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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

พัฒนาการท่องเที่ยว

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางพัฒนาการท่องเที่ยวขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสารวจ รวบรวมศึกษา ข้อมูล ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยว ธุรกิจการท่องเที่ยว บริการการท่องเที่ยว ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยว เพื่อใช้ดาเนินการ
พั ฒ นาปรับ ปรุ งแหล่ งท่ อ งเที่ ย วที่ เกิ ด ขึ้ น ใหม่ และแหล่ งท่ อ งเที่ ย วที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู บ ารุงรัก ษา
สภาพแวดล้ อม วัฒ นธรรมประเพณี ศิล ปกรรม โบราณวัตถุ ปู ช นียสถานต่าง ๆ ให้ อยู่ในสภาพที่ส มบูรณ์
กาหนดมาตรฐาน กฎเกณฑ์ ธุร กิจ การท่องเที่ ยว บริการท่องเที่ยวขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น และจัด
ระเบียบธุรกิจการท่องเที่ยวตลอดจนตรวจสอบประเมินผล ให้คาแนะนา คาปรึกษาในการปฏิบัติงานพัฒนา
การท่องเทีย่ วให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
ระดับปฏิบัติการ
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
ระดับชานาญการ
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
ระดับชานาญการพิเศษ
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558

ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

พัฒนาการท่องเที่ยว

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักพัฒนาการท่องเที่ยว

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานด้านพัฒนาการท่องเที่ยว ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รวบ รวม ป ระมวล จั ด ท าข้ อ มู ล สถิ ติ ท างวิ ช าการเบื้ องต้ น วิ เ คราะห์
เพื่อประกอบการวางแผนงาน โครงการ หรือแนวทางการพั ฒ นาการท่องเที่ยว การกาหนดมาตรฐานการ
ท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
1.2 สารวจ รวบรวม ศึกษา สรุปจัดทารายงาน รวมทั้งประมวล และวิเคราะห์ขอมูล
ทางวิชาการ วิจัย จัดทาฐานข้อมูล เพื่อวางแผน จัดทาหลักเกณฑ์ มาตรฐานการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการ
ท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่
1.3 รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สถิติเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
การสร้ า งและพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ จั ด ท าคู่ มื อ แนวทางปฏิ บั ติ เอกสารวิ ช าการและสื่ อ เพื่ อ น าไปใช้ ในการ
ดาเนินงานพัฒนาการท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางาน
ทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
1.4 จั ด ท าข้อ มู ล เกี่ ยวกั บ สถานการณ์ แ ละปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การด้ านการ
ท่องเที่ยว เพื่อประกอบการวางแผนด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนา แหล่ง
ท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
1.5 ร่วมดาเนินการเกี่ยวกับการกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ ในการ
อนุ มั ติ อนุ ญ าตด้ านการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว ร่ว มติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน กิ จ กรรม และสรุ ป
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวมทั้งร่วมส่งเสริม สนับสนุน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนา
บริการท่องเที่ยว การพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒ นางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
1.6 ร่วมวางแผนการพัฒนาการบริการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้พื้นที่
สามารถดึงดูดนั กท่องเที่ย วอัน จะสร้างรายได้และภาพลั กษณ์ ที่ดีของพื้นที่ที่ รับผิ ดชอบ และให้ บริการการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่รับผิดชอบ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจสูงสุด
1.7 ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบและควบคุมการพัฒ นา บารุงรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่รวมถึงธารงรักษาสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปกรรม โบราณวัตถุ
ปูชนียสถานต่างๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่

1.8 รวบรวม ประมวล จั ด ท าข้อ มู ล นั ก ท่ อ งเที่ ย ว หรือ สถิติ อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ
วิเคราะห์ และสรุปจัดทารายงานประกอบการวางแผนงาน โครงการ หรือแนวทางการพัฒ นาการท่องเที่ยว
การกาหนดมาตรฐานการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
1.9 ให้บริการการท่องเที่ยวในพื้นที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่รับผิดชอบ เพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจสูงสุด
1.10 รวมรวม และจัดเก็บข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อ
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น คู่มือ แผนที่ท่องเที่ยว เว็บไซต์ ฯลฯ
1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาท่องเที่ยว เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน หรือ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจงและให้ รายละเอียดเกี่ ยวกั บ ข้อมู ล ข้อ เท็ จ จริง แก่บุ ค คลหรือหน่ ว ยงาน
ที่เกีย่ วข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนาและให้บริการทางวิชาการเบื้องต้นแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอก และประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒ นาการท่องเที่ยว การพัฒ นาบริการท่องเที่ยว การ
พัฒ นาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ได้รับข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้อง และเกิดประโยชน์
สูงสุด
4.2 ให้บริการข้อมูล เอกสาร สื่อ ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตอบ
ข้อซักถามเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนา
งานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจการ ถ่ายทาภาพยนตร์ต่างประเทศใน
ประเทศไทย
4.3 อานวยความสะดวกด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาบริการท่องเที่ยว
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจ
การถ่ายทาภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ อักษรศาสตร์
สารสนเทศ การจั ดการ การโฆษณา คอมพิ ว เตอร์ การท่ องเที่ ยว การโรงแรม ภาษาต่ างประเทศ หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ อักษรศาสตร์
สารสนเทศ การจั ดการ การโฆษณา คอมพิ ว เตอร์ การท่ องเที่ ยว การโรงแรม ภาษาต่ างประเทศ หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ อักษรศาสตร์
สารสนเทศ การจั ดการ การโฆษณา คอมพิ ว เตอร์ การท่ องเที่ ยว การโรงแรม ภาษาต่ างประเทศ หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ 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 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 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

พัฒนาการท่องเที่ยว

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักพัฒนาการท่องเที่ยว

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้ องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงในด้านพัฒนาการท่องเที่ยว
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญงานสู งในด้านพั ฒ นาการท่ องเที่ ยว ปฏิ บั ติงานที่ ต้องตัดสิ นใจหรือแก้ ปัญ หาที่ย าก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา ทางการท่องเที่ยว เพื่อหาแนวทางในการวางแผน
งาน โครงการ ในการพัฒนาการท่องเที่ยว การกาหนดมาตรฐานการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทารายงานและฐานข้อมูล รวมทั้งประมวลข้อมูล ทาง
วิชาการ สถานการณ์ และปัญหาด้านการท่องเที่ยว เพื่อวางแผน จัดทาหลักเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยว การ
พัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และ
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
1.3 วิเคราะห์ ข้อมูล สถิติ กฎระเบียบ หลั กเกณฑ์เกี่ยวกับการดาเนินงานด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อประกอบการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ จัดทาคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ
และสื่อ เพื่อนาไปใช้ในการดาเนินงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒ นาบริการท่องเที่ยว การพัฒ นา
แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
1.4 ประมวล วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์และปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการด้าน การ
ท่องเที่ยว เพื่อวางแผนด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว
การพัฒ นางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจการถ่ายทาภาพยนตร์
ต่างประเทศในประเทศไทย
1.5 ดาเนิน การเกี่ยวกับการกาหนดมาตรฐาน หลั กเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ ในการ
อนุ มั ติ อนุ ญ าตด้ านการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว ประเมิ น ผลและสรุป ผลการด าเนิ น งาน กิ จกรรม โครงการ
การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ และธุรกิจการถ่ายทาภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

1.6 ควบคุม ติดตามและดูแลการวางแผนการพัฒนาการบริการท่องเที่ยว และแหล่ง
ท่องเที่ยว เพื่อให้พื้นที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวอันจะสร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีของพื้นที่ที่รับผิดชอบ
และให้บริการการท่องเที่ยวในพื้นที่ ขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่รับผิดชอบ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความพึง
พอใจสูงสุด
1.7 ตรวจสอบและควบคุม การพั ฒ นา บ ารุงรักษา อนุ รักษ์ ฟื้ นฟู ปรับ ปรุงแหล่ ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่รวมถึงธารงรักษาสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปกรรม โบราณวัตถุ ปูชนียสถาน
ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่
1.8 ควบคุ ม ติ ด ตามและดู แ ลการก าหนดมาตรฐาน ระเบี ย บ กฎเกณฑ์ รวมทั้ ง
ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาบริการท่องเที่ยวและการประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อให้งานการท่องเที่ยว
เป็นไปอย่างมาตรฐานและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อพื้นที่
1.9 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.10 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ งานประชาสั มพัน ธ์และพัฒ นาการท่องเที่ยว เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสานักหรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ คาแนะน าและให้บริการทางวิช าการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอก และประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ เพื่อเผยแพร่ เชิญชวนและให้ความรู้แก่ผู้ที่
สนใจ
4.2 ให้บ ริการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ตอบข้อหารือ เพื่อการพัฒ นาการท่องเที่ ย ว
การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
เพื่อเผยแพร่ เชิญชวนและให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ
4.3 ดาเนินการพัฒนาฐานข้อมูล นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อมาประยุกต์ใช้
ในการพัฒ นาการท่องเที่ยว การพัฒ นาบริการท่องเที่ ยว การพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒ นางานทะเบียน
ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และธุรกิจการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง นักพัฒนาการ
ท่ อ งเที่ ย ว ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ข้ อ 2 และให้ ล ดเป็ น 2 ปี ส าหรั บ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง
นักพัฒนาการท่องเที่ยว ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ย ว หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
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 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 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

พัฒนาการท่องเที่ยว

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักพัฒนาการท่องเที่ยว

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหั วหน้าหน่วยงาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในด้านพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานสูงมากในด้านพัฒนาการท่องเที่ยว ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา ที่ยากมาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ ปั ญ หา เพื่ อ หาแนวทางในการก าหนดกลยุ ทธ์ก ารพั ฒ นาการ
ท่ อ งเที่ ย ว มาตรฐานการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว การพั ฒ นาบริ ก ารท่ อ งเที่ ย ว การพั ฒ นาแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว
การพัฒ นางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจการถ่ายทาภาพยนตร์
ต่างประเทศในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
1.2 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูลทางวิชาการและ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อกาหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ มาตรฐานการท่องเที่ยว การพัฒนา
บริการท่องเที่ยว การพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒ นางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการ
พัฒนาธุรกิจนาเที่ยว หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.3 สร้างและพัฒนาเครื่องมือ คู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อ เพื่อนาไปใช้
ในการดาเนินงานด้านการพัฒ นาการท่องเที่ยว การพัฒ นาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การ
พั ฒ นางานทะเบี ย นธุ ร กิ จ น าเที่ ย วและมั ค คุ เทศก์ และการพั ฒ นาวิ ช าการอื่ น ๆ ที่ ส นั บ สนุ น ส่ งเสริ ม การ
พัฒนาการท่องเที่ยว
1.4 จัดทาข้อเสนอแผน กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อการดาเนินงาน
ด้าน การพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียน
ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว
1.5 วางแนวทางในการดาเนินการเพื่อกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ
ในการอนุ มัติ อนุ ญ าตด้านการพัฒ นาการท่องเที่ยว ติดตาม ประเมินผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการดาเนินงาน แผนงาน โครงการด้านพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งวางแนวทางใน
การส่งเสริม สนับสนุน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการพัฒนาแหล่งท้องเที่ยวในพื้นที่

1.6 ให้ คาปรึกษา และควบคุมติดตามการวางแผนการพัฒ นาการบริการท่องเที่ยว
และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้พื้นที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวอันจะสร้างรายได้ และภาพลักษณ์ที่ดีของพื้นที่ที่
รับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาการให้บริการการท่องเที่ยวในพื้นที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่รับผิดชอบ เพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจสูงสุด
1.7 วางแผนและควบคุมดูแลการพัฒ นา บารุงรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่รวมถึงธารงรักษาสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปกรรม โบราณวัตถุ ปูชนียสถาน
ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่
1.8 ให้ ค าปรึ ก ษา ก าหนดแนวทาง และควบคุ ม ดู แ ลการจั ด ท ารายงานข้ อ มู ล
นักท่องเที่ยว หรือสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการวางแผนงาน โครงการ หรือแนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว การกาหนดมาตรฐานการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่
1.9 ประสานงานหน่วยงานหรือเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อร่วมกัน
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่
1.10 พัฒนาและปรับปรุงระบบงานการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อ การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร การใช้ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบงานที่ตั้งไว้สามารถ
สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.11 สอนงาน ถ่ายทอดความรู้ หรือถ่ายทอดฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา
ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดหลักการทางานภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถนาไปปรับใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีอ งค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์และการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือกอง
มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์
ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่าง ๆ เพื่อให้ เกิด
ประโยชน์และความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ คาปรึกษา แนะนา และเสนอแนวทางทางวิช าการแก่ห น่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้ งภายในและภายนอก และประชาชน เพื่ อ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ยว การพั ฒ นาบริ ก าร
ท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ เพื่อเผยแพร่ เชิญ
ชวนและให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ

4.2 วางแนวทางในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ จัดฝึกอบรม เพื่อการพัฒนา การ
ท่องเที่ยวด้านการพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่ องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจ นาเที่ยว
และมัคคุเทศก์
4.3 พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี องค์ ความรู้ เพื่ อ การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วด้านการพั ฒ นา
บริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และธุรกิจการ
ถ่ายทาภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
4.4 ดาเนินการพัฒนาฐานข้อมูล นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และธุรกิจการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้ว
ไม่น้ อยกว่า 4 ปี หรือดารงตาแหน่ งอย่ างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด
โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 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 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. สมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง 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 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

พัฒนาการท่องเที่ยว

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักพัฒนาการท่องเที่ยว

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านพัฒนาการท่องเที่ยว ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบัติงานให้คาปรึกษาของส่ วนราชการ ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านพัฒนาการท่องเที่ยว ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา เพื่อกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ในการพัฒ นา
การท่องเที่ยว การกาหนดมาตรฐานการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การ
พัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
1.2 ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ เคราะห์ วิ จัย พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ สร้ างนวั ต กรรม รวมทั้ งให้
คาปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การกาหนด ทิศทาง แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อ
กาหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานการท่องเที่ยว และเสนอนโยบาย ทิศทาง ในการพัฒนาการท่องเที่ยว ด้านการ
บริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และด้านอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เข้มแข็งและยั่งยืน
1.3 กาหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ คู่มือ แนวทางปฏิบัติ
เอกสารวิชาการ สื่อ เพื่อนาไปใช้ในการดาเนินงานพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่และการ
พัฒนาวิชาการอื่นๆ ที่สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว
1.4 กาหนดแผน กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ นโยบาย ทิศทาง แปลงนโยบายและยุทธศาสตร์
เพื่อการดาเนินงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การ
พัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
1.5 กาหนดและพัฒนาแนวทางในการดาเนินการวางมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวทาง
วิธีการ ในการอนุมัติ อนุญาตด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
1.6 ก ากั บ ดู แ ล เร่ ง รั ด ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการพั ฒ นาการด าเนิ น งาน แผนงาน
โครงการ ยุทธศาสตร์ เสนอแนะหลักเกณฑ์แนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อการพัฒ นาการท่องเที่ยว
การพัฒ นาบริการการท่องเที่ยว การพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยว และการพัฒ นางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่

1.7 ให้ คาปรึกษา และกาหนดแนวทางในการบารุงรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยวสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปกรรม โบราณวัตถุ ปูชนียสถานต่างๆ ให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่
1.8 ประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล (Best Practices) ใน
การกาหนดกลไก กระบวนการ หรือมาตรการการปฏิบัติงานพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว
และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
1.9 วิจัยหรือจัดทาผลงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อให้นวัตกรรมที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
1.10 ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชา เพื่ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นาองค์
ความรู้อย่างต่อเนื่องและให้สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการใน
ระดับ กลยุทธ์ของส่ วนราชการระดับ กรม มอบหมายงาน แก้ปัญ หาในการปฏิบัติงาน ติดตาม ประเมินผล
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานโครงการต่าง ๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงานระดับสานักหรือกอง รวมทั้งที่ประชุม
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
3.3 ทาหน้าที่เป็นตัวแทนขององค์กรในการประชุม เจรจาและการสัมมนาต่างๆ ที่จัด
ขึ้นในระดับประเทศและระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 เสนอความเห็ น วิ นิ จ ฉั ย เพื่ อ เสนอแนะแนวทางทางวิ ช าการแก่ ห น่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก และประชาชน เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการ
ท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
4.2 เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒ นาการท่องเที่ยว การพัฒ นาบริการ
ท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว ระดับปฏิบัติการ และ
2. ด ารงต าแหน่ ง หรื อ เคยด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ช านาญ พิ เศษ และ
ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด
มาแล้ว ไม่น้ อยกว่า 2 ปี หรื อดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่
กาหนดด้วย

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 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 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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