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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การพัฒนาการทองเท่ียว 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางการพัฒนาการทองเท่ียว ซึ่งมีลักษณะงาน 
ท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับ การพัฒนาการทองเท่ียว การสํารวจ รวบรวมศึกษา ขอมูล ปญหาตางๆ เกี่ยวกับ
แหลงทองเท่ียว ธุรกิจการทองเท่ียว บริการการทองเท่ียวพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเท่ียวท่ีเกิดข้ึนใหม 
และแหลงทองเท่ียวท่ีมีอยูแลว อนุรักษ ฟนฟู บํารุงรักษาสภาพแวดลอม วัฒนธรรมประเพณี 
ศิลปกรรม โบราณวัตถุ ปูชนียสถานตางๆ ใหอยูในสภาพท่ีสมบูรณ กําหนดมาตรฐาน กฎเกณฑ
ธุรกิจการทองเท่ียว บริการทองเท่ียวของในพ้ืนท่ี และจัดระเบียบธุรกิจการทองเท่ียวตลอดจน
ตรวจสอบประเมินผล ใหคําแนะนํา คําปรึกษาในการปฏิบัติงานพัฒนาการทองเท่ียวใหเปนไปตาม
แผนท่ีวางไว และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นักวิชาการพัฒนาการทองเท่ียว ระดับปฏิบัติการ 
  นักวิชาการพัฒนาการทองเท่ียว ระดับชํานาญการ 
  นักวิชาการพัฒนาการทองเท่ียว ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นักวิชาการพัฒนาการทองเท่ียว ระดับเชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี ....................................... พ.ศ. 2551 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท วิชาการ 
ชื่อสายงาน  การพัฒนาการทองเท่ียว  
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการพัฒนาการทองเท่ียว   
ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ  
(1) รวบรวม ประมวล จัดทําขอมูลนักทองเท่ียว หรือสถิติอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือวิเคราะห และสรุป

จัดทํารายงานประกอบการวางแผนงาน โครงการ หรือแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียว การ
กําหนดมาตรฐานการทองเท่ียว การพัฒนาบริการทองเท่ียว และการพัฒนาแหลงทองเท่ียวใน
พ้ืนท่ี  

(2) รวบรวม จัดเก็บขอมูล สถิติเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการพัฒนาการทองเท่ียว เพ่ือ
ประกอบการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ จัดทําคูมือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการและส่ือ               
เพ่ือนําไปใชในการดําเนินงานพัฒนาการทองเท่ียว ดานการพัฒนาบริการทองเท่ียว และการ
พัฒนาในพ้ืนท่ี 

(3) ใหบริการการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผดิชอบ เพ่ือใหนักทองเท่ียว
ไดรับความพึงพอใจสูงสุด  

(4) รวมศึกษา และหาทางปองกัน แกไขหรือปรับปรุงงานดานตางๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาการ
ทองเท่ียวใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล 

(5) รวมวางแผนการพัฒนาการบริการทองเท่ียว  และแหลงทองเท่ียว เพ่ือใหพ้ืนท่ีสามารถดึงดูด
นักทองเท่ียวอันจะสรางรายไดและภาพลักษณท่ีดีของพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

(6) ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบและควบคุมการพัฒนา บํารุงรักษา อนุรักษ  ฟนฟู ปรับปรุงแหลง
ทองเท่ียวในพ้ืนท่ีรวมถึงธํารงรักษาสภาพแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปกรรม  
โบราณวัตถุ ปูชนียสถานตางๆ ใหอยูในสภาพสมบูรณเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวของพ้ืนท่ี 

(7) กําหนดมาตรฐาน ระเบียบ กฎเกณฑ รวมท้ังตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาบริการ
ทองเท่ียวและการประกอบธุรกิจทองเท่ียว เพ่ือใหงานการทองเท่ียวเปนไปอยางมาตรฐานและ
เกิดภาพลักษณท่ีดีตอพ้ืนท่ี 

(8) รวมรวม และจัดเก็บขอมูลดานการทองเท่ียว เชนสถานท่ีทองเท่ียว ฯลฯ เพ่ือจัดทําส่ือ
ประชาสัมพันธตางๆ เชนคูมือ แผนท่ีทองเท่ียว เว็บไซต ฯลฯ  

(9) ประสานงานหนวยงานหรือเครือขายภาคีท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวเพ่ือรวมกันพัฒนาและ
สงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
พัฒนาทองเท่ียว เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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2. ดานแผนงาน 
(12) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน                

หรือโครงการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
3. ดานประสานงาน 
(13) ประสานงานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(14) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสราง

ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4. ดานบริการ 
(15) ใหคําแนะนําและใหบริการทางวิชาการเบ้ืองตนแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก 

และประชาชน เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียว การพัฒนาบริการทองเท่ียว การ
พัฒนาแหลงทองเท่ียว  เพ่ือใหประชาชนและหนวยงานตางๆ ไดรับขอมูลตางๆ ท่ีถูกตอง และ
เกิดประโยชนสูงสุด 

(16) อํานวยความสะดวกดานการพัฒนาการทองเท่ียว การพัฒนาบริการทองเท่ียว การพัฒนาแหลง
ทองเท่ียว และการสงเสริมสนับสนุนธุรกิจการถายทําภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย  

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
ไดรับปริญญาตรี  หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางรัฐประศาสนศาสตร  บริหารธุรกิจ วารสารศาสตร  
ส่ือสารมวลชน  นิเทศศาสตร  ประชาสัมพันธ  อักษรศาสตร  สารสนเทศ  การจัดการ  การโฆษณา  
คอมพิวเตอร  การทองเท่ียว  การโรงแรม  ภาษาตางประเทศ  หรือทางอื่นท่ี  ก.ถ.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง  
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท วิชาการ 
ชื่อสายงาน  การพัฒนาการทองเท่ียว  
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการพัฒนาการทองเท่ียว   
ระดับตําแหนง ชํานาญการ  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1. ดานปฏิบัติการ  
(1) จัดทํา วิเคราะห และสรุปจัดทํารายงานขอมูลนักทองเท่ียว หรือสถิติอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือ

ประกอบการวางแผนงาน โครงการ หรือแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียว การกําหนด
มาตรฐานการทองเท่ียว การพัฒนาบริการทองเท่ียว และการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี  

(2) สรางและพัฒนาเคร่ืองมือ จัดทําคูมือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการและส่ือ เพ่ือนําไปใชใน
การดําเนินงานพัฒนาการทองเท่ียว ดานการพัฒนาบริการทองเท่ียว และการพัฒนาในพ้ืนท่ี 

(3) ควบคุม ติดตามและดูแลการใหบริการการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือใหนักทองเท่ียวไดรับความพึงพอใจสูงสุด  

(4) ศึกษา และหาทางปองกัน แกไขหรือปรับปรุงงานดานตางๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาการ
ทองเท่ียวใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล 

(5) วางแผนการพัฒนาการบริการทองเท่ียว  และแหลงทองเท่ียว เพ่ือใหพ้ืนท่ีสามารถดึงดูด
นักทองเท่ียวอันจะสรางรายไดและภาพลักษณท่ีดีของพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

(6) ตรวจสอบและควบคุมการพัฒนา บํารุงรักษา อนุรักษ  ฟนฟู ปรับปรุงแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี
รวมถึงธํารงรักษาสภาพแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปกรรม  โบราณวัตถุ ปูชนียสถาน
ตางๆ ใหอยูในสภาพสมบูรณเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวของพ้ืนท่ี 

(7) ควบคุม ติดตามและดูแลการกําหนดมาตรฐาน ระเบียบ กฎเกณฑ รวมท้ังตรวจสอบและ
ประเมินผลการพัฒนาบริการทองเท่ียวและการประกอบธุรกิจทองเท่ียว เพ่ือใหงานการ
ทองเท่ียวเปนไปอยางมาตรฐานและเกิดภาพลักษณท่ีดีตอพ้ืนท่ี 

(8) ควบคุม ดูแล และติดตามการจัดเก็บขอมูลดานการทองเท่ียว เชนสถานท่ีทองเท่ียว ฯลฯ เพ่ือ
จัดทําส่ือประชาสัมพันธตางๆ เชนคูมือ แผนท่ีทองเท่ียว เว็บไซต ฯลฯ  

(9) ประสานงานหนวยงานหรือเครือขายภาคีท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวเพ่ือรวมกันพัฒนาและ
สงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 

(10) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(11) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
ประชาสัมพันธและพัฒนาการทองเท่ียว เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(13) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับ

สํานักหรือกอง และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3. ดานประสานงาน 
(14) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิก

ในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว  
(15) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4. ดานบริการ 
(16) ใหคําแนะนํา ตอบขอหารือและใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายใน และ

ภายนอก และประชาชน เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียว การพัฒนาบริการทองเท่ียว 
การพัฒนาแหลงทองเท่ียว เพ่ือเผยแพร เชิญชวนและใหความรูแกผูท่ีสนใจ 

(17) ดําเนินการพัฒนาฐานขอมูล นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการพัฒนาการ
ทองเท่ียว การพัฒนาบริการทองเท่ียว การพัฒนาแหลงทองเท่ียว และธุรกิจการทองเท่ียวท่ี
เกี่ยวของ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัฒนาการทองเท่ียวประเภทวิชาการ ระดับ

ปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป  

โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเท่ียว หรืองานสงเสริมการทองเท่ียวหรืองาน
อื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 4 ป สําหรับผูท่ีไดรับ
ปริญญาโท หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางรัฐประศาสนศาสตร  บริหารธุรกิจ วารสารศาสตร  
ส่ือสารมวลชน  นิเทศศาสตร  ประชาสัมพันธ  อักษรศาสตร  สารสนเทศ  การจัดการ  การ
โฆษณา คอมพิวเตอร  การทองเท่ียว  การโรงแรม  ภาษาตางประเทศ  หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. 
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และกําหนดเวลา 6 ปใหลดเปน 2 ป
สําหรับผูท่ีไดรับปริญญาเอก หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางรัฐประศาสนศาสตร  บริหารธุรกิจ 
วารสารศาสตร  ส่ือสารมวลชน  นิเทศศาสตร  ประชาสัมพันธ  อักษรศาสตร  สารสนเทศ  
การจัดการ  การโฆษณา คอมพิวเตอร  การทองเท่ียว  การโรงแรม  ภาษาตางประเทศ  หรือ
ทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง  
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  
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ตําแหนงประเภท วิชาการ 
ชื่อสายงาน  การพัฒนาการทองเท่ียว  
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการพัฒนาการทองเท่ียว   
ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา วิเคราะหปญหาเพ่ือหาแนวทางในการกําหนดกลยุทธและแผนการพัฒนาการทองเท่ียว 

มาตรฐานการพัฒนาการทองเท่ียว การพัฒนาบริการทองเท่ียว การพัฒนาแหลงทองเท่ียว และ
การสงเสริมสนับสนุนธุรกิจการถายทําภาพยนตรตางประเทศในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

(2) ศึกษา คนควา วิ เคราะห  วิจัย  พัฒนาองค ความรูและฐานขอมูลทางวิชาการ และ 
ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเท่ียว เพ่ือกําหนดแนวทาง หลักเกณฑ มาตรฐานการ
ทองเท่ียว การพัฒนาบริการทองเท่ียว การพัฒนาแหลงทองเท่ียว การพัฒนาธุรกิจนําเท่ียว 
หรือดานอื่นท่ีเกี่ยวของ 

(3) สรางและพัฒนาเคร่ืองมือ คูมือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการและส่ือ เพ่ือนําไปใชในการ
ดําเนินงานดานการพัฒนาการทองเท่ียว การพัฒนาบริการทองเท่ียว การพัฒนาแหลง
ทองเท่ียว และการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาการทองเท่ียว  

(4) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการจัดทํารายงานขอมูลนักทองเท่ียว หรือสถิติ
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือประกอบการวางแผนงาน โครงการ หรือแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียว 
การกําหนดมาตรฐานการทองเท่ียว การพัฒนาบริการทองเท่ียว และการพัฒนาแหลงทองเท่ียว
ในพ้ืนท่ี  

(5) ใหคําปรึกษา ควบคุมติดตาม ตรวจสอบและแกไขปญหาการใหบริการการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหนักทองเท่ียวไดรับความพึงพอใจสูงสุด  

(6) ใหคําปรึกษา และควบคุมติดตามการวางแผนการพัฒนาการบริการทองเท่ียว  และแหลง
ทองเท่ียว เพ่ือใหพ้ืนท่ีสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวอันจะสรางรายไดและภาพลักษณท่ีดีของพ้ืนท่ี
ท่ีรับผดิชอบ 

(7) วางแผนและควบคุมดูแลการพัฒนา บํารุงรักษา อนุรักษ  ฟนฟู ปรับปรุงแหลงทองเท่ียวใน
พ้ืนท่ีรวมถึงธํารงรักษาสภาพแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปกรรม  โบราณวัตถุ ปูชนีย
สถานตางๆ ใหอยูในสภาพสมบูรณเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวของพ้ืนท่ี 

(8) ควบคุม ติดตามและดูแลการกําหนดมาตรฐาน ระเบียบ กฎเกณฑ รวมท้ังตรวจสอบและ
ประเมินผลการพัฒนาบริการทองเท่ียวและการประกอบธุรกิจทองเท่ียว เพ่ือใหงานการ
ทองเท่ียวเปนไปอยางมาตรฐานและเกิดภาพลักษณท่ีดีตอพ้ืนท่ี 

(9) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการจัดเก็บขอมูลดานการทองเท่ียว เชนสถานท่ี
ทองเท่ียว ฯลฯ เพ่ือจัดทําส่ือประชาสัมพันธตางๆ เชนคูมือ แผนท่ีตองเท่ียว เว็บไซต ฯลฯ  

(10) ประสานงานหนวยงานหรือเครือขายภาคีท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวเพ่ือรวมกันพัฒนาและ
สงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 
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(11) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานการส่ือสารประชาสัมพันธ การผลิตส่ือ การเผยแพรขอมูลขาวสาร 
การใชชองทางการส่ือสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบงานท่ีตั้งไวสามารถ
สนับสนุนและสงเสริมการทองเท่ียวของพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(12) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

(13) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
ประชาสัมพันธและการพัฒนาการทองเท่ียว เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(14) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(15) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง 

มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3. ดานประสานงาน 
(16) ประสานสัมพันธกับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจทีมงานหรือหนวยงานอื่น

ในระดับกองหรือสํานักเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(17) ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตางๆ เพ่ือเปนประโยชนและเกิด

ความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 
4. ดานบริการ 
(18) ใหคําแนะนํา ตอบขอหารือและใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายใน และ

ภายนอก และประชาชน เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียว การพัฒนาบริการทองเท่ียว 
การพัฒนาแหลงทองเท่ียว เพ่ือเผยแพร เชิญชวนและใหความรูแกผูท่ีสนใจ 

(19) ดําเนินการพัฒนาฐานขอมูล นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการพัฒนาการ
ทองเท่ียว การพัฒนาบริการทองเท่ียว การพัฒนาแหลงทองเท่ียว และธุรกิจการทองเท่ียวท่ี
เกี่ยวของ 

(20) พัฒนาบุคลากรใหมีองคความรูการพัฒนาการทองเท่ียวดานการพัฒนาบริการทองเท่ียว การ
พัฒนาแหลงทองเท่ียวและธุรกิจการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 

 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) �0�

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง            
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัฒนาการทองเท่ียวประเภทวิชาการ ระดับ

ปฏิบัติการ และ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา            

2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาการทองเท่ียวหรืองานสงเสริมการทองเท่ียว หรือ
งานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง  
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท วิชาการ 
ชื่อสายงาน  การพัฒนาการทองเท่ียว  
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการพัฒนาการทองเท่ียว   
ระดับตําแหนง เชี่ยวชาญ  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา วิ เคราะหปญหาท่ีผานมา หรือโอกาสในอนาคต เพ่ือกําหนดนโยบาย กลยุทธ 

ยุทธศาสตรในการพัฒนาการทองเท่ียว การกําหนดมาตรฐานการทองเท่ียว การพัฒนาบริการ
ทองเท่ียว และการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี        

(2) ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนาองคความรู สรางนวัตกรรม รวมท้ังใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบฐานขอมูล เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาการทองเท่ียวของพ้ืนท่ีใหเขมแข็งและ
ยั่งยืน 

(3) กําหนดแนวทางและกลยุทธในการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ คูมือ แนวทางปฏิบัติ เอกสาร
วิชาการและส่ือ เพ่ือนําไปใชในการดําเนินงานพัฒนาการทองเท่ียว การพัฒนาบริการทองเท่ียว 
และการพัฒนาแหลงทองเท่ียวของพ้ืนท่ี 

(4) กํากับดูแล เรง รัด ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการดําเนินงาน แผนงาน โครงการ 
ยุทธศาสตร เสนอแนะหลักเกณฑแนวทางในการสงเสริม สนับสนุน การพัฒนาการทองเท่ียว 
การพัฒนาบริการการทองเท่ียว การพัฒนาแหลงทองเท่ียว และการพัฒนาธุรกิจทองเท่ียวใน
พ้ืนท่ี 

(5) ใหคําปรึกษา และกําหนดแนวทางในการบํารุงรักษา อนุรักษ  ฟนฟู ปรับปรุงแหลงทองเท่ียว
สภาพแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปกรรม  โบราณวัตถุ ปูชนียสถานตางๆ ใหอยูในสภาพ
สมบูรณเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวของพ้ืนท่ี 

(6) วิจัยหรือจัดทําผลงานดานการพัฒนาการทองเท่ียว เพ่ือใหนวัตกรรมท่ีไดรับการยอมรับใน
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 

(7) ประยุกตใชแนวทางปฏิบัติท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล (Best Practices) ในการกําหนด
กลไก กระบวนการ หรือมาตรการการปฏิบัติงานพัฒนาการทองเท่ียว การพัฒนาบริการ
ทองเท่ียว และการพัฒนาแหลงทองเท่ียว เพ่ือมาปรับใชในการพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ 

(8) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคความรูอยาง
ตอเนื่องและใหสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(9) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

2. ดานแผนงาน 
(10) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกล

ยุทธของสวนราชการระดับพ้ืนท่ี มอบหมายงานแกไขปญหาในการปฏิบัติงานติดตาม
ประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3. ดานประสานงาน 
(11) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่น โดยมีบทบาทในการจูง

ใจ โนมนาวเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(12) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนํา แกหนวยงานระดับกองหรือสํานัก รวมท้ังท่ีประชุมท้ังในและ

ตางประเทศ เพ่ือใหเกิดประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
(13) ทําหนาท่ีเปนตัวแทนขององคกรในการประชุม เจรจาและการสัมมนาตางๆ ท่ีจัดข้ึนใน

ระดับประเทศและระหวางประเทศเพ่ือแลกเปล่ียนความรูความคิดเห็นรวมกัน  
 
4. ดานบริการ 
(14) เสนอความเห็น วินิจฉัยเพ่ือเสนอแนะแนวทางทางวิชาการแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายใน

และภายนอก และประชาชน เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียว การพัฒนาบริการ
ทองเท่ียวและการพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

(15) เผยแพร ถายทอดองคความรู เพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียว  การพัฒนาบริการทองเท่ียว และ
การพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัฒนาการทองเท่ียวประเภทวิชาการ ระดับ

ปฏิบัติการ และ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาการทองเท่ียวหรืองานสงเสริมการทองเท่ียว 
หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง  
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  
 
 
 




