มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน
เจาพนักงานเทศกิจ
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบ จัดระเบียบในตลาดสด หาบเร แผงลอย รวมทั้งกิจการคา
ที่นารังเกียจและอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความ
เปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การควบคุม ตรวจสอบและดําเนินการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ ขอบังคับ
และกฎหมายที่เกี่ยวของ การศึกษาและวิเคราะหขาวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวของกับ
ความสงบเรียบรอยขององคการบริหารสวนตําบลและประสานงานกับจังหวัดและอําเภอในการรักษาความสงบ
เรียบรอย และความมั่นคง ปฏิบัติงานมวลชนตาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนง ดังนี้คือ
เจาพนักงานเทศกิจ 3 ระดับ 3
เจาพนักงานเทศกิจ 4 ระดับ 4
เจาพนักงานเทศกิจ 5 ระดับ 5
เจาพนักงานเทศกิจ 6 ระดับ 6
เจาพนักงานเทศกิจ 7 ระดับ 7

ชื่อตําแหนง
เจาพนักงานเทศกิจ 3
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไมสูงนัก
หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับ
เดียวกัน รับผิดชอบงานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่จํานวนหนี่งหรือปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรภายใตการกํากับตรวจสอบบาง หรือปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง โดยปฏิบัติ
หนาที่ในการตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร แผงลอย รวมทั้งกิจการคาที่นารังเกียจ และอาจ
เปนอันตรายตอสุขภาพ วางแผนปฏิบัติงานจัดทําทะเบียนผูคา ชี้แจงประชาสัมพันธ ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
วาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การควบคุมตรวจสอบและดําเนิน
การใหเปนไปตามขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของ การศึกษาและวิเคราะหขาวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครง
การที่เกี่ยวของกับความเรียบรอยขององคการบริหารสวนตําบล ประสานงานกับจังหวัดและอําเภอในการรักษา
ความสงบเรียบรอยและความมั่นคง ปฏิบัติงานดานงานมวลชนตาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่ติดตอ
ประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนําและแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงาน
ที่รับผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางรัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร กฎหมาย
หรือทางอื่น ที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
2. ไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรและระยะเวลาที่สํานักงาน ก.อบต. กําหนด

ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูในงานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน
ในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมาย กฎ
ระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณในปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งของประเทศไทย
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาที่
5. มีความรูความสามารถในการศึกษาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล

ชื่อตําแหนง
เจาพนักงานเทศกิจ 4
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได
ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่จํานวนหนึ่งหรือปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก โดยไมจําเปนตองมีผูกํากับตรวจสอบหรือภายใต
การกํากับตรวจสอบบางและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง โดย
ปฏิบัติหนาที่ในการตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร แผงลอย รวมทั้งกิจการคาที่นารังเกียจ และ
อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ วางแผนปฏิบัติงานจัดทําทะเบียนผูคา ชี้แจงประชาสัมพันธ ปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การควบคุมตรวจสอบและ
ดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของ การศึกษาและวิเคราะหขาวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือ
โครงการที่เกี่ยวของกับความเรียบรอยของเทศบาลประสานงานกับจังหวัดและอําเภอในการรักษาความสงบเรียบ
รอยและความมั่นคง ปฏิบัติงานดานงานมวลขนตาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่ติดตอ
ประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนําและแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงาน
ที่รับผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานเทศกิจ 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3
หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานรักษาความสงบเรียบรอย
และความมั่นคง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ กําหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงตาม ขอ 2 หรือ
2.ไดรับปริญญาโท หรือเทียบไดไมตํา่ กวานี้ทางรัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร กฎหมายหรือ
ทางอื่น ที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
3. ไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตร และระยะเวลาที่สํานักงาน ก.อบต. กําหนด

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานเทศกิจ 3 แลวจะตอง
1. มีความรู ความเขาใจในนโยบายและแผนงานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบใหคําปรึกษา แนะนําและเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน

ชื่อตําแหนง
เจาพนักงานเทศกิจ 5
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก
หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับ
เดียวกัน รับผิดชอบงานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่จํานวนพอสมควรหรือปฏิบัติงานที่ยากมาก โดยไมจําเปนตองมีผูกํากับตรวจสอบหรือปฏิบัติหนาที่
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง โดยปฏิบัติหนาที่
ในการตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร แผงลอย รวมทั้งกิจการคาที่นารังเกียจ และอาจเปน
อันตรายตอสุขภาพ วางแผนปฏิบัติงานจัดทําทะเบียนผูคา ชี้แจงประชาสัมพันธ ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
วาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การควบคุมตรวจสอบและดําเนิน
การใหเปนไปตามขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของ การศึกษาและวิเคราะหขาวเพื่อเสนอแนะ
วางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวของกับความสงบเรียบรอยขององคการบริหารสวนตําบล งานประสานงานกับจังหวัด
และอําเภอในการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง ปฏิบัติงานดานงานมวลขนตาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่น
ที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่ติดตอ
ประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา และแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงาน
ที่รับผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานเทศกิจ 3 หรือเจาพนักงานเทศกิจ 4
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยว
กับงานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานเทศกิจ 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 3 หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานรักษาความ
สงบเรียบรอยและความมั่นคงหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป
สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานเทศกิจ 4 ขอ 2

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานเทศกิจ 4 แลวจะตอง
1. มีความรู ความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนง
เจาพนักงานเทศกิจ 6
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได
ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย
งานและปกครองผูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควรหรือปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง โดยปฏิบัติหนาที่ในการตรวจ
สอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร แผงลอย รวมทั้งกิจการคาที่นารังเกียจ และอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
วางแผนปฏิบัติงานจัดทําทะเบียนผูคา ชี้แจงประชาสัมพันธ ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการรักษาความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การควบคุมตรวจสอบและดําเนินการใหเปนไปตาม
ขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของ การศึกษาและวิเคราะหขาวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการ
ที่เกี่ยวของกับความสงบเรียบรอยและความมั่นคง ปฏิบัติงานดานงานมวลชนตาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่ง ควบคุม ตรวจสอบใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผลและแกไขขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานเทศกิจ 3 หรือเจาพนักงานเทศกิจ 4
และไดดํารงตําแหนงใน ระดับ 5 หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยว
กับงานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
3. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานเทศกิจ 3 หรือเจาพนักงานเทศกิจ 4
และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานเทศกิจ 5 แลวจะตอง
1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2. มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนง
เจาพนักงานเทศกิจ 7
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก
หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได
ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย
งานและปกครองผูใตบังคับบัญชาจํานวนมากหรือปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง โดยปฏิบัติหนาที่ในการตรวจ
สอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร แผงลอย รวมทั้งกิจการคาที่นารังเกียจ และอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ วางแผน
ปฏิบัติงานจัดทําทะเบียนผูคา ชี้แจงประชาสัมพันธ ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การควบคุมตรวจสอบและดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของ การ
ศึกษาและวิเคราะหขาวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวของกับความสงบเรียบรอยและความมั่นคง ปฏิบัติงาน
ดานงานมวลชนตาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอประสานงาน
วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่ง ควบคุม ตรวจสอบใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแกไข
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานเทศกิจ 3 หรือเจาพนักงานเทศกิจ 4
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
รักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานเทศกิจ 3 หรือเจาพนักงานเทศกิจ 4
และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
งานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานเทศกิจ 6 แลวจะตอง
1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2. มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

