
มาตรฐานกํ าหนดต ําแหนง

สายงาน พัฒนาการทองเท่ียว
ลักษณะงานโดยทั่วไป

สายงานนี้คลุมถึงตํ าแหนงตาง ๆ  ที่ปฏิบัติงานทางพัฒนาการทองเที่ยวขององคการบริหารสวน
ตํ าบล   ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการส ํารวจ  รวบรวมศึกษา  ขอมูล  ปญหาตาง ๆ  เกี่ยวกับแหลงทอง
เที่ยว  ธุรกิจการทองเที่ยว  บริการการทองเที่ยว  ตลอดจนปจจัยพ้ืนฐานทางการทองเท่ียว  เพ่ือใชดํ าเนินการ
พัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม  และแหลงทองเที่ยวที่มีอยูแลว  อนุรักษ  ฟนฟ ู  บ ํารุงรักษา  สภาพ
แวดลอม  วัฒนธรรมประเพณี  ศิลปกรรม  โบราณวัตถุ  ปูชนียสถานตาง  ๆ  ใหอยูในสภาพที่สมบูรณ  กํ าหนด
มาตรฐาน  กฎเกณฑธุรกิจการทองเที่ยว  บริการทองเท่ียวขององคการบริหารสวนตํ าบล  และจัดระเบียบธุรกิจ
การทองเท่ียวตลอดจนตรวจสอบประเมินผล  ใหค ําแนะนํ า  คํ าปรึกษาในการปฏิบัติงานพัฒนาการทองเที่ยวให
เปนไปตามแผนที่วางไว  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ

ชื่อและระดับของต ําแหนง
ตํ าแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับตํ าแหนงดังน้ี  คือ

นักพัฒนาการทองเที่ยว 3 ระดับ 3
นักพัฒนาการทองเที่ยว 4 ระดับ 4
นักพัฒนาการทองเที่ยว 5 ระดับ 5
นักพัฒนาการทองเที่ยว 6 ระดับ 6
นักพัฒนาการทองเที่ยว 7 ระดับ 7
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานส ํารวจ  รวบรวม  ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและปจจัยพื้นฐานทางการ

ทองเที่ยว  ตลอดจนระเบียบ  กฎเกณฑตางๆ  ที่เกี่ยวของ  เพื่อใชในการพัฒนาการทองเที่ยวภายใตการก ํากับ
ตรวจสอบโดยใกลชิด  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 เปนเจาหนาที่ชั้นตน  ทํ าหนาที่ส ํารวจ  รวบรวม  ศึกษา  วิเคราะหขอมูลปญหาตาง ๆ  เสนอแนะ

และจัดทํ ารายงานที่เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว  ธุรกิจการทองเที่ยว  บริการทองเท่ียว  และปจจัยพื้นฐานทางการ
ทองเที่ยว  เพื่อใชดํ าเนินการพัฒนา  ปรับปรุงประเมินผล  และแกไขอุปสรรคตาง  ๆ  ของแหลงทองเที่ยวที่เกิด
ขึ้นใหมและแหลงทองเที่ยวที่มีอยูแลวใหเปนไปตามแผนพัฒนาการทองเที่ยว  ทั้งในสวนที่องคการบริหารสวน
ตํ าบลดํ าเนินการและในสวนที่รวมด ําเนินการกับหนวยงานอ่ืน ๆ  ควบคุมการด ําเนินการกอสราง  ศึกษา  รวบ
รวม  รายละเอียด  ขอมูลหามาตรฐาน  ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎเกณฑธุรกิจการทองเที่ยว  อนุรักษ  ฟนฟู
และพัฒนาใหอยูในสภาพสมบูรณและเปนที่ดึงดูดใจทางการทองเที่ยว  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.ไดรับปริญญาตรี  หรือเทียบไดไมตํ ่ากวานี้ทางรัฐประศาสนศาสตร  บริหารธุรกิจ  วารสารศาสตร

สื่อสารมวลชน  นิเทศศาสตร  ประชาสัมพันธ  อักษรศาสตร  สารสนเทศ  การจัดการ  การโฆษณา  คอมพิวเตอร
การทองเที่ยว  การโรงแรม  ภาษาตางประเทศ  หรือทางอ่ืนท่ี  ก.อบต.กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับ
ตํ าแหนงน้ีได

2.  ไดรับปริญญาโท หรือเทียบไดไมต่ํ ากวานี้ทางรัฐประศาสนศาสตร  บริหารธุรกิจ    วารสารศาสตร
สื่อสารมวลชน  นิเทศศาสตร  ประชาสัมพันธ  อักษรศาสตร  สารสนเทศ  การจัดการ  การโฆษณา คอมพิวเตอร
การทองเที่ยว  การโรงแรม  ภาษาตางประเทศ  หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต. กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับ
ตํ าแหนงน้ีได

ความรูความสามารถที่ตองการ
1.  มีความรูความสามารถในหลักการพัฒนาการทองเที่ยวอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.  มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล  และกฎหมาย  กฎ

ระเบียบ  และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
   3.  มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งของประเทศไทย

4.  มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.  มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล  วิเคราะหปญหา  และสรุปเหตุผล
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ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง  หรือในฐานะ
ผูชวยหัวหนาหนวยงานซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน
รับผิดชอบงาน  ศึกษา  ส ํารวจ  รวบรวม  วิเคราะหขอมูล  และปจจัยพื้นฐานทางการทองเที่ยว  ตลอดจนระเบียบ
กฎเกณฑตางๆ  ที่เกี่ยวของเพื่อใชในการพัฒนาการทองเที่ยว  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนหน่ึง  หรือพัฒนางานพัฒนาการทองเที่ยวในลักษณะที่คอนขางยากมาก
โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบ  หรือภายใตการตรวจสอบบาง  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยว  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง  เชน  ศึกษา  รวบรวม  วิเคราะหขอมูล  ปญหาตาง ๆ  กํ าหนดมาตรฐานะ  ระเบียบ  กฎเกณฑ
เกี่ยวกับการบริการการทองเที่ยว  สํ ารวจ  ตรวจสอบ  ควบคุมการด ําเนินการกอสราง  ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว
สถานที่นาเที่ยว  สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ  และปจจัยพ้ืนฐานทางการทองเท่ียวขององคการบริหารสวน
ตํ าบลวัฒนธรรม  ประเพณ ี ศิลปกรรมโบราณ  วัตถุปูชนียสถานตาง ๆ  เพื่อใชสงเสริมอนุรักษ  ฟนฟ ู พัฒนา
วัฒนธรรมประเพณีและแหลงทองเที่ยวตาง ๆ  ใหเปนไปตามแผนพัฒนาการทองเท่ียว  จัดทํ ารายงานเสนอแนะ
ใหคํ าปรึกษาในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  ตอบปญหา  และชีแ้จงเร่ืองตาง  ๆ  เกี่ยวกับงานใน
หนาที ่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงานนอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทํ าหนาท่ีเขารวมประชุม
หรือเปนกรรมการรวมกับหนวยงานหรือธุรกิจเอกชน  ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเที่ยว  ตามท่ีไดรับมอบ
หมายติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า  ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล  และแกปญหาขัดของในงานท่ีรับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทํ าหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักพัฒนาการทองเที่ยว 3  และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 3

หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยวหรือ
งานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กํ าหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป ส ําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับ
ตํ าแหนงนักพัฒนาการทองเท่ียว 3 ขอ 2
ความรูความสามารถที่ตองการ

นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักพัฒนาการทองเที่ยว 3  แลวจะตอง
1.  มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.  มีความรูความเขาใจในหลักการพัฒนาการทองเที่ยว
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ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก  หรือ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับ
เดียวกันรับผิดชอบงานพัฒนาการทองเท่ียว  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  หรือปกครองผู
อยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนพอสมควร  หรือปฏิบัติงานพัฒนาการทองเที่ยวยากมาก  โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับ
ตรวจสอบและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยว  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง  เชน  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า  เสนอแนะ  ตรวจสอบ  ควบคุมการด ําเนินการกอ
สรางเพื่อพัฒนาอนุรักษ  ฟนฟ ู ปรับปรุงแหลงทองเท่ียวขององคการบริหารสวนตํ าบล   วัฒนธรรม  ประเพณี
ศิลปกรรม  โบราณวัตถุตาง ๆ  ใหอยูในสภาพสมบูรณ  ตรวจสอบและประเมินผล  การพัฒนาบริการทองเท่ียว
แหลงทองเที่ยว  ตรวจรางบันทึก  ระเบียบ  กฎเกณฑ  และรายงานตาง ๆ  ใหเปนไปตามหลักวิชา  กฎหมาย  กฎ
ระเบียบที่เกี่ยวของ  ตลอดจนนโยบายของเทศบาลและเมืองพัทยา  ฝกอบรมและใหค ําปรึกษาแนะนํ าในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาตอบปญหาช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ  เกี่ยวกับงานในหนาที ่ และปฏิบัติงานอื่นที่
เก่ียวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทํ าหนาท่ีเขารวม
ประชุมหรือเปนกรรมการรวมกับหนวยงานหรือธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเที่ยวตามที่ไดรับ
มอบหมายติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค ําปรึกษาแนะนํ า  ปรับปรุงแก
ไข  ติดตามประเมินผล  และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทํ าหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน  ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักพัฒนาทองเที่ยว 3 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 4

หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาการทองเที่ยว  หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1  ป  หรือ

2.มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักพัฒนาทองเที่ยว 3 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 3 หรือท่ี
ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาการทองเที่ยว  หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1  กํ าหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป ส ําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับ
ตํ าแหนงนักพัฒนาการทองเที่ยว 3  ขอ 2



ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักพัฒนาการทองเที่ยว 4  แลวจะตอง

1.  มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ  ของหนวยงานที่สังกัด
2.  มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค ําปรึกษาแนะนํ า

และเสนอแนะวิธ ี การแกไขปรับปรุง  การปฏิบัติงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ
3.  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.  มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
5.  มีความสามารถในการวิเคราะห  วิจัย  และประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยว

                            6. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร



ชื่อต ําแหนง นักพฒันาการทองเท่ียว 6
หนาที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูงหรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบ
ไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานพัฒนาการทองเท่ียว  ฟนฟ ู อนุรักษ  วัฒนธรรม  ประเพณ ี ศิลปกรรม
โบราณวัตถุของทองถิ่น  ใหอยูในสภาพที่สมบูรณ  โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย  และปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาจ ํานวนมากพอสมควร  หรือปฏิบัติงานพัฒนาการบริการทองเที่ยวในลักษณะผูช ํานาญการ  หรือ
ผูมีความรูความสามารถและความช ํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความช ํานาญเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยว  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  วิเคราะห  ศึกษา  หาขอมูล  ปญหา  รายละเอียด  ตรวจสอบ  ควบคุมและ
ประเมินผลความกาวหนาของแผนงาน  งาน  และโครงการ  กฎเกณฑ  ระเบียบการพัฒนาบริการการทองเท่ียว
ขององคการบริหารสวนตํ าบล  เรงรัดการปฏิบัติงานตามแผนงานใหส ําเร็จตามกํ าหนด  รวบรวมผลการปฏิบัติ
งานโดยเฉพาะงานท่ีมีปญหาเสนอตอผูท่ีเก่ียวของ  เปนตน  ฝกอบรม  และใหค ําปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติ
งานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ  เกี่ยวกับงานในหนาที ่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตาง ๆ  ตามท่ีไดรับแตงต้ัง  เขารวมประชุมในการก ําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทํ าหนาท่ีเขา
รวมประชุมหรือเปนกรรมการรวมกับหนวยงานหรือธุรกิจเอกชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาการทองเท่ียวตามท่ี
ไดรับมอบหมายก ําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตราก ําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบติดตอประสานงาน  วางแผนมอบหมายงาน  วินิจฉัยสั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค ําปรึกษาแนะ
นํ า  ปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทํ าหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน  ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง

1.มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักพัฒนาการทองเที่ยว 3 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 5  หรือท่ี
ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2  ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาการทองเที่ยว  หรืองานอ่ืนท่ี
เกี่ยวของมาแลว ไมนอยกวา 2 ป  หรือ

2. มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักพัฒนาการทองเที่ยว 3 และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 4
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  4  ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาการทองเที่ยว  หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ

นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักพัฒนาการทองเที่ยว 5  จะตอง
1.  มีความสามารถในการบริหารงานและจัดสายงาน
2.  มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน



ชื่อต ําแหนง นักพฒันาการทองเท่ียว 7
หนาที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูงมากหรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานพัฒนาการทองเท่ียว  ฟนฟ ู อนุรักษ  วัฒนธรรม  ประเพณ ี ศิลปกรรม
โบราณวัตถุของทองถิ่น  ใหอยูในสภาพที่สมบูรณ  โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย  และปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาจ ํานวนมากพอสมควร  หรือปฏิบัติงานพัฒนาการบริการทองเที่ยวในลักษณะผูช ํานาญการ  หรือ
ผูมีความรูความสามารถและความช ํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความช ํานาญเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยว  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  วิเคราะห  ศึกษา  หาขอมูล  ปญหา  รายละเอียด  ตรวจสอบ  ควบคุมและ
ประเมินผลความกาวหนาของแผนงาน  งาน  และโครงการ  กฎเกณฑ  ระเบียบการพัฒนาบริการการทองเท่ียว
ขององคการบริหารสวนตํ าบล  เรงรัดการปฏิบัติงานตามแผนงานใหส ําเร็จตามกํ าหนด  รวบรวมผลการปฏิบัติ
งานโดยเฉพาะงานท่ีมีปญหาเสนอตอผูท่ีเก่ียวของ  เปนตน  ฝกอบรม  และใหค ําปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติ
งานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ  เกี่ยวกับงานในหนาที ่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตาง ๆ  ตามท่ีไดรับแตงต้ัง  เขารวมประชุมในการก ําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทํ าหนาท่ีเขา
รวมประชุมหรือเปนกรรมการรวมกับหนวยงานหรือธุรกิจเอกชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาการทองเท่ียวตามท่ี
ไดรับมอบหมายก ําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตราก ําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบติดตอประสานงาน  วางแผนมอบหมายงาน  วินิจฉัยสั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค ําปรึกษาแนะ
นํ า  ปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทํ าหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน  ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับไดดํ ารงตํ าแหนงนักพัฒนาทองเที่ยว 3 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 6

หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2  ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาการทองเที่ยว  หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 2 ป  หรือ

2.มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับไดดํ ารงตํ าแหนง นักพัฒนาทองเท่ียว 3 และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ
5  หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  4  ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาการทองเที่ยว  หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ

นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักพัฒนาการทองเที่ยว 6  แลว จะตอง
1.  มีความสามารถในการบริหารงานและจัดสายงาน
2.  มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน


