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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

จัดการงานเทศกิจ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิ บัติงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่น คง
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบ จัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่
น่ารังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความ
เป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยของบ้ า นเมื อ ง การควบคุ ม ตรวจสอบและด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตามเทศบั ญ ญั ติ
ข้อบัญญัติ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การศึ กษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดต่อประสานงาน หรือร่วมปฏิบัติงาน
และการให้ความสนับสนุนการดาเนินการต่างๆ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ในการ
รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง รวมทั้งปฏิบัติงานมวลชนต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักจัดการงานเทศกิจ
ระดับปฏิบัติการ
นักจัดการงานเทศกิจ
ระดับชานาญการ
นักจัดการงานเทศกิจ
ระดับชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานเทศกิจ
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558

ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

จัดการงานเทศกิจ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักจัดการงานเทศกิจ

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านเทศกิจ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สืบ สวน สอบสวน กรณี ที่ผู้ ต้องหาไม่ยอมตามที่ปรับหรือเมื่อยอมแล้ว ไม่ชาระ
ค่าปรับภายในกาหนดเวลา สอบถามข้อเท็จจริงหรือสั่งให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องจากบุคคลที่
อยู่หรือทางานในสถานที่นั้น และยึดหรืออายัดเอกสาร หลักฐานยานพาหนะหรือสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวกับการกระทา
ผิดรวม ทั้งมีอานาจจับกุมผู้กระทาผิด ดาเนินการให้มีการเปรียบเทียบปรับ ดาเนินคดี และบังคับการให้เป็น
ตามข้อบั ญญัติ และกฎหมายอื่น ที่กาหนดให้ เป็นอานาจหน้าที่ เพื่อให้ เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งด้าน
คดีอาญา การบังคับการทางแพ่ง และการบังคับทางปกครองที่อยู่ในอานาจหน้าที่ เช่น การบังคับรื้อถอนอาคาร
การห้ามเข้าห้ามใช้อาคารผิดกฎหมาย เป็นต้น
1.2 เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ช่วยหรือดาเนินการเกี่ยวกับการยึดอายัดทรัพย์สิน เพื่อ
ดาเนิ นการให้เป็น ไปตามข้อบั ญญัติ หรือกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ห รือกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองเพื่อดาเนินคดีหรือขายทอดตลาดแล้วแต่กรณี
1.3 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การจัดระเบียบตลาด หาบเร่ แผงลอย จุดผ่อนผัน จุด
ทบทวน จุ ดกวดขัน พิเศษ จุ ดห้ ามขายเด็ดขาด นอกจุดผ่อนผันและทบทวน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
1.4 ควบคุม ดูแล ตรวจตรา เฝ้าระวังการดาเนินงานต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที่ให้
เป็นไปตามข้อบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่
1.5 ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานมวลชลสัมพันธ์ งานกิจการพิเศษ งานให้บริการ เช่น
งานช่วยอานวยการจราจร งานสายตรวจจักรยาน งานสายตรวจชุมชน งานสายตรวจเดินเท้า งานช่วยอานวย
ความสะดวกด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1.6 ควบคุม ดูแล การตรวจตราพื้นที่ รวมถึงสนับสนุน ช่วยเหลือ อานวยความสะดวก
ในงานบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ นของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
คุ้มครองตามสิทธิและข้อบังคับของกฎหมาย
1.7 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจ หน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือองค์กรอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
1.8 วางแผนการใช้กาลังคนด้านเทศกิจ จัดทาแผนปฏิบัติการต่างๆ เพื่อดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และความสะอาด และความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

1.9 จัดทาข้อมูล เอกสาร และสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเทศกิจ เพื่อ เป็น
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนางานด้านเทศกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.10 ศึ ก ษา วิ เคราะห์ การก าหนดมาตรการ แนวทางปฏิ บั ติ ง าน การปรั บ ปรุ ง
กฎหมาย รวมทั้งการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับงานด้านเทศกิจ เพื่อพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ สามารถ
ปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราชการให้บรรลุวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน หรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หน่วยงานหรือส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หน่วยงานหรือส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้คาปรึกษาแนะนางานบริการต่างๆ ของหน่วยงานหรือ
ส่ วนราชการ เพื่ อให้ ป ระชาชนมี ความรู้ ความเข้าใจในขั้ นตอนการดาเนิน งาน ส่ งเสริมให้ การปฏิบั ติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.2 ดูแลเรื่องร้องเรียน ให้คาปรึกษา แนะนา ด้านกฎหมาย อานวยความเป็นธรรม
ให้แก่ประชาชน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม เพื่อนาเสนอผู้บังคับบัญชาประกอบการตัดสินใจ
เพื่ออานวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือ คุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล
1.10 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
1.11 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การควบคุม จัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1

ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

จัดการงานเทศกิจ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักจัดการงานเทศกิจ

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติ งานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิ บั ติ งาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสู ง ในงานวิช าการด้านเทศกิ จ
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูง ในงานวิชาการด้านเทศกิจ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุม ดูแล สืบสวน สอบสวนกรณีที่ผู้ต้องหาไม่ยอมตามที่ปรับหรือเมื่อยอมแล้ว
ไม่ชาระค่าปรับภายในกาหนดเวลา สอบถามข้อเท็จจริงหรือสั่งให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องจาก
บุคคลที่อยู่หรือทางานในสถานที่นั้น และยึดหรืออายัดเอกสาร หลักฐานยานพาหนะหรือสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวกับการ
กระทาผิดรวม ดาเนินการให้มีการเปรียบเทียบปรับ ดาเนินคดี และบังคับให้เป็นตามข้อบั ญญัติ และกฎหมาย
อื่นที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งด้านคดีอาญา การบังคับการทางแพ่ง
และการบั งคั บ ทางปกครองที่ อยู่ ในอานาจหน้ าที่ เช่น การบั งคับ รื้อถอนอาคาร การห้ ามเข้าใช้อ าคารผิ ด
กฎหมาย เป็นต้น
1.2 เป็ น พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ช่ ว ยหรื อ ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การยึ ด อายั ด ทรั พ ย์ สิ น
เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่หรือกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองเพื่อดาเนินคดีหรือขายทอดตลาดแล้วแต่กรณี
1.3 ควบคุ ม ดู แ ล ตรวจสอบ การจั ด ระเบี ย บตลาด หาบเร่ แผงลอย จุ ด ผ่ อ นผั น
จุดทบทวน จุดกวดขันพิเศษ จุดห้ามขายเด็ดขาด นอกจุดผ่อนผันและทบทวน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
1.4 ควบคุม ดูแล การตรวจตรา เฝ้าระวังการดาเนินงานต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที่
ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่
1.5 ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานมวลชลสัมพันธ์ งานกิจการพิเศษ งานให้บิการ เช่น
งานช่วยอานวยการจราจร งานสายตรวจจักรยาน งานสายตรวจชุมชน งานสายตรวจเดินเท้า งานช่วยอานวย
ความสะดวกด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1.6 ควบคุม ดูแล การตรวจตราพื้นที่ รวมถึงสนับสนุน ช่วยเหลือ อานวยความสะดวก
ในงานบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ นของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
คุ้มครองตามสิทธิและข้อบังคับของกฎหมาย

1.7 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจ หน่ วยงานหรือส่วนราชการ หรือองค์กรอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
1.8 วางแผนการใช้กาลังคนด้านเทศกิจ จัดทาแผนปฏิบัติการต่างๆ เพื่อดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และความสะอาด และความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
1.9 ศึก ษา วิเคราะห์ และเสนอแนะ มาตรการ แนวทางปฏิ บั ติงาน การปรับ ปรุง
กฎหมาย รวมทั้งการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับงานด้านเทศกิจ เพื่อพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ สามารถ
ปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราชการให้บรรลุวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
1.10 จัดระบบการสารวจ การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานเทศกิจของหน่วยงานหรือส่วน
ราชการ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร
1.11 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นโยบาย แผนงาน มาตรการ ตลอดจนติดตามประเมินผล
ภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง และความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เพื่อพัฒ นาและปรับปรุงงานให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็ นและคาแนะนาแก่
สมาชิกในทีมงาน หน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น หรือ ค าแนะน าแก่ ส มาชิ ก ในที ม งาน บุ ค คล หน่ ว ยงานหรือ ส่ ว น
ราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่งานวิชาการด้านเทศกิจ ให้คาปรึกษางานบริการ
ต่างๆ ของหน่วยงานหรือส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการดาเนินงาน ส่งเสริม
ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.2 ควบคุม ดูแลเรื่องร้องเรียน ให้คาปรึกษา แนะนา ด้านกฎหมาย การอานวยความ
เป็นธรรมให้แก่ประชาชน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม เพื่อนาเสนอผู้บังคับบัญชาประกอบการ
ตัดสินใจเพื่ออานวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักจัดการงานเทศกิจ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
ด้านจัดการงานเทศกิจ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ ล ดเป็ น 4 ปี ส าหรั บ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง นั ก จั ด การงานเทศกิ จ
ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง นักจัดการงานเทศกิจ
ระดับ ปฏิ บั ติ การ ข้อ 3 หรื อดารงตาแหน่ งอย่างอื่นที่ เที ยบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านจัดการงานเทศกิจ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล
1.10 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
1.11 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การควบคุม จัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

จัดการงานเทศกิจ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักจัดการงานเทศกิจ

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานหรือเทียบเท่า ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติ งาน
ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานวิชาการ
ด้านเทศกิจ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญในงานสูงมากในงานวิชาการด้านเทศกิจ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมกา
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุม กากับ ดูแล สืบสวน สอบสวนกรณีที่ ผู้ต้องหาไม่ยอมตามที่ปรับหรือเมื่อ
ยอมแล้วไม่ชาระค่าปรับ ภายในกาหนดเวลา สอบถามข้อเท็จจริงหรือสั่งให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่
เกี่ย วข้องจากบุ คคลที่ อยู่หรือทางานในสถานที่นั้น ยึดหรืออายัดเอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะหรือสิ่ งใดๆ
ที่เกี่ยวกับการกระทาผิดรวมทั้งดาเนิ น การให้ มีการเปรียบเทียบปรับ ดาเนินคดี และบังคับการให้ เป็นตาม
ข้อบัญญัติ และกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งด้านคดีอาญา
การบังคับการทางแพ่ง และการบังคับทางปกครองที่อยู่ในอานาจหน้าที่ เช่น การบังคับรื้อถอนอาคาร การห้าม
เข้าห้ามใช้อาคารผิดกฎหมาย เป็นต้น
1.2 เป็ น พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ช่ ว ยหรื อ ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การยึ ด อายั ด ทรั พ ย์ สิ น
เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ หรือกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองเพื่อดาเนินคดีหรือขายทอดตลาดแล้วแต่กรณี
1.3 ควบคุ ม กากั บ ดูแล ตรวจสอบ การจัดระเบี ยบ หาบเร่ แผงลอย จุดผ่ อ นผั น
จุดทบทวน จุดกวดขันพิเศษ จุดห้ามขายเด็ดขาด นอกจุดผ่อนผันและทบทวน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
1.4 ควบคุม กากับ ดูแล การตรวจตรา เฝ้าระวังการดาเนินงานต่าง ๆ ของประชาชน
ในพื้นที่ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่
1.5 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจ หน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือองค์กรอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
1.6 ควบคุ ม กากั บ ดู แล ตัด สิ น ใจ การวางแผนการใช้ก าลั งคนด้านเทศกิ จ จัด ท า
แผนปฏิบัติการต่างๆ เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และความสงบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง

1.7 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ให้ข้อคิดเห็น ตัดสินใจ มาตรการ แนวทางปฏิบัติงาน
การปรับ ปรุงกฎหมาย รวมทั้งกาหนดแนวทางการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับงานด้านเทศกิจ เพื่อพัฒ นา
ระบบงานให้ มี คุณ ภาพ สามารถปฏิ บั ติภ ารกิ จของหน่ ว ยงานหรือ ส่ ว นราชการให้ บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
1.8 กาหนดแนวทาง รูปแบบ การจัดระบบการสารวจ การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงาน
เทศกิจของหน่ายงานหรือส่วนราชการ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นโยบาย แผนงาน มาตรการ ตลอดจนควบคุมการติดตาม
ประเมินผลภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การรักษาความสงบ
เรีย บร้อ ยของบ้ านเมื อง และความสะอาดและความเป็ นระเบี ย บเรีย บร้อยของบ้ านเมื อง เพื่ อพั ฒ นาและ
ปรับปรุงงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
1.10 ประเมิน ผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญ ชา พร้อมทั้งพัฒ นาศักยภาพและ
สร้ างแรงจู งใจในการปฏิ บั ติงาน เพื่ อ พั ฒ นาการปฏิ บั ติงานให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและบรรลุ วัตถุ ป ระสงค์ข อง
หน่วยงาน
1.11 นิเทศงาน บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านเทศกิจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็น
อย่างดี
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงาน มอบหมายงาน
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับงานในอานาจหน้าที่อย่างเป็นระบบ โดยมีผลผลิต
เชิงรูปธรรมที่ชัดเจน และมีผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หน่วยงานหรือส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือใน
การพัฒนาระบบ โครงสร้าง รูปแบบและวิธีการบริหารงานเทศกิจ การรักษาความสงบเรียบร้อย และสามารถ
ตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ตอบปั ญ หา ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คล
หน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัติ
ประสงค์ของหน่วยงาน
4. ด้านการบริการ
4.1 อานวยการ บริห ารจัดการ ส่ งเสริม การประชาสั มพั น ธ์ เผยแพร่งานวิช าการ
เทศกิจในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของข้าราชการ และให้คาปรึกษางานบริการต่างๆ ภายใน
หน่วยงานหรือส่วนราชการ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และมี
ความรู้ ความเข้ าใจในขั้ น ตอนการด าเนิ น งานของหน่ ายงานหรือ ส่ ว นราชการ ส่ งเสริม ให้ ก ารปฏิ บั ติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.2 ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ลเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า ด้ า นกฎหมาย
การอานวยความเป็ น ธรรมให้ แก่ป ระชาชน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็น ธรรม ให้ ข้อคิดเห็ น เพื่ อ
นาเสนอผู้บังคับบัญชาประกอบการตัดสินใจเพื่ออานวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักจัดการงานเทศกิจ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านจัดการงานเทศกิจ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้ว ไม่น้อยกว่า
4 ปี หรือดารงตาแหน่ งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานด้านจัดการงานเทศกิจ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
1.4 องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.7 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.8 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.9 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.10 ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล
1.11 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
1.12 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การควบคุม จัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

จัดการงานเทศกิจ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักจัดการงานเทศกิจ

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบั ติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการงานเทศกิจ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบัติงานให้คาปรึกษาของส่ วนราชการ ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการงานเทศกิจ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบ ควบคุม กากับ ดูแล สืบสวน สอบสวนกรณีที่ผู้ต้องหาไม่ยอมตามที่
ปรับ หรือเมื่อยอมแล้วไม่ชาระค่าปรับ ภายในกาหนดเวลา สอบถามข้อเท็จจริงหรือสั่งให้ แสดงเอกสารหรือ
หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องจากบุคคลที่ อยู่หรือทางานในสถานที่นั้น ยึดหรืออายัดเอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะ
หรื อ สิ่ งใดๆ ที่ เกี่ ย วกั บ การกระท าผิ ด รวมทั้ งการเปรีย บเที ย บปรับ ด าเนิ น คดี และบั งคั บ การให้ เป็ น ตาม
ข้อบัญญัติ และกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เป็ นอานาจหน้าที่ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งด้านคดีอาญา
การบังคับการทางแพ่ง และการบังคับทางปกครองที่อยู่ในอานาจหน้าที่ เช่น การบังคับรื้อถอนอาคาร การห้าม
เข้าห้ามใช้อาคารผิดกฎหมาย เป็นต้น
1.2 เป็นพนักงานดาเนินการเกี่ยวกับการยึดอายัดทรัพย์สิน เพื่อดาเนินการให้เป็นไป
ตามข้อบั ญ ญั ติ หรือกฎหมายอื่น ที่กาหนดให้ เป็นอานาจหน้าที่ หรือกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองเพื่อดาเนินคดีหรือขายทอดตลาดแล้วแต่กรณี
1.3 กากับ ดูแล ตรวจสอบ การจัดระเบียบ หาบเร่ แผงลอย จุดผ่อนผัน จุดทบทวน
จุดกวดขันพิเศษ จุดห้ามขายเด็ดขาด นอกจุดผ่ อนผันและทบทวน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยนโยบาย แผนงาน มาตรการ ตลอดจนติดตามและ
ประเมินผลภารกิจงานเทศกิจ และการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อปรับปรุงแก้ไขนโยบาย แผนงาน และ
กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุนโยบายขององค์กรที่
กาหนดไว้
1.5 กาหนดกลยุทธ์ และการร่างนโยบาย มาตรการ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือแนวทาง
ต่างๆเกี่ยวกับงานด้านเทศกิจ เพื่อให้แน่ใจว่าการดาเนินการต่างๆ ด้านเทศกิจบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่
วางไว้
1.6 กาหนดมาตรฐานงาน พัฒนา และปรับปรุงการดาเนินงานด้านเทศกิจ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเทศกิจมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

1.7 กาหนดผลสั มฤทธิ์ทั้ งด้านผลผลิ ต และผลลั พธ์ที่ จะได้จากการดาเนินงานด้าน
เทศกิจ เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างตรงตามวัตถุประสงค์อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด
1.8 ก าหนดเครื่ อ งมื อ แนวทาง คู่ มื อ กลไก กระบวนการ หรื อ มาตรฐานในการ
ปฏิ บั ติ งานด้ าน เทศกิ จ เพื่ อ ให้ ก ารท างานของหน่ ว ยงานเป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ชุมชน และสังคม
1.9 เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย
โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ด้านเทศกิจ เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานมีประสิ ทธิภ าพมากขึ้น และ
สามารถให้บริการด้านเทศกิจแก่ประชาชน และผู้รับบริการได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการและปัญหาอย่าง
แท้จริง
1.10 เสนอแนะ ให้แนวทาง ประยุกต์ และพัฒนาองค์ความรู้ วิชาการ และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเทศกิจ เพื่อให้ ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานด้านเทศกิจให้มีประสิทธิภ าพ
คุณภาพ และมาตรฐานที่สูงขึ้น
1.11 บริหารจัดการบุคลากรในภาพรวมของทั้งหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรเกิดขวัญและ
กาลังใจที่ดีในการทางาน สามารถรักษาคนเก่งคนดี และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถ และ
สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.12 ประเมิน ผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญ ชา พร้อมทั้งพัฒ นาศักยภาพและ
สร้ างแรงจู งใจในการปฏิ บั ติงาน เพื่ อ พั ฒ นาการปฏิ บั ติงานให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและบรรลุ วัตถุ ป ระสงค์ข อง
หน่วยงาน
1.13 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.14 สอนงาน ถ่ายทอดความรู้ หรือถ่ายทอดฝึกอบรมแก่บุคลากรในระดับรองลงมา
ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดหลักการทางานภายในหน่วยงาน
และสามารถนาไปปรับใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมดาเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการใน
ระดับ กลยุ ท ธ์ขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น มอบหมายงาน แก้ไขปั ญ หาในการปฏิ บั ติงาน และติดตาม
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกัน ทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หน่วยงานหรือส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือใน
การพัฒนาระบบ โครงสร้าง รูปแบบและวิธีการบริหารงานเทศกิจ การรักษาความสงบเรียบร้อย และสามารถ
ตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ตอบปั ญ หา ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คล
หน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัติ
ประสงค์ของหน่วยงาน

4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานเทศกิจภายใต้ความรับผิดชอบใน
ระดับที่ซับซ้อน เพื่อให้ประชาชนที่สนใจทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์ และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
4.2 บริหารจัดการ ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านเทศกิจในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทางานและการบริการประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
4.3 จัดทาเอกสารวิชาการ ตารา และคู่มือทางเทศกิจ เพื่อประกอบการเรียนการสอน
และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักจัดการงานเทศกิจ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ งหรือ เคยด ารงต าแหน่ งประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ และ
ปฏิบั ติงานด้านจัดการงานเทศกิจ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด
โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านจัดการงานเทศกิจ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล
1.10 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
1.11 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การควบคุม จัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4

