
มาตรฐานกํ าหนดต ําแหนง

สายงาน      เจาหนาท่ีเทศกิจ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตํ าแหนงตาง ๆ  ที่ปฏิบัติงานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง

ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการด ําเนินการตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง
การควบคุมตรวจสอบและดํ าเนินการใหเปนไปตามขอบังคับตํ าบล  ขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของ  และปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ชื่อและระดับต ําแหนง
ตํ าแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต ําแหนง  ดังน้ี
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ชื่อต ําแหนง เจาหนาท่ีเทศกิจ 1

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงที่ไมยาก  ภายใตการ

กํ ากับตรวจสอบโดยใกลชิด   หรือตามคํ าสั่ง  หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูอยางแนชัดหรือละเอียดถ่ีถวน
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเบ้ืองตนเก่ียวกับการตรวจสอบ  และจัดระเบียบในตลาดสด  หาบเร  แผงลอย

รวมทั้งกิจการคาที่นารังเกียจและอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  ระวังเหตุรํ าคาญ  ท ําเบียนผูคา  ชี้แจงประชาสัมพันธ
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  การควบคุม
ตรวจสอบและดํ าเนินการใหเปนไปตามขอบังคับตํ าบล และกฎหมายที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาไดไมต่ํ ากวานี้ทุกสาขาที ่ก.พ. ก.ค.

หรือ ก.อบต. รับรอง  และผานการฝกอบรมตามหลักสูตรและระยะเวลาที ่ ก.อบต.กํ าหนด

ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยสภาต ําบลและองคการบริหารสวนตํ าบล  กฎหมาย

             กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
2.  มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่อยางเหมาะสม



ชื่อต ําแหนง เจาหนาท่ีเทศกิจ 2
หนาที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงที่คอนขางยาก  ภายใต
การกํ ากับตรวจสอบโดยใกลชิด  หรือตามคํ าสั่ง  หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูอยางแนชัดหรือละเอียดถ่ีถวน
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเบ้ืองตนเก่ียวกับการตรวจสอบ  และจัดระเบียบในตลาดสด  หาบเร  แผงลอย  รวมท้ัง

กิจการคาที่นารังเกียจ  และอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  ระวังเหตุรํ าคาญ  ท ําทะเบียนผูคา  ชี้แจงประชาสัมพันธ
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  การควบคุมตรวจ
สอบและดํ าเนินการใหเปนไปตามขอบังคับตํ าบล และกฎหมายที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีเทศกิจ 1 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 1  หรือท่ี ก.อบต.

             เทียบเทาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงหรือ
             งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่เทศกิจ 1  แลวจะตองมีความสามารถใน

การใหค ําแนะนํ าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ



ชื่อต ําแหนง เจาหนาท่ีเทศกิจ 3
หนาที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงที่ยากพอสมควร  ภายใต
การกํ ากับตรวจสอบบางและอาจไดรับมอบหมายใหควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่จ ํานวน
หน่ึงดวย  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด  หาบเร  แผงลอย

รวมทั้งกิจการคาที่นารังเกียจและอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  ระวังเหตุรํ าคาญ  ท ําทะเบียนผูคา  ชี้แจงประชา
สัมพันธ  ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
การควบคุมตรวจสอบและดํ าเนินการใหเปนไปตามขอบังคับตํ าบล และกฎหมายที่เกี่ยวของ  ใหค ําปรึกษา
แนะนํ าในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมาและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
                                    มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีเทศกิจ 1 และไดดํ ารงตํ าแหนงระดับ 2  หรือท่ี ก.อบต.
            เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง
            หรืองานที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่เทศกิจ 2 แลว จะตอง
1.  มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งของประเทศไทย
2.  มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล  วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล



ชื่อต ําแหนง เจาหนาท่ีเทศกิจ 4
หนาที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงที่ยากพอสมควร  ภายใต
การกํ ากับตรวจสอบบางและอาจไดรับมอบหมายใหควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่จ ํานวน
หน่ึงดวย  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับการตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด  หาบเร  แผงลอย

รวมทั้งกิจการคาที่นารังเกียจและอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  ระวังเหตุรํ าคาญ  ท ําทะเบียนผูคา  ชี้แจงประชา
สัมพันธ  ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
การควบคุมตรวจสอบและดํ าเนินการใหเปนไปตามขอบังคับตํ าบล และกฎหมายที่เกี่ยวของ  ใหค ําปรึกษา
แนะนํ าในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมาและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีเทศกิจ 1 และไดดํ ารงตํ าแหนงระดับ 3 หรือท่ี

             ก.อบต.  เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  หรือที่ ก. อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการ
            เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง  หรืองานที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา  1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีเทศกิจ 1 และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 2
             หรือท่ี  ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและ
              ความมั่นคง หรืองานที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่เทศกิจ 3 แลว จะตอง
1.  มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งของประเทศไทย
2.  มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล  วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล



ชื่อต ําแหนง เจาหนาท่ีเทศกิจ 5
หนาที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูง  หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานได
ระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีหรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํ านวนหน่ึง  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ในฐานะผูปฏิบัติงานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง  ตรวจสอบและจัดระเบียบ
ในตลาดสด  หาบเร  แผงลอย  รวมทั้งกิจการคาที่นารังเกียจ  และอาจเปนอันตรายตอสุขภาพควบคุมตรวจสอบ
และดํ าเนินการใหเปนไปตามขอบังคับตํ าบล  และกฎหมายที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงานท ําหนาที่ในการวางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบให
คํ าปรึกษาแนะนํ า  ปรับปรุง  แกไข  ติดตาม  ประเมินผล  ติดตอประสานงาน  และแกไขปญหาขัดของในการ
ปฏิบติังานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  โดยควบคุมตรวจสอบการดํ าเนินงานตาง  ๆ  หลายดาน  หรือดานใดดานหน่ึง
เกี่ยวกับงานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด  หาบเร  แผงลอบ  รวมทั้งกิจการคาที่นารังเกียจและอาจเปน
อันตรายตอสุขภาพ  ระวังเหตุรํ าคาญ  ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง  ควบคุมตรวจสอบและดํ าเนินการใหเปนไปตามขอบังคับตํ าบล และกฎหมายที่เกี่ยวของ
การประสานงานกับจังหวัดและอ ําเภอในการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง  งานมวลชนตาง ๆ
ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทํ าหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีเทศกิจ 1 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 4 หรือท่ี

             ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานรักษาความสงบเรียบรอยและ
             ความมั่นคง  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีเทศกิจ 1 และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 3
             หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานรักษาความสงบเรียบรอยและ
             ความมั่นคง  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป



ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่เทศกิจ 4  แลว  จะตอง
1.  มีความรู  ความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ  ของสวนราชการที่สังกัด
2.  มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค ําปรึกษา  แนะนํ า  และเสนอ

แนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.  มีความสามารถในการติดตอประสานงาน

                                         5. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร


