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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน เทศกิจ 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง ซึ่งมี
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจตรา การตรวจสอบ และการจัดระเบียบตางๆ เชน ตลาดสด 
หาบเร แผงลอย ทางเดิน เปนตน และกิจการคาท่ีนารังเกียจและอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ รวมท้ัง
การดูแล การรับผิดชอบ และการใหคําแนะนําแกแมคา พอคา และบรรดาคูคาตางๆ ตลอดจนการ
ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง การควบคุม การตรวจสอบและการดําเนินการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ ขอบังคับ และ
กฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของ การติดตอประสานงาน การรวมปฏิบัติงาน และการใหความสนับสนุน
การดําเนินการตางๆ กับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานตางๆ รวมถึงการอํานวย 
ความสะดวก และการบําบัดทุกขตางๆ ในการรักษาความสงบเรียบรอย และความมั่นคงแกประชาชน 
และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  เจาพนักงานเทศกิจ ระดับปฏิบัติงาน 
  เจาพนักงานเทศกิจ ระดับชํานาญงาน 
  เจาพนักงานเทศกิจ ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   เทศกิจ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานเทศกิจ 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) รวม และชวยตรวจตรา จัดระเบียบ และดูแลความเรียบรอยของตลาดสด หาบเร และแผง

ลอย เพ่ือใหเกิดความเปนเรียบรอย และถูกตองตามเทศบัญญัติ และระเบียบและกฎหมายวา
ดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองท่ีกําหนดไว 

(2) รวม และชวยดูแล รับผิดชอบ และใหคําแนะนําแมคา และบรรดาคูคาตางๆ ในบริเวณท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือใหแมคา และบรรดาคูคาตางๆ ปฏิบัติไดถูกตองตามเทศบัญญัติ และระเบียบ
และกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองท่ี
กําหนดไว 

(3) รวม และชวยตรวจตรา และเฝาระวังการดําเนินงานตางๆ ในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให
เกิดความถูกตอง และเปนไปตามเทศบัญญัติ ระเบียบและกฎหมายวาดวยการรักษาความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง หรือขอบังคับและกฎหมายอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวของ 

(4) รวม และชวยสืบสวน จับกุม และดําเนินคดีผูท่ีกระทําผิดเทศบัญญัติ ขอบังคับ และกฎหมาย
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมและโปรงใส 

(5) ชวย หรือรวมสนับสนุนงานบรรเทาสาธารณภัยตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เชน ปญหาน้ํา 
ทวม ทางชํารุด การจับสัตวเล้ือยคลาน เปนตน เพ่ือชวยบําบัดทุกขและแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหแกประชาชน 

(6) แกไขปญหาตางๆ ในเบ้ืองตนดานงานเทศกิจ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองตามกฎระเบียบท่ีกําหนดไว 

(7) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานเทศกิจ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานบริการ 
(9) ใหคําปรึกษาและแนะนําในเบ้ืองตนแกบุคลากร ประชาชน ผูท่ีมาติดตอ และหนวยงานตางๆ 

ท่ีเกี่ยวของดานงานเทศกิจ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติได
อยางถูกตอง 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(10) ประสานงานดานเทศกิจกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดาน
เทศกิจใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาท่ี ก.ถ. รับรอง  และผาน
การฝกอบรมตามหลักสูตรและระยะเวลาท่ี  ก.ถ.กําหนด 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   เทศกิจ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานเทศกิจ 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ตรวจตรา จัดระเบียบ และดูแลความเรียบรอยของตลาดสด หาบเร และแผงลอย เพ่ือใหเกิด

ความเปนเรียบรอย และถูกตองตามเทศบัญญัติ และระเบียบและกฎหมายวาดวยการรักษา
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองท่ีกําหนดไว 

(2) ดูแล รับผิดชอบ และใหคําแนะนําแมคา และบรรดาคูคาตางๆ ในบริเวณท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให
แมคา และบรรดาคูคาตางๆ ปฏิบัติไดถูกตองตามเทศบัญญัติ และระเบียบและกฎหมายวา
ดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองท่ีกําหนดไว 

(3) ตรวจตรา และเฝาระวังการดําเนินงานตางๆ ในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดความ
ถูกตอง และเปนไปตามเทศบัญญัติ ระเบียบและกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง หรือขอบังคับและกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(4) สืบสวน จับกุม และดําเนินคดีผูท่ีกระทําผิดเทศบัญญัติ ขอบังคับ และกฎหมายตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมและโปรงใส 

(5) สนับสนุนงานบรรเทาสาธารณภัยตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เชน ปญหาน้ําทวม ทาง
ชํารุด การจับสัตวเล้ือยคลาน เปนตน เพ่ือชวยบําบัดทุกขและแกไขปญหาความเดือดรอน
ใหแกประชาชน 

(6) แกไขปญหาตางๆ ดานงานเทศกิจ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ 
และสอดคลองตามกฎระเบียบท่ีกําหนดไว 

(7) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานเทศกิจ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(9) ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานดานเทศกิจของหนวยงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยาง

ถูกตอง และตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
(10) รวมวางแผนงาน และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานดานเทศกิจของหนวยงาน เพ่ือให

การปฏิบัติงานของหนวยงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

3.  ดานบริการ 
(11) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี

เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน ประชาชน หรือหนวยงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(12) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและ
กอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานเทศกิจประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน หรือท่ี ก.ถ.เทียบเทาแลวไมนอยกวา 6 ป  โดย

จะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงหรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   เทศกิจ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานเทศกิจ 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ดูแล และติดตามการตรวจตรา การจัดระเบียบ และความเรียบรอยของตลาดสด หาบ

เร และแผงลอย เพ่ือใหเกิดความเปนเรียบรอย และถูกตองตามเทศบัญญัติ และระเบียบและ
กฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองท่ีกําหนด
ไว 

(2) ควบคุม ดูแล และติดตามการดูแล การรับผิดชอบ และการใหคําแนะนําแมคา และบรรดาคูคา
ตางๆ ในบริเวณท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหแมคา และบรรดาคูคาตางๆ ปฏิบัติไดถูกตองตามเทศ
บัญญัติ และระเบียบและกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมืองท่ีกําหนดไว 

(3) ควบคุม ดูแล และติดตามการตรวจตรา และการเฝาระวังการดําเนินงานตางๆ ในเขตพ้ืนท่ีท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดความถูกตอง และเปนไปตามเทศบัญญัติ ระเบียบและกฎหมายวาดวย
การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง หรือขอบังคับและ
กฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(4) ควบคุม ดูแล และติดตามการสืบสวน จับกุม และดําเนินคดีผูท่ีกระทําผิดเทศบัญญัติ ขอบังคับ 
และกฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมและโปรงใส 

(5) สนับสนุนงานบรรเทาสาธารณภัยตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เชน ปญหาน้ําทวม ทางชํารุด 
การจับสัตวเล้ือยคลาน เปนตน เพ่ือชวยบําบัดทุกขและแกไขปญหาความเดือดรอนใหแก
ประชาชน 

(6) แกไขปญหาตางๆ ดานงานเทศกิจ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ 
และสอดคลองตามกฎระเบียบท่ีกําหนดไว 

(7) ใหแนวทางในการพัฒนา และการปรับปรุงระบบงานเทศกิจ เพ่ือใหมีระบบงานเทศกิจท่ีมี
คุณภาพ และประสิทธิภาพมากข้ึนในการใหบริการท่ีดีแกประชาชน และผูมารับบริการ 

(8) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
เทศกิจ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

2.  ดานกํากับดูแล 
(10) กํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานดานเทศกิจของหนวยงาน เพ่ือให

การดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง และตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(11) วางแผนงาน ควบคุมดูแล มอบหมาย และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานดานเทศกิจของ
หนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีสําเร็จลุลวงไปดวยดีตามท่ีวางเปาหมาย และนโยบายท่ี
กําหนดไว 

 
3.  ดานบริการ 
(12) ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบขอหารือ และเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานเทศกิจแก

บุคลากร ประชาชน และหนวยงานภาครัฐและเอกชนตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความรูความ
เขาใจท่ีถูกตอง ตรงกัน และปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

(13) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและ
กอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานเทศกิจประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี 

ก.ถ.เทียบเทาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานรักษาความสงบ
เรียบรอยและความมั่นคงหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ปหรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานเทศกิจประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ.
เทียบเทาแลวไมนอยกวา 10 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานรักษาความสงบเรียบรอย
และความมั่นคงหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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




