
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

สายงาน       วิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ   ท่ีปฏิบติังานทางพฒันาการท่องเท่ียวขององค์การ

บริหารส่วนจงัหวัดซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัเกี่ยวกบัการสํารวจ  รวบรวมศึกษา  ข้อมูล  ปัญหาต่าง ๆ   

เกีย่วกบัแหล่งท่องเท่ียว ธุรกิจการท่องเท่ียว บริการการท่องเท่ียว ตลอดจนปัจจยัพืน้ฐานทางการท่องเท่ียว 

เพ่ือใช้ดําเนินกาพฒันาปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวท่ีเกิดขึน้ใหม่ และแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอยู่แล้ว อนุรักษ์ ฟืน้ฟู  

บํารุงรักษา สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปกรรม โบราณวัตถ ุปูชนียสถานต่าง ๆ  ให้อยู่ในสภาพ

ท่ีสมบูรณ์ กําหนดมาตรฐาน กฎเกณฑ์ธุรกิจการท่องเท่ียว บริการท่องเท่ียวของ องค์การบริหารส่วนจงัหวัด 

และจดัระเบียบธุรกิจการท่องเท่ียวตลอดจนตรวจสอบ  ประเมินผล  ให้คําแนะนํา  คําปรึกษาในการ

ปฏิบติังานพฒันาการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้  และปฏิบติังานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ช่ือและระดับของตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัตําแหน่งดงันี ้ คือ 

   นกัวิชาการพฒันาการท่องเท่ียว 3      ระดบั 3 ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นกัวิชาการพฒันาการท่องเท่ียว 4      ระดบั 4  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นกัวิชาการพฒันาการท่องเท่ียว 5      ระดบั 5  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นกัวิชาการพฒันาการท่องเท่ียว 6      ระดบั 6  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นกัวิชาการพฒันาการท่องเท่ียว 7      ระดบั 7  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 
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ช่ือตําแหน่ง          นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว  3 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานขัน้ต้นเกี่ยวกบังานสํารวจ  รวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลและปัจจยัพืน้ฐาน

ทางการท่องเท่ียว ตลอดจนระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  เพ่ือใช้ในการพฒันาการท่องเท่ียวภายใต้

การกํากบัตรวจสอบโดยใกล้ชิด  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รบัมอบหมาย  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  เป็นเจ้าหน้าท่ีชัน้ต้น ทําหน้าท่ีสํารวจ  รวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาต่าง ๆ    

เสนอแนะและจดัทํารายงานท่ีเกี่ยวกบัแหล่งท่องเท่ียว  ธุรกิจการท่องเท่ียว  บริการท่องเท่ียว  และปัจจยั 

พืน้ฐานทางการท่องเท่ียว  เพ่ือใช้ดําเนินการพฒันา  ปรับปรุงประเมินผล  และแก้ไขอุปสรรคต่าง  ๆ  ของ

แหล่งท่องเท่ียวท่ีเกิดขึน้ใหม่และแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอยู่แล้วให้เป็นไปตามแผนพฒันาการท่องเท่ียว  ทัง้ใน

ส่วนท่ีองค์การบริหารส่วนจงัหวัดดําเนินการและในส่วนท่ีร่วมดําเนินการกบัหน่วยงานอื่น ๆ   ควบคุมการ

ดําเนินการก่อสร้าง  ศึกษา  รวบรวม  รายละเอียด  ข้อมูลหามาตรฐาน  ระเบียบต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวกบักฎเกณฑ์

ธุรกิจการท่องเท่ียว  อนุรักษ์  ฟืน้ฟู  และพฒันาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และเป็นท่ีดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว  

และปฏิบติังานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างสงัคมศาสตร์ ซ่ึงศึกษาวิชาการประชาสมัพนัธ์   

นิเทศศาสตร์  สื่อสารมวลชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  หรือทางอื่นท่ี  ก.จ.กําหนดว่าใช้เป็น

คุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้  

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ความสามารถในหลกัการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งเหมาะสมแกก่ารปฏิบติั 

งานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจงัหวัด  กฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด  และ

กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบงัคบัอื่นท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

3. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสงัคม   

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหา  และสรุปเหตุผล 
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ช่ือตําแหน่ง               นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว 4 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง  

หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบ 

ได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงาน  ศึกษา  สํารวจ  รวบรวม  วิเคราะห์ข้อมูล  และปัจจยัพืน้ฐานทางการ 

ท่องเท่ียว  ตลอดจนระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการพฒันาการท่องเท่ียว  โดยควบคุม

ตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนหน่ึง  หรือพฒันางาน

พฒันาการท่องเท่ียวในลกัษณะท่ีค่อนข้างยากมาก  โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบ  หรือภายใต้ 

การตรวจสอบบ้าง  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากเกี่ยวกบัการพฒันาการท่องเท่ียว  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใด 

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาต่าง ๆ  กําหนดมาตรฐาน ระเบียบ  

กฎเกณฑ์เกี่ยวกบัการบริการการท่องเท่ียว  สํารวจ  ตรวจสอบ  ควบคุมการดําเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง

แหล่งท่องเท่ียว สถานท่ีน่าเท่ียว  สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  และปัจจยัพืน้ฐานทางการท่องเท่ียวของ  

องค์การบริหารส่วนจงัหวัด  วัฒนธรรม  ประเพณี  ศิลปกรรมโบราณ  วัถตุปูชนียสถานต่าง ๆ   เพ่ือใช้ 

ส่งเสริมอนุรักษ์  ฟืน้ฟู  พฒันา  วัฒนธรรม ประเพณีและแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ   ให้เป็นไปตามแผนพฒันา

การท่องเท่ียว  จดัทํารายงานเสนอแนะให้คําปรึกษา ในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบ

ปัญหา  และชีแ้จงเร่ืองต่าง  ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงานนอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  ยงัทําหน้าท่ี 

เข้าร่วมประชุมหรือเป็นกรรมการร่วมกบัหน่วยงานหรือธุรกิจเอกชน  ท่ีเกี่ยวข้องกบัการพฒันาการท่องเท่ียว  

ตามท่ีได้รับมอบหมายติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษา 

แนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการพฒันาการท่องเท่ียว 3  และได้ดํารง 

ตําแหน่งในระดบั 3  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติังานเกี่ยวกบัการ

พฒันาการท่องเท่ียวหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  กําหนดเวลา  2  ปี  ให้ลดเป็น  1  ปี  

สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามข้อ  2  หรือ 
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2. ได้รับปริญญาโท  หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างสงัคมศาสตร์ ซ่ึงศึกษาวิชาการ 

ประชาสมัพนัธ์  นิเทศศาสตร์  สื่อสารมวลชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือทางอื่นท่ี ก.จ.กําหนด 

ว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัวิชาการพฒันาการท่องเท่ียว 3   

แล้วจะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการพฒันาการท่องเท่ียว 
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ช่ือตําแหน่ง    นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว 5 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน 

สูงมาก  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของ

งานเทียบได้ระดบัเดียวกนัรับผิดชอบงานพฒันาการท่องเท่ียว  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของ

เจ้าหน้าท่ี  หรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนพอสมควร  หรือปฏิบติังานพฒันาการท่องเท่ียวยาก

มาก โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รบัมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากมากเกี่ยวกบัการพฒันาการท่องเท่ียว  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอยา่ง

หน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจยั  ให้คําปรึกษาแนะนํา  เสนอแนะ  ตรวจสอบ  ควบคุมการ 

ดําเนินการก่อสร้างเพ่ือพฒันาอนุรักษ์  ฟืน้ฟู  ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวขององค์การบริหารสว่นจงัหวัด   

วัฒนธรรม  ประเพณี  ศิลปกรรม  โบราณวัตถุต่าง ๆ   ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์  ตรวจสอบและประเมินผล  

การพฒันาบริการท่องเท่ียว  แหล่งท่องเท่ียว  ตรวจร่าง บนัทึก  ระเบียบ  กฎเกณฑ์  และรายงานต่าง ๆ    

ให้เป็นไปตามหลกัวิชา  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  ตลอดจนนโยบายของ องค์การบริหารส่วน

จงัหวัด  ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาชีแ้จง

เร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  และปฏิบติังานอื่นท่ีเกี่ยวข้องในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจ

ปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้วยงัทําหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมหรือเป็นกรรมการร่วมกบัหน่วยงานหรือธุรกิจ

เอกชนท่ีเกี่ยวข้องกบัการพฒันาการท่องเท่ียวตามท่ีได้รับมอบหมายติดต่อประสานงาน  วางแผน  

มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล  และ

แก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วยในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ี

ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ปฏิบติังานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการพฒันาการท่องเท่ียว 3  หรือตําแหน่ง 

นกัวิชาการพฒันาการท่องเท่ียว 4 ข้อ 2 และ ได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 4 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่

น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติังานเกี่ยวกบังานพฒันาการท่องเท่ียวหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อย

กว่า 1 ปี  หรือ 

 

/มีคุณสมบติัเฉพาะ..... 

 

ก.จ.กําหนดเมื่อวันที่  21  มิถนุายน  2545 

และแก้ไขเพิม่เติมตามมติ ก.จ. ครัง้ที่  6/2548  เมื่อวันที่  23  มิถนุายน  2548 



- 2 - 

 

 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการพฒันาการท่องเท่ียว 3  และได้ดํารง 

ตําแหน่งในระดบั 3  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบติังานเกี่ยวกบังาน

พฒันาการท่องเท่ียว  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1  ปี  กําหนด 4 ปี  ให้ลดเป็น 3 ปี  

สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการพฒันาการท่องเท่ียว 4 ข้อ  2 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัวิชาการพฒันาการท่องเท่ียว 4 แล้ว 

จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ   ของหน่วยงานท่ีสงักดั 

2. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  และ 

เสนอแนะวิธี  การแก้ไขปรับปรุง  การปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 

 5.  มีความสามารถในการวิเคราะห์  วิจยัและประเมินผลเกี่ยวกบัการพฒันาการท่องเท่ียว 
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ช่ือตําแหน่ง        นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว 6 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูงหรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบและคุณภาพของ

งานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานพฒันาการท่องเท่ียว  ฟืน้ฟู  อนุรักษ์  วัฒนธรรม  ประเพณี   

ศิลปกรรม  โบราณวัตถุขององค์การบริหารส่วนจงัหวัด  ให้อยู่ในสภาพท่ีสมบรูณ์  โดยควบคุมหน่วยงาน

หลายหน่วย  และปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากพอสมควร  หรือปฏิบติังานพฒันาการบริการ 

ท่องเท่ียวในลกัษณะผู้ ชํานาญการ  หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดบั

เดียวกนั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกบัการพฒันาการท่องเท่ียว โดยปฏิบติัหน้าท่ี 

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น  วิเคราะห์  ศึกษา  หาข้อมูล  ปัญหา  รายละเอียด  ตรวจสอบ  

ควบคุมและประเมินผลความก้าวหน้าของแผนงาน  งาน  และโครงการ  กฎเกณฑ์  ระเบียบการพฒันา

บริการการท่องเท่ียวขององค์การบริหารส่วนจงัหวัด  เร่งรัดการปฏิบติังานตามแผนงานให้สําเร็จตาม

กําหนด  รวบรวมผลการปฏิบติังานโดยเฉพาะงานท่ีมีปัญหาเสนอต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  เป็นต้น  ฝึกอบรม  

 และให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   

เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ   ตามท่ีได้รับแต่งตัง้  เข้าร่วมประชุมในการ

กําหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานท่ีสงักดั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  ยงัทําหน้าท่ี 

เข้าร่วมประชุมหรือเป็นกรรมการร่วมกบัหน่วยงานหรือธุรกิจเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกบัการพฒันาการท่องเท่ียว

ตามท่ีได้รับมอบหมายกําหนดนโยบายการปฏิบติังาน  พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณ

ของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบติดต่อประสานงาน  วางแผนมอบหมายงาน  วินิจฉยัสัง่การ  ควบคุม  ตรวจสอบ  

ให้คําปรึกษา แนะนํา  ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานใน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ปฏิบติังานตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการพฒันาการท่องเท่ียว 3  หรือตําแหน่ง 

นกัวิชาการพฒันาการท่องเท่ียว 4 ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 5  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่

น้อยกว่า 2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติังานเกี่ยวกบังานพฒันาการท่องเท่ียว  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่

น้อยกว่า 2 ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการพฒันาการท่องเท่ียว 3  หรือตําแหน่ง 

นกัวิชาการพฒันาการท่องเท่ียว 4 ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 4  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่า

มาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  โดยจะต้องปฏิบติังานเกี่ยวกบังานพฒันาการท่องเท่ียว  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัวิชาการพฒันาการท่องเท่ียว 5  จะต้อง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัสายงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
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ช่ือตําแหน่ง               นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว 7 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  บริหารงานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูงมากรับผิดชอบงานพฒันาการท่องเท่ียว  โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย  และปกครองผู้อยู ่

ใต้บงัคบับญัชาเป็นจํานวนมาก  และปฏิบติังานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ควบคุมและปฏิบติังานเกี่ยวกบัการพฒันาการท่องเท่ียว เช่น การควบคุมการกอ่สร้าง   

การปรับปรุงงานด้านต่าง ๆ   ท่ีเกี่ยวข้องกบัการพฒันาการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ   

ข้อบงัคบั  ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล  ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังาน  ศึกษา  วิเคราะห์   

เกีย่วกบักฎเกณฑ์  ระเบียบและแนวโน้มในการพฒันาบริการท่องเท่ียว  และแหล่งท่องเท่ียวซ่ึงต้องใช้ 

ความชํานาญพิเศษ  พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกบัการกําหนดนโยบายด้านการพฒันาการท่องเท่ียว   

หาทางป้องกนัและแก้ไขปัญหาท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาการท่องเท่ียว  แก้ไขงานในความรับผดิชอบ  

ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกบัการพิจารณา แก้ไขปรับปรุงระเบียบข้องบงัคบัต่าง ๆ   เกี่ยวกบั

การพฒันาการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี  ตลอดจนนโยบายของ 

รัฐบาล  ฝึกอบรม  และให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลง  ตอบปัญหาและ 

ชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ   ตามท่ีได้รับแต่งตัง้เข้าร่วม

ประชุมในการกําหนดนโยบายและวางแผนงานของหน่วยงานท่ีสงักดัและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบติังาน  พิจารณาวาง

อตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมาย

งาน  วินิจฉยั  ส ัง่การ ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และ

แก้ไขปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการพฒันาการท่องเท่ียว 3  หรือตําแหน่ง 

นกัวิชาการพฒันาการทอ่งเที่ยว 4 ขอ้ 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 6  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อย

กว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติังานเกี่ยวกบัการพฒันาการท่องเท่ียว  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 

1  ปี  หรือ 
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 2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการพฒันาการท่องเท่ียว 3  หรือตําแหน่ง 

นกัวิชาการพฒันาการท่องเท่ียว 4 ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 5  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่า

มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติังานเกี่ยวกบัการพฒันาการท่องเท่ียว  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

มาแล้วไม่น้อยกว่า 1  ปี 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

 นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัวิชาการพฒันาการท่องเท่ียว 6   

แล้ว จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรฐับาล  และปัญหาด้านการเมือง  

เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
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