
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

สายงาน   เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ   ท่ีปฏิบติังานควบคุมและส่งเสริมการท่องเท่ียวซ่ึงมี

ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัเกี่ยวกบัการส่งเสริมเผยแพร่การท่องเท่ียวของอบจ  การควบคุมบริการท่องเท่ียว 

และจดัระเบียบธุรกิจการท่องเท่ียวของ องค์การบริหารส่วนจงัหวัดและหน่วยงานอื่น  การต้อนรับอํานวย

ความสะดวก  จดับริการนําเท่ียว  ดําเนินธุรกิจการท่องเท่ียว  ให้คําแนะนํา  ความรู้  เผยแพร่แหล่งท่องเท่ียว

หรือกิจกรรมต่าง ๆ   ท่ีเกี่ยวกบัการท่องเท่ียวใน องค์การบริหารส่วนจงัหวัดให้เป็นท่ีรู้จกักนัแพร่หลายและ

ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ช่ือและระดับของตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันี ้ คือ 

   เจ้าพนกังานส่งเสริมการท่องเท่ียว 2 ระดบั 2 

  เจ้าพนกังานส่งเสริมการท่องเท่ียว 3 ระดบั 3 

  เจ้าพนกังานสง่เสริมการท่องเท่ียว 4 ระดบั 4 

  เจ้าพนกังานส่งเสริมการท่องเท่ียว 5 ระดบั 5 

  เจ้าพนกังานส่งเสริมการท่องเท่ียว 6 ระดบั 6 
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ช่ือตําแหน่ง         เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 2 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานเกี่ยวกบังานควบคุมและส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีค่อนข้างยากภายใต้การกํากบั

ตรวจสอบโดยใกล้ชิด  หรือตามคําสัง่  หรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบติัท่ีมีอยู่อยา่งแน่ชดั  หรือละเอียดถี่ถ้วน

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากเกี่ยวกบัการเผยแพร่กิจกรรมและความรู้  ต้อนรับ อํานวยความ

สะดวกและให้บริการต่าง ๆ   ท่ีเกี่ยวกบัธุรกิจการท่องเท่ียวขององค์การบริหารสว่นจงัหวัด  เช่น  เป็น

มัคคุเทศก์  จดับริการนําเท่ียว  จดัทําโปรแกรมในการนําเท่ียวสําหรับนกัท่องเท่ียว  ช่วยจดัทํารายงานและ

สถิติการเคลื่อนไหวเกี่ยวกบัธุรกิจการท่องเท่ียว  ร่วมปฏิบติังานเกี่ยวกบัการควบคุมธุรกิจการท่องเท่ียวตาม

เหตุการณ์และความจําเป็นและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี ้ ทางบญัชี  พณิชยการ                       

เลขานุการ  เทคนิคการตลาด  การขาย  การธนาคารและธุรกจิการเงิน  การท่องเท่ียว การโรงแรม ภาษา 

ต่างประเทศ  บริหารธุรกิจ  คอมพิวเตอร์  การจดัการ  การโฆษณา  การประชาสมัพนัธ์  หรือทางอืน่ท่ี ก.จ. 

กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 

2. ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูงหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างบญัชี  พณิชยการ   

เลขานุการ  การตลาด  การขาย  การเงิน   การธนาคาร  การท่องเท่ียว  การโรงแรม  ภาษาต่างประเทศ  

บริหารธุรกิจ  คอมพิวเตอร์  การจดัการ  การโฆษณา  การประชาสมัพนัธ์  หรือทางอื่นท่ี ก.จ. กําหนดว่า 

ใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้  ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในงานส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจงัหวัด กฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบคุคลส่วนท้องถิ่น  กฎหมาย  กฎ  

ระเบียบ  และข้อบงัคบัอื่นท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก ่

การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

4. มีความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความละเอียดแม่นยํา 

5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 
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ช่ือตําแหน่ง            เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้างานซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไม่สงูนกั

หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้างานซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดบั

เดียวกนั รับผิดชอบงานเกี่ยวกบัการควบคุมและสง่เสริมการท่องเท่ียว  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังาน

ของเจ้าหน้าท่ีจํานวนหน่ึงหรือปฏิบติังานเกี่ยวกบัการควบคุมและส่งเสริมการท่องเท่ียว  โดยควบคุม

ตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีจํานวนหน่ึง  หรือปฏิบติังานเกี่ยวกบัการควบคุมและส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีจํานวนหน่ึง  หรือปฏิบติังานเกี่ยวกบัการ

ควบคุมและส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ียากพอสมควร  ภายใต้การกํากบัตรวจสอบบ้าง  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่น

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากพอสมควรเกี่ยวกบัการควบคุมและสง่เสริมการท่องเท่ียว  โดยปฏิบติั 

หน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น  การพิจารณาออกใบอนุญาตและหนงัสือรับรองต่าง ๆ    

เกี่ยวกบัธุรกิจการท่องเท่ียวซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบั  ตลอดจนนโยบายขององค์การ

บริหารส่วนจงัหวัด เช่น  การจดทะเบียนการพิจารณาต่อใบอนุญาตและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใน 

ใบอนุญาต  ควบคุมการจดัทําทะเบียน  ควบคุม  ติดตาม  ให้ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเท่ียวปฏิบติัตาม

ระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้  ดําเนินการต่าง ๆ   เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว  เช่น  เผยแพร่  ให้

คําแนะนํา  ความรู้  ข่าวสาร  ต้อนรับอํานวยความสะดวก  ควบคุมการดําเนินการธุรกิจการท่องเท่ียวของ  

องค์การบริหารส่วนจงัหวัด ส่งเสริมการท่องเท่ียวปฏิบติังานเกี่ยวกบัการควบคุมธุรกิจการท่องเท่ียวตาม 

เหตุการณ์และความจําเป็น  จดัทํารายงานสถิติความเคลื่อนไหวเกี่ยวกบัธุรกจิการท่องเท่ียวเพ่ือประโยชน์ 

ในการส่งเสริมการท่องเท่ียว  ติดตามประสานงาน  ให้คําปรึกษาแนะนําและตอบปัญหาเกี่ยวกบังานควบคุม

และส่งเสริมการท่องเท่ียวแก่ผู้สนใจ และหน่วยงานต่าง ๆ  ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่ 

เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องนอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  

ยงัทําหน้าท่ีติดต่อประสานงาน  ควบคุมตรวจสอบให้คําปรึกษาแนะนํา  และแก้ปัญหาขดัข้องในการ

ปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้างาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้างานปฏิบติังานตามท่ี

ได้รับมอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  คุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานส่งเสริมการท่องเท่ียว 2 และได้ 

ดํารงตําแหน่งในระดบั 2 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติังานเกี่ยวกบั 

งานส่งเสริมการท่องเท่ียวหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  กําหนด 2 ปี  ให้เพ่ิมเป็น  3 ปี  

สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานส่งเสริมการท่องเท่ียว 2 ข้อ 1 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

 นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าพนกังานส่งเสริมการท่องเท่ียว 2  แล้ว 

จะต้อง 

 1.  มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสงัคมโดย 

เฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

 2.  มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
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ช่ือตําแหน่ง       เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 4 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้างาน  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงหรือ 

ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้างานซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  

รับผิดชอบงานควบคุมและส่งเสริมการท่องเท่ียว  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีหรือ 

ปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนหน่ึง  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากมากเกี่ยวกบัการควบคุมและส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยปฏิบติั 

หน้าท่ี อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดําเนินการต่าง ๆ  เพ่ือเป็นการสง่เสริมการท่องเท่ียว เช่นเผยแพร่  

ให้คําแนะนําความรู้  ข่าวสาร  ต้อนรับ  อํานวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว  ส่งเสริมบริการท่องเท่ียว   

การควบคุมธุรกิจการท่องเท่ียว  เป็นต้น  โดยควบคุมให้การดําเนินการต่าง ๆ   เป็นไปตามกฎหมายและ

ระเบียบข้อบงัคบัตลอดจนนโยบายขององค์การบริหารส่วนจงัหวัด  ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา

อุปสรรคต่าง ๆ   ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จง

เร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ีและในฐานะหวัหน้างานนอกจากปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นแล้วยงัทํา 

หน้าท่ีติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุง 

แก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย  และปฏิบติั

หน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้างาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานส่งเสริมการท่องเท่ียว 2  และได้ดํารง 

ตําแหน่งในระดบั 3  หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติังานเกี่ยวกบังานส่งเสริม

การท่องเท่ียวหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานส่งเสริมการท่องเท่ียว 2 และได้ดํารง 

ตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 2 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติังานเกี่ยวกบังาน 

ส่งเสริมการท่องเท่ียวหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีกําหนด 4 ปี ให้เพ่ิมเป็น 5 ปี สําหรับผู้ 

มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานการท่องเท่ียว 2 ข้อ 1 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเข่นเดียวกบัเจ้าพนกังานการท่องเท่ียว 3 แล้วจะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ   ของหน่วยงานท่ีสงักดั 

2. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษา  แนะนํา   

และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุง  การปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
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ช่ือตําแหน่ง       เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 5 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง

มากหรือในฐานะผู้ ข่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน

เทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานเกี่ยวกบัการควบคุมและส่งเสริมการท่องเท่ียว  โดยควบคุมตรวจสอบ

การปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนพอสมควร  หรือปฏิบติังานเกี่ยวกบัการ

ควบคุมและส่งเสริมการท่องเท่ียวยากมาก  โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ี

ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากมากเกี่ยวกบัการควบคุมการท่องเท่ียว โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใด 

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่างเกี่ยวกบัธุรกิจการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบั  

ตลอดจนนโยบายขององค์การบริหารส่วนจงัหวัด  ดําเนินการส่งเสริมการท่องเท่ียว  เช่น  เผยแพร่  ให้ 

คําแนะนําความรู้ ข่าวสาร ต้อนรับ อํานวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว ส่งเสริมการท่องเท่ียว การควบคุม

ธุรกิจท่องเท่ียว  เป็นต้น   ศึกษาวิเคราะห์และเสนอความเห็นเกี่ยวกบัวิธีการสง่เสริมการท่องเท่ียว การ

ดําเนินการต่าง ๆ   เพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการท่องเท่ียว  ตลอดจนแก้ไข  

ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา   

ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ีและในฐานะหวัหน้าหน่วยงานนอกจากปฏิบติังาน 

ดงักล่าวข้างต้นแล้วยงัทําหน้าท่ีติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ   

ให้คําปรึกษา  ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบด้วย  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้า 

หน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานส่งเสริมการท่องเท่ียว 2  และได้ดํารง 

ตําแหน่งในระดบั 4  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติังานเกี่ยวกบังานส่งเสริม

การท่องเท่ียว  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานส่งเสริมการท่องเท่ียว 2 และได้ดํารง 

ตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 3 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบติังานเกี่ยวกบังาน

ส่งเสริมการท่องเท่ียว  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าพนกังานส่งเสริมการท่องเท่ียว 4 แล้ว   

จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
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ช่ือตําแหน่ง         เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 6 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัฝ่ายหรือกอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบและ

คุณภาพของงานสูงมาก  หรือในฐานผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ

คุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานเกี่ยวกบัการควบคุมและสง่เสริมการท่องเท่ียว  โดย

ควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนพอสมควร  หรือ

ปฏิบติังานเกี่ยวกบัการควบคุมและส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ียากมาก  โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบ

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบติังาน  พิจารณาวาง

อตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมาย  

วินิจฉยั  ส ัง่การ ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผลและ 

แก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  โดยควบคุมตรวจสอบการจดัการงานต่าง ๆ   

หลายด้านเกี่ยวกบังานการควบคุม และส่งเสริมการท่องเท่ียว  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือ 

หลายอย่าง  เกี่ยวกบัธุรกิจการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบงัคบั  ตลอดจนนโยบายของ 

องค์การบริหารส่วนจงัหวัด  ดําเนินการส่งเสริมการท่องเท่ียว  เช่น  เผยแพร่  ให้คําแนะนําความรู้  ข่าวสาร  

ต้อนรับ  อํานวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว  ส่งเสริมบริการท่องเท่ียว  การควบคุมธุรกิจท่องเท่ียว  เป็นต้น  

ศึกษา  วิเคราะห์และเสนอความเห็นเกี่ยวกบัวิธีการสง่เสริมการท่องเท่ียว  การดําเนินการต่าง ๆ   เพ่ือป้องกนั

และแก้ไขปัญหาท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการท่องเท่ียว  ตลอดจนการแก้ไขกฎ  ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง

ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห์  ทําความเห็น  สรุป

รายงาน  เสนอแนะและดําเนินการปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกบังานการควบคุมและส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตัง้  เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและ

แผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดั  ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบั

รองลงมา  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงาน

ปฏิบติังานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานส่งเสริมการท่องเท่ียว 2 และได้ดํารง 

ตําแหน่งในระดบั 5 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติังานเกี่ยวกบังานส่งเสริม

การท่องเท่ียว  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานส่งเสริมการท่องเท่ียว 2 และได้ดํารง 

ตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 4  หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบติังานเกี่ยวกบังาน

ส่งเสริมการท่องเท่ียว  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเข่นเดียวกบัเจ้าพนกังานส่งเสริมการท่องเท่ียว 5 แล้ว   

จะต้อง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
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