
เกีย่ วของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีเ่ ขารวม
ประชุมหรือเปนกรรมการรวมกับหนวยงานหรือธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเที่ยวตามที่ไดรับ
มอบหมายติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา ปรับปรุงแก
ไข ติดตามประเมินผล และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักพัฒนาทองเที่ยว 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4
หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาการทองเที่ยว หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักพัฒนาทองเที่ยว 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่
ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาการทองเที่ยว หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนักพัฒนาการทองเที่ยว 3 ขอ 2

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักพัฒนาการทองเที่ยว 4 แลวจะตอง
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา
และเสนอแนะวิธี การแกไขปรับปรุง การปฏิบตั งิ านทีอ่ ยูใ นความรับผิดชอบ
3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
5. มีความสามารถในการวิเคราะห วิจยั และประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยว
6. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนง
นักพัฒนาการทองเทีย่ ว 6
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัตงิ านในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูงหรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงานซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบ
ไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานพัฒนาการทองเทีย่ ว ฟนฟู อนุรักษ วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปกรรม
โบราณวัตถุของทองถิ่น ใหอยูในสภาพที่สมบูรณ โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครองผูอ ยูใ ต
บังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานพัฒนาการบริการทองเที่ยวในลักษณะผูชานาญการ
ํ
หรือ
ผูมีความรูความสามารถและความชํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยว โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน วิเคราะห ศึกษา หาขอมูล ปญหา รายละเอียด ตรวจสอบ ควบคุมและ
ประเมินผลความกาวหนาของแผนงาน งาน และโครงการ กฎเกณฑ ระเบียบการพัฒนาบริการการทองเทีย่ ว
ขององคการบริหารสวนตําบล เรงรัดการปฏิบัติงานตามแผนงานใหสาเร็
ํ จตามกําหนด รวบรวมผลการปฏิบตั ิ
งานโดยเฉพาะงานทีม่ ปี ญ
 หาเสนอตอผูท เ่ี กีย่ วของ เปนตน ฝกอบรม และใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติ
งานแกเจาหนาทีร่ ะดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตาง ๆ ตามทีไ่ ดรบั แตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีเ่ ขา
รวมประชุมหรือเปนกรรมการรวมกับหนวยงานหรือธุรกิจเอกชนทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนาการทองเทีย่ วตามที่
ไดรับมอบหมายกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงาน
ที่รับผิดชอบติดตอประสานงาน วางแผนมอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะ
นํา ปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักพัฒนาการทองเที่ยว 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่
ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาการทองเที่ยว หรืองานอืน่ ที่
เกี่ยวของมาแลว ไมนอยกวา 2 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักพัฒนาการทองเที่ยว 3 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 4
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาการทองเที่ยว หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักพัฒนาการทองเที่ยว 5 จะตอง
1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดสายงาน
2. มีความสามารถในการริเริม่ ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน

ชื่อตําแหนง
นักพัฒนาการทองเทีย่ ว 7
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัตงิ านในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูงมากหรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงานซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานพัฒนาการทองเทีย่ ว ฟนฟู อนุรักษ วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปกรรม
โบราณวัตถุของทองถิ่น ใหอยูในสภาพที่สมบูรณ โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครองผูอ ยูใ ต
บังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานพัฒนาการบริการทองเที่ยวในลักษณะผูชานาญการ
ํ
หรือ
ผูมีความรูความสามารถและความชํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยว โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน วิเคราะห ศึกษา หาขอมูล ปญหา รายละเอียด ตรวจสอบ ควบคุมและ
ประเมินผลความกาวหนาของแผนงาน งาน และโครงการ กฎเกณฑ ระเบียบการพัฒนาบริการการทองเทีย่ ว
ขององคการบริหารสวนตําบล เรงรัดการปฏิบัติงานตามแผนงานใหสาเร็
ํ จตามกําหนด รวบรวมผลการปฏิบตั ิ
งานโดยเฉพาะงานทีม่ ปี ญ
 หาเสนอตอผูท เ่ี กีย่ วของ เปนตน ฝกอบรม และใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติ
งานแกเจาหนาทีร่ ะดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตาง ๆ ตามทีไ่ ดรบั แตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีเ่ ขา
รวมประชุมหรือเปนกรรมการรวมกับหนวยงานหรือธุรกิจเอกชนทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนาการทองเทีย่ วตามที่
ไดรับมอบหมายกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงาน
ที่รับผิดชอบติดตอประสานงาน วางแผนมอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะ
นํา ปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับไดดํารงตําแหนงนักพัฒนาทองเที่ยว 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6
หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาการทองเที่ยว หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ
2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับไดดํารงตําแหนง นักพัฒนาทองเทีย่ ว 3 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ
5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาการทองเที่ยว หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักพัฒนาการทองเที่ยว 6 แลว จะตอง
1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดสายงาน
2. มีความสามารถในการริเริม่ ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน

