มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานเทศกิจ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ คลุ ม ถึงตาแหน่งต่ าง ๆ ที่ป ฏิ บัติ งานเทศกิจ ซึ่ งมีลั ก ษณะงานที่ ป ฏิบั ติเกี่ ยวกั บ
การควบคุม กากั บ ดู แล ตรวจตราและบังคั บการให้ เป็น ไปตามกฎหมายที อยู่ในอานาจหน้ าที่ ขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายอื่นที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนหรือ
ดาเนินการเกี่ยวกับงานคดีอาญา การบังคับทางปกครองที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี สนับสนุนงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การรักษาความสงบและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์ งานกิจการพิเศษ งานสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
เจ้าพนักงานเทศกิจ
ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานเทศกิจ
ระดับชานาญงาน
เจ้าพนักงานเทศกิจ
ระดับอาวุโส

ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานเทศกิจ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานเทศกิจ

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านเทศกิจ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ
แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ร่ว มตรวจตราและตรวจสอบ การจัด ระเบี ย บ ของตลาดสด หาบเร่ แผงลอย
จุดผ่อนผัน จุดทบทวน จุดกวดขันพิเศษ จุดห้ามขายเด็ดขาด นอกจุดผ่ อนผันและทบทวน เพื่อให้เกิดความเป็น
เรียบร้อย และถูกต้องตามเทศบัญญัติ และระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองที่กาหนดไว้
1.2 ร่ ว ม และช่ ว ยตรวจตรา และเฝ้ า ระวั ง การด าเนิ น งานต่ า งๆ ในเขตพื้ น ที่ ที่
รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความถู กต้อง และเป็นไปตามเทศบัญญัติ ระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง หรือข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.3 ร่วมและช่วยสืบสวน สอบสวนกรณีที่ผู้ต้องหาไม่ยอมตามที่ปรับหรือเมื่อยอมแล้ว
ไม่ชาระค่าปรับภายในกาหนดเวลา สอบถามข้อเท็จจริงหรือสั่งให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องจาก
บุคคลที่อยู่หรือทางานในสถานที่นั้น และให้มีอานาจยึดหรืออายัดเอกสารหลักฐาน ยานพาหนะหรือสิ่งใดๆ
ที่เกี่ยวกับการกระทาผิดรวมทั้งมีอานาจจับกุมผู้กระทาผิดดาเนินการให้มีการเปรียบเทียบปรับ ดาเนินคดี และ
บังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่น และกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งด้านคดีอาญา การบังคับการทางแพ่งและการบังคับทางปกครองที่อยู่ในอานาจ
หน้าที่ของกรุงมหานคร เช่น การบังคับรื้อถอนอาคาร การห้ามเข้าห้ามใช้อาคารผิดกฎหมาย เป็นต้น
1.4 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
เพื่ อ ด าเนิ น การให้ เป็ น ตามข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น หรื อ กฎหมายอื่ น ที่ ก าหนดให้ เป็ น อ านาจหน้ าที่ ข องท้ อ งถิ่ น
หรือกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพื่อดาเนินคดีหรือขายทอดตลาดแล้วแต่กรณี
1.5 ออกตรวจตรา เฝ้าระวังการดาเนินงานตางๆ ของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.6 ปฏิ บั ติ ง านมวลชนสั ม พั น ธ์ งานกิ จ การพิ เศษ งานให้ บ ริ ก าร เช่ น งานช่ ว ย
อานวยการจราจร งานสายตรวจจักรยาน งานสายตรวจชุมชน งานสายตรวจเดินเท้า งานช่วยอานวยความ
สะดวกด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1.7 ตรวจตราพื้นที่ รวมถึงสนับสนุน ช่วยเหลืออานวยความสะดวกในงานบรรเทาสา
ธารณภัย ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ
และข้อบังคับของกฎหมาย
1.8 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจ หน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือองค์กรอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
1.9 ช่ว ยงานด้ านธุรการ และคดี เช่ น งานเสมี ยนคดี ลงบั น ทึ ก การจั บ กุ ม บั น ทึ ก
เปรียบเทียบปรับ บันทึกรายงานประจาวัน เป็นต้น
1.10 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานเทศกิจ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.11 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้ คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ ที่มาติดต่อ และ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านงานเทศกิจ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถู กต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง
2.2 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้คาปรึกษาแนะงานบริการต่างๆ ของหน่วยงาน หรือ
ส่ วนราชการ เพื่ อให้ ป ระชาชนมี ความรู้ ความเข้าใจในขั้ นตอนการดาเนิน งาน ส่ งเสริมให้ การปฏิบั ติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.3 รั บ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ หรื อ เรื่ อ งราวความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน เพื่ อ เสนอ
ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ดาเนินการแก้ไข
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
2. ได้รับ ประกาศนี ย บัตรวิช าชีพเทคนิค หรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับ เดียวกัน
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. ก.ท.หรือ ก.อบต.รับรอง
3. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า นี้
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1

2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
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 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ

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

ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานเทศกิจ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานเทศกิจ

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะหั ว หน้ า งาน ซึ่ ง ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
โดยต้องกากับแนะนาตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานด้านเทศกิจ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านเทศกิจปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สืบสวน จับกุม และดาเนินคดีผู้ที่กระทาผิดเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ และ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและโปร่งใส
1.2 ตรวจสอบและจัดระเบียบ หาบเร่ แผงลอย จุดผ่อนผัน จุดทบทวน จุดกวดขัน
พิเศษ จุดห้ามขายเด็ดขาด นอกจุดผ่อนผันและทบทวน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
1.3 ตรวจตรา และเฝ้าระวังการดาเนินงานต่างๆ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิด
ความถูกต้อง และเป็นไปตามเทศบัญญัติ ระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง หรือข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.4 ปฏิ บั ติ ง านมวลชนสั ม พั น ธ์ งานกิ จ การพิ เศษ งานให้ บ ริ ก าร เช่ น งานช่ ว ย
อานวยการจราจร งานสายตรวจจักรยาน งานสายตรวจชุมชน งานสายตรวจเดินเท้า งานช่วยอานวยความ
สะดวกด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1.5 ตรวจตราพื้นที่ รวมถึงสนับสนุน ช่วยเหลืออานวยความสะดวกในงานบรรเทาสา
ธารณภัย ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ
และข้อบังคับของกฎหมาย
1.6 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจ หน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือองค์กรอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
1.7 ช่ว ยงานด้ านธุรการ และคดี เช่ น งานเสมี ยนคดี ลงบั น ทึ ก การจั บ กุ ม บั น ทึ ก
เปรียบเทียบปรับ บันทึกรายงานประจาวัน เป็นต้น

1.8 ศึ ก ษา วิ เคราะห์ งานด้ า นเทศกิ จ และงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ น ามาปรั บ ปรุ ง
และพัฒนางานด้านเทศกิจให้การดาเนินการของหน่วยงานหรือส่วนราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.9 ถ่ า ยทอดความรู้ แนะน าการปฏิ บั ติ ง านและประสบการณ์ ง านด้ า นเทศกิ จ
และควบคุมงานแกเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
1.10 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานเทศกิจ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.11 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้คาปรึกษาแนะ ตอบปัญหางานบริการต่างๆ
ของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการดาเนินงาน ส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.2 รั บ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ หรื อ เรื่ อ งราวความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน เพื่ อ เสนอ
ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ดาเนินการแก้ไข
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงตาแหน่ง หรือเคยดารงตาแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงาน
ด้านเทศกิจหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา
6 ปี ให้ ลดเป็น 5 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบั ติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2
และให้ ลดเป็น 4 ปี ส าหรับ ผู้มีคุณ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3
หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านเทศกิจหรือ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
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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 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานเทศกิจ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานเทศกิจ

ระดับตาแหน่ง

ระดับอาวุโส

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะหั ว หน้ า งาน ซึ่ ง ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
โดยต้ อ งก ากั บ แนะน า ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของผู้ ร่ว มงาน ปฏิ บั ติ งานโดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความช านาญงานด้านเทศกิจ มีงานในความรับ ผิดชอบที่ห ลากหลาย ปฏิบั ติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานทีค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามทีได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานทีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุม ดูแล และติดตามการสืบสวน จับกุม และดาเนินคดีผู้ที่กระทาผิดเทศ
บัญญัติ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและโปร่งใส
1.2 ควบคุม ดูแล และติดตามการตรวจตรา การจัดระเบียบ และความเรียบร้อยของ
ตลาดสด หาบเร่ และแผงลอย เพื่อให้เกิดความเป็นเรียบร้อย และถูกต้องตามเทศบัญญัติ และระเบียบและ
กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองที่กาหนดไว้
1.3 ควบคุม ดูแล และติดตามการตรวจตรา และการเฝ้าระวังการดาเนินงานต่างๆ
ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และเป็น ไปตามเทศบัญญัติ ระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง หรือข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.4 สนับสนุนงานบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ปัญหาน้าท่วม
ทางชารุด การจับสัตว์เลื้อยคลาน เป็นต้น เพื่อช่วยบาบัดทุกข์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
1.5 แก้ไขปั ญ หาต่ างๆ ด้านงานเทศกิจ เพื่ อให้ การดาเนิ นงานเป็ น ไปอย่างถูก ต้อ ง
มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้
1.6 ให้แนวทางในการพัฒนา และการปรับปรุงระบบงานเทศกิจ เพื่อให้มีระบบงาน
เทศกิจที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากขึ้นในการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน และผู้มารับบริการ
1.7 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานเทศกิจ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.8 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านเทศกิจของ
หน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
2.2 วางแผนงาน ควบคุมดูแล มอบหมาย และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ด้านเทศกิจ ของหน่วยงาน เพื่อให้ การปฏิบัติหน้าที่สาเร็จลุล่ วงไปด้วยดีตามที่วางเป้าหมาย และนโยบายที่
กาหนดไว้

3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบข้อหารือ และเผยแพร่ประชาสัมพั นธ์ข้อมูลข่าวสาร
ด้านเทศกิจแก่บุคลากร ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน และปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
3.2 ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้อ ง เพื่ อ อ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง เจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และปฏิบัติงาน
ด้านเทศกิจหรืองานอื่น ที่เกี่ย วข้องที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้ ว ไม่น้ อยกว่า 6 ปี หรือดารง
ตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านเทศกิจหรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
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 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2

