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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การส่ิงแวดลอม 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการส่ิงแวดลอม ซึ่งมีลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการสํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล การศึกษา วิจัย และเสนอแนวทางการปรับปรุง
รักษาสภาวะแวดลอม เพ่ือใชในการพิจารณาปรับปรุง และกําหนดนโยบายและแผนงานดาน
ส่ิงแวดลอม ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําและสงเสริมเผยแพร การปองกันและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้ประกอบดวย 
   นักวิชาการส่ิงแวดลอม ระดับปฏิบัติการ 
   นักวิชาการส่ิงแวดลอม ระดับชํานาญการ 
   นักวิชาการส่ิงแวดลอม ระดับชํานาญการพิเศษ 
   นักวิชาการส่ิงแวดลอม ระดับเชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) 2��

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท   วิชาการ 
ชื่อสายงาน    การส่ิงแวดลอม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน   นักวิชาการส่ิงแวดลอม 
ระดับตําแหนง    ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ชวยปฏิบัติการเกี่ยวกับการสํารวจ รวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะห วิจัย ประเมินผลขอมูลและ

การดําเนินงาน ติดตามตรวจสอบ สภาวะแวดลอม เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดและ
ปรับปรุง นโยบาย แผน มาตรฐาน มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข 
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังการส่ือสารและถายทอดองคความรูดานส่ิงแวดลอมเพ่ือสราง
จิตสํานึกและสงเสริม  การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอม 

(2) ชวยติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม วิเคราะหรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอม และเสนอ
ความเห็นเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ หรือเงื่อนไขคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีกําหนดข้ึนใน
พ้ืนท่ี  

(3) รวมศึกษา ประสานการมีสวนรวมของเครือขายภาคีและกําหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมเชน 
มาตรฐานคุณภาพน้ํา มาตรฐานคุณภาพพอากาศ  ฯลฯ เปนตน เพ่ือนําไปใชเปนมาตรฐานในพ้ืนท่ี
ท่ีรับผิดชอบ 

(4) ศึกษาปญหาเกี่ยวกับมลภาวะ นิเวศนวิทยา และการอนุรักษส่ิงแวดลอมดานตางๆ เพ่ือประกอบการ
จัดทําขอเสนอในแกปญหา ปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอม หรือสงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอมใน
พ้ืนท่ีซึ่งรับผิดชอบ 

(5) สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชน เครือขายประชาชน อาสาสมัคร องคกรเอกชนตางๆ มีสวนรวม
ในการดูแลและสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ี เพ่ือใหทองถ่ินซึ่งรับผิดชอบมีส่ิงแวดลอมท่ีดี
ตามเกณฑมาตรฐานข้ันต่ําท่ีกําหนดไว  

(6) วินิจฉัยขอเท็จจริงเบ้ืองตนเกี่ยวกับปญหาส่ิงแวดลอม รวมถึงตรวจเหตุเดือดรอนรําคาญอัน
เนื่องมาจากมลภาวะ  เพ่ือนําเสนอแนวทางทางแกไขและสรางความพึงพอใจใหประชาชนผูเสียหาย 

(7) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
ส่ิงแวดลอม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(9) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 



2�2
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

3. ดานประสานงาน 
(10) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(11) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือ

สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4. ดานการบริการ 
(12) ใหคําแนะนํา ชี้แจงและตอบปญหาเกี่ยวกับงานวิชาการส่ิงแวดลอม แกสวนราชการ หนวยงาน

เอกชนและประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหไดความรูและขอมูลท่ีตองการ 
(13) จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน จัดทําสถิติ รายงาน หรือฐานขอมูลระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานวิชาการ

ส่ิงแวดลอม เพ่ือใหสนับสนุนภารกิจของสวนราชการ และประโยชนในการพิจารณากําหนดและ
ปรับปรุง นโยบาย แผน มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข  และกฎหมายท่ี
เกี่ยวกับงานวิชาการส่ิงแวดลอม 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเศรษฐศาสตร  รัฐศาสตร  ประชากรศาสตร สังคม
วิทยา  และมานุษยวิทยา  ภูมิศาสตร  การบริหารการศึกษา  สถิติ  โบราณคดี  สถาปตยกรรม
ศาสตร ผังเมือง  การเกษตร  วนศาสตร  การประมง  เคมี  ชีววิทยา  ฟสิกส  ธรณีวิทยา  
วิทยาศาสตรทางทะเล  สุขาภิบาล  อาชีวอนามัย  วิทยาศาสตรการแพทย  วิศวกรรมศาสตร  
ส่ิงแวดลอม  หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) 2��

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน    การส่ิงแวดลอม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการส่ิงแวดลอม 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) กําหนดและจัดทํา นโยบาย แผนหลัก มาตรฐาน มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ กฎ ระเบียบ 

เงื่อนไข กฎหมายท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังการพัฒนาและถายทอดองคความรูดานส่ิงแวดลอม สราง
จิตสํานึกและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอม เพ่ือใหการ
ดําเนินงานดานการจัดการส่ิงแวดลอมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

(2) ศึกษาและพัฒนางานจัดการส่ิงแวดลอมดานตางๆ เชน การพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการท่ี
เหมาะสม และประยุกตใช เพ่ือพัฒนาแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับสถานการณส่ิงแวดลอมของพ้ืนท่ี 

(3) วิเคราะหปญหา เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานจัดการส่ิงแวดลอม งานวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม งานติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมและเร่ืองราวรองทุกข เสนอความเห็น
เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม และถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
เงื่อนไขท่ีกําหนด รวมท้ังจัดทํารายงานสถานการณคุณภาพส่ิงแวดลอม  

(4) ควบคุม ติดตาม และดูแลการตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม วิเคราะหรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอม 
และเสนอความเห็นเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ หรือเงื่อนไขคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ี
กําหนดข้ึนในพ้ืนท่ี  

(5) ควบคุม วางแผน ศึกษา ประสานการมีสวนรวมของเครือขายภาคีและกําหนดมาตรฐานคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมเชน มาตรฐานคุณภาพน้ํา มาตรฐานคุณภาพพอากาศ  ฯลฯ เปนตน เพ่ือนําไปใช              
เปนมาตรฐานในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

(6) ควบคุม ติดตาม และดูแลศึกษาปญหาเกี่ยวกับมลภาวะ นิเวศนวิทยา และการอนุรักษส่ิงแวดลอม
ดานตางๆ เพ่ือประกอบการจัดทําขอเสนอในแกปญหา ปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอม หรือสงเสริม
การอนุรักษส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีซึ่งรับผิดชอบ 

(7) วางแผน สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชน เครือขายประชาชน อาสาสมัคร องคกรเอกชนตางๆ มี
สวนรวมในการดูแลและสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ี เพ่ือใหทองถ่ินซึ่งรับผิดชอบมี
ส่ิงแวดลอมท่ีดีตามเกณฑมาตรฐานข้ันต่ําท่ีกําหนดไว  

(8) วินิจฉัยขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหาส่ิงแวดลอม รวมถึงตรวจเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องมาจาก
มลภาวะ  เพ่ือนําเสนอแนวทางทางแกไขและสรางความพึงพอใจใหประชาชนผูเสียหาย 

(9) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนแก
เจาหนาท่ีในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
ส่ิงแวดลอม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(12) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับสํานัก

หรือกอง และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ี
กําหนด 

 
3. ดานประสานงาน 
(13) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกใน

ทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(14) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือ

สรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4. ดานบริการ 
(15) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงในเร่ืองเกี่ยวกับงานจัดการส่ิงแวดลอมในสวนท่ีรับผิดชอบใน

ระดับท่ีซับซอน หรืออํานวยการการฝกอบรม หรือถายทอดองคความรูใหแกหนวยงานราชการ 
เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจในการจัดการส่ิงแวดลอม 

(16) พัฒนาฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานจัดการส่ิงแวดลอม เพ่ือใหสอดคลองและ
สนับสนุนภารกิจของหนวยงาน รวมท้ังใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑและมาตรการตาง  ๆ

(17) ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน งานดานวิชาการส่ิงแวดลอมแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการส่ิงแวดลอมประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

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

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการส่ิงแวดลอม  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 4 ป สําหรับผูท่ีไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํา
กวานี้ทางเศรษฐศาสตร ประชากรศาสตร วิศวกรรมศาสตร  สถาปตยกรรมศาสตร  ผังเมือง  
เคมี  ชีววิทยา  ฟสิกส  การเกษตร  วิทยาศาสตรทางทะเล  พัฒนาชุมชน  ธรณีวิทยา  
ส่ิงแวดลอม  พิษวิทยา หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้
ได และกําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 2 ป สําหรับผูท่ีไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
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ทางเศรษฐศาสตร ประชากรศาสตร วิศวกรรมศาสตร  สถาปตยกรรมศาสตร  ผังเมือง  เคมี  
ชีววิทยา  ฟสิกส  การเกษตร  วิทยาศาสตรทางทะเล  พัฒนาชุมชน  ธรณีวิทยา  ส่ิงแวดลอม  
พิษวิทยา หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

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



2��
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เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน    การส่ิงแวดลอม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการส่ิงแวดลอม 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) วางแนวทางการศึกษาและพัฒนางานจัดการส่ิงแวดลอมดานตางๆ เชน การพัฒนาระบบ 

รูปแบบ และวธีิการท่ีเหมาะสม และประยุกตใช เพ่ือพัฒนาแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณส่ิงแวดลอมของพ้ืนท่ี 

(2) พิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมของพ้ืนท่ี และสถานการณส่ิงแวดลอม
ระหวางพ้ืนท่ี 

(3) วางแผน ควบคุม ดูแลและติดตามการกําหนดและจัดทํา นโยบาย แผนหลัก มาตรฐาน 
มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข กฎหมายท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังการพัฒนา
และถายทอดองคความรูดานส่ิงแวดลอม สรางจิตสํานึกและสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอม เพ่ือใหการดําเนินงานดานการจัดการส่ิงแวดลอมเปนไป
ตามเปาหมายท่ีกําหนด 

(4) วางแผน ควบคุม ดูแลและติดตามการวิเคราะหปญหา เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานจัดการ
ส่ิงแวดลอม งานวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม งานติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมและ
เร่ืองราวรองทุกข เพ่ือเสนอความเห็นใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม และถูกตอง
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และเงื่อนไขท่ีกําหนด  

(5) วางแผน ควบคุม ดูแลและติดตามการตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม วิเคราะหรายงานผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม และเสนอความเห็นเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ หรือเงื่อนไขคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมท่ีกําหนดข้ึนในพ้ืนท่ี  

(6) สรางการมีสวนรวมของเครือขายภาคีและกําหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมเชน มาตรฐาน
คุณภาพน้ํา มาตรฐานคุณภาพพอากาศ  ฯลฯ เปนตน เพ่ือนําไปใชเปนมาตรฐานในพ้ืนท่ีท่ี
รับผิดชอบ 

(7) ควบคุมดูแลและติดตามการศึกษาปญหาเกี่ยวกับมลภาวะ นิเวศนวิทยา และการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมดานตางๆ เพ่ือประกอบการจัดทําขอเสนอในแกปญหา ปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอม 
หรือสงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีซึ่งรับผิดชอบ 

(8) วางแผน สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชน เครือขายประชาชน อาสาสมัคร องคกรเอกชนตางๆ มี
สวนรวมในการดูแลและสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ี เพ่ือใหทองถ่ินซึ่งรับผิดชอบมี
ส่ิงแวดลอมท่ีดีตามเกณฑมาตรฐานข้ันต่ําท่ีกําหนดไว  

(9) วางแผน ควบคุมดูแลและติดตามการวินิจฉัยขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหาส่ิงแวดลอม รวมถึงตรวจ
เหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องมาจากมลภาวะ  เพ่ือนําเสนอแนวทางทางแกไขและสรางความพึง
พอใจใหประชาชนผูเสียหาย 
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(10) จัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานงานส่ิงแวดลอม เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหถูกตอง 
และเปนไปในทิศทางเดียวกันท้ังองคกร รวมท้ังสอดคลองตามระบบการควบคุมภายในท่ีดี 

(11) ตรวจสอบ ประเมินผล และแกปญหาส่ิงแวดลอมและการปฏิบัติงานอื่นๆ เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานถูกตองตามหลักเกณฑ มาตรฐาน และวิธีการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(12) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานส่ิงแวดลอม เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบงานท่ีตั้งไว
สามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน  

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

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

(15) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
ส่ิงแวดลอม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(16) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(17) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง มอบหมาย

งาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ี
กําหนด 

 
3. ดานประสานงาน 
(18) ประสานสัมพันธกับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหนวยงานอื่นใน

ระดับกองหรือสํานักเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(19) ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตาง ๆ เพ่ือเปนประโยชนและเกิด

ความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 
4. ดานบริการ 
(20) ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงในเร่ืองเกี่ยวกับงานจัดการส่ิงแวดลอม ในสวนท่ี

รับผิดชอบ หรืออํานวยการในการฝกอบรม หรือถายทอดองคความรูแกหนวยงานราชการ เอกชน 
หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการจัดการส่ิงแวดลอม 



2��
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 

(21) กําหนดแนวทางการพัฒนาและจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานจัดการ
ส่ิงแวดลอม เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรฐาน และมาตรการตางๆ 

(22) ใหคําปรึกษาแนะนํา ในงานดานการจัดการส่ิงแวดลอมแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เชน ให
คําปรึกษาแนะนํา ในการปฏิบัติงาน วางโครงการ จัดทําคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน และ
วิธีใชเคร่ืองมืออุปกรณท่ีถูกตอง เปนตน เพ่ือถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานและขอกําหนด 

 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการส่ิงแวดลอมประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

และ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 

ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการส่ิงแวดลอม  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) 2��

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน    การส่ิงแวดลอม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการส่ิงแวดลอม 
ระดับตําแหนง   เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) พัฒนาและสรางสรรคนวัตกรรมในการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ

สิ่งแวดลอมดานตางๆ และเสนอแนวคิดการบริหารงานจัดการสิ่งแวดลอมของพื้นที่ใหมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณส่ิงแวดลอมของพ้ืนท่ีและระหวางพ้ืนท่ี  

(2) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห ขอมูลหรือประเด็นปญหาดาน
สิ่งแวดลอม เพื่อกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่เกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(3) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง ควบคุมดูแลและติดตามการกําหนดและจัดทํา นโยบาย 
แผนหลัก มาตรฐาน มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ กฎ ระเบียบ เงื ่อนไข กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ รวมทั้งการพัฒนาและถายทอดองคความรูดานสิ่งแวดลอม สรางจิตสํานึกและ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อใหการดําเนินงานดาน
การจัดการส่ิงแวดลอมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

(4) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง ควบคุมดูแลและติดตามการวิเคราะหปญหา เสนอแนะ
แนวทางการปฏิบัติงานจัดการส่ิงแวดลอม งานวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม งานติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมและเรื่องราวรองทุกข เพื่อเสนอความเห็นใหเปนไปตาม
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม และถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และเงื ่อนไขท่ี
กําหนด  

(5) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง ควบคุมดูแลและติดตามการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
วิเคราะหรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม และเสนอความเห็นเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน 
หลักเกณฑ หรือเงื่อนไขคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีกําหนดข้ึนในพ้ืนท่ี  

(6) สรางการมีสวนรวมของเครือขายภาคีและกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมเชน 
มาตรฐานคุณภาพน้ํา มาตรฐานคุณภาพพอากาศ  ฯลฯ เป นตน เพื ่อนําไปใช เป น                      
มาตรฐานในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

(7) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง ควบคุมดูแลและติดตามการศึกษาปญหาเกี่ยวกับมลภาวะ 
นิเวศนวิทยา และการอนุรักษสิ่งแวดลอมดานตางๆ เพื่อประกอบการจัดทําขอเสนอใน
แกปญหา ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมในพื้นที่ซึ ่ง
รับผิดชอบ 

 



2�0
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 

(8) วิจัยหรือจัดทําผลงานดานวิชาการสิ่งแวดลอม เพื่อใหนวัตกรรมที่ไดรับการยอมรับใน
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 

(9) ประยุกตใชแนวทางปฏิบัติที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล (Best Practices) ในการ
กําหนดกลไก กระบวนการ หรือมาตรการการปฏิบัติงานดานส่ิงแวดลอม เพื่อมาปรับใชใน
การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ 

(10) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหเกิดการพัฒนาองคความรูอยาง
ตอเนื ่องและใหสามารถปฏิบัต ิงานไดสอดคลองก ับว ัตถุประสงคขององค กร และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) วางกรอบการจ ัดทําเอกสารว ิชาการ ตํารา ข อสอบ ทางว ิชาการ สิ ่งแวดลอม เพื ่อ
ประกอบการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวของ 

(12) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(13) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการใน

ระดับกลยุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มอบหมายงานแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
ติดตาม ประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3. ดานประสานงาน 
(14) ประสานการทํางานโครงการตาง ๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่น โดยมีบทบาทใน

การจูงใจ โนมนาวเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(15) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนํา แกหนวยงานระดับกองหรือสํานัก รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ

ตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 
4. ดานบริการ 
(16) ใหคําปรึกษาแนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาที่สําคัญดานการจัดการสิ่งแวดลอม 

อํานวยการฝกอบรมหรือถายทอดองคความรู แกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน
ท่ัวไป เพ่ือ ใหมีความรูความเขาใจในการจัดการส่ิงแวดลอม 

(17) สงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาและจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศดานการ
จ ัดการ สิ ่ง แวดล อม  เ พื ่อ ให สอดคลองและสนับสน ุนภารก ิจของหนวยงานและใช
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรฐาน และมาตรการ
ตางๆ 

(18) ฝกอบรมหรือถายทอดความรู หรือนิเทศงานใหแกพนักงานหรือเจาหนาที่ในหนวยงาน 
พรอมท้ังเผยแพรความรูในระดับพื้นที่ เพื่อใหมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตองสมบูรณและมีประสิทธิภาพ 

 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) 2��

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการส่ิงแวดลอมประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

และ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการส่ิงแวดลอม  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1.   ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2.   ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3.   สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




