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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การพยาบาลวิชาชีพ 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ 
โดยผูไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ
ชั้นหนึ่ง ปฏิบัติงานสงเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาล และปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยและ
บําบัดรักษาภายใตการควบคุมของแพทย โดยทําหนาท่ีเปนผูใหบริการ วางแผนงาน ประสานงาน 
ประเมินผล และบันทึกผลการใหการพยาบาล รวมท้ังศึกษา วิเคราะห คิดคน พัฒนาการพยาบาล
และควบคุมการพยาบาลใหเปนไปอยางมีคุณภาพและอยูในมาตรฐาน ตลอดจนสงเสริมและพัฒนา
ความรูความสามารถทางการพยาบาลใหกับเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับงานการพยาบาล จัดสถานท่ีและ
เตรียมอุปกรณท่ีใชในการรักษาพยาบาล ชวยแพทยในการตรวจวินิจฉัยและบําบัดรักษา จัดเตรียม
และสงเคร่ืองมือในการผาตัด ชวยแพทยในการใชยาระงับความรูสึก หรือใชเคร่ืองมือพิเศษ 
บางประเภท เพ่ือการวินิจฉัยและบําบัดรักษา ตลอดจนปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัวและ 
การผดุงครรภ การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค การฟนฟูสภาพผูปวย และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ี
เกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  พยาบาลวิชาชีพ  ระดับปฏิบัติการ 
  พยาบาลวิชาชีพ  ระดับชํานาญการ 
  พยาบาลวิชาชีพ  ระดับชํานาญการพิเศษ 
  พยาบาลวิชาชีพ  ระดับเชี่ยวชาญ 
   
 
 
 
 
 
 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การพยาบาลวิชาชีพ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พยาบาลวิชาชีพ 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ใหการพยาบาลดูแลผูปวยอยางใกลชิดตามหลักวิชาชีพ ตลอดจนควบคุมอนามัยของผูปวย

และส่ิงแวดลอมผูปวย เพ่ืออํานวยความปลอดภัยและความสุขสบายแกผูปวยท้ังทางรางกาย
และจิตใจ 

(2) ฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ และสงเสริมใหกําลังใจผูปวย เพ่ือใหผูปวยมีอาการและสภาพ
จิตใจท่ีดีข้ึน 

(3) ใหการพยาบาล ติดตามสังเกตอาการ และเฝาระวังผูปวยท่ีมีภาวะวิกฤต เพ่ือใหสามารถให
ความชวยเหลือผูปวยไดทันเวลา 

(4) ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน แกปญหาเฉพาะหนา และตัดสินใจใหการชวยเหลือผูปวยในกรณี
ฉุกเฉินและเรงดวน เพ่ือใหสามารถรักษาพยาบาลผูปวยฉุกเฉินไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

(5) ปฏิบัติงานดานพยาบาลตามคําส่ังแพทยตางๆ เชน ใหยาและสารน้ําแกผูปวยทางเสนเลือด 
ใชยาระงับความรูสึกและการใชเคร่ืองมืออุปกรณพิเศษบางประเภท เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของแพทยเปนไปอยางคลองตัวและใหการรักษาไดอยางทันทวงทีและถูกตอง 

(6) ทดสอบการแพยาบางชนิดของผูปวย เพ่ือหลีกเล่ียงการใหยาชนิดนั้นหรือยาท่ีมีสารท่ี
กอใหเกิดอาการแพแกผูปวย 

(7) จัดทํารายงานการใหการพยาบาลเสนอแพทยหรือผูบังคับบัญชา เพ่ือรายงานผลและเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณาขยายผลหรือปรับปรุงการรักษาพยาบาลผูปวย 

(8) จัดเตรียม ดูแลอุปกรณ เคร่ืองมือและสถานท่ีใหการบริการพยาบาลใหสะอาดปราศจากเชื้อ
โรค เพ่ือใหพรอมเสมอในการใชปฏิบัติการรักษาพยาบาลและเปนการปองกันโรคซ้ําซอนท่ี 
อาจเกิดข้ึน 

(9) รวมปฏิบัติงานทางดานการควบคุมโรคติดตอตางๆ ภายในชุมชนกับเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ
อื่นๆ เพ่ือใหการบริการดานสุขภาพของประชาชนเปนไปอยางท่ัวถึง 

(10) จัดทําขอมูล เอกสาร และรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานพยาบาลวิชาชีพ เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปน
ประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางานดานพยาบาลวิชาชีพใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(11) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานพยาบาลวิชาชีพ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

2.  ดานแผนงาน 
(13) บันทึกรายงานอาการและความเปล่ียนแปลงตางๆ ตลอดจนประเมินสภาพผูปวยประกอบกับ

ผลตรวจวินิจฉัย เพ่ือกําหนดวิธีการรักษาพยาบาลท่ีถูกตอง 
(14) วางแผนการบริการสงเสริมสุขภาพประชาชน การผดุงครรภ การวางแผนครอบครัว การให

ภูมิคุมกันโรคหรือการบริการอื่นๆ ทางดานสุขภาพ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยาง
ราบร่ืน และมีประสิทธิภาพ 

(15) จัดจําแนกผูปวยตามประเภทหรือตามความเหมาะสม เพ่ือความรวดเร็วในการตรวจรักษา 
 
3.  ดานประสานงาน 
(16) ประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการรักษาพยาบาลท่ีรับผิดชอบ  

เพ่ือใหการปฏิบัติงานลุลวงไปไดดวยดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
4.  ดานบริการ 
(17) สอนหรือใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและปองกันโรคแกบุคคล ชุมชน 

หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหบุคคลหรือหนวยงานดังกลาวทราบถึงวิธีปฏิบัติตนให
ปลอดภัยจากโรคและไดขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการรักษาสุขภาพ 

(18) บริการใหภูมิคุมกันโรค  ตลอดจนบริการสงเสริมสุขภาพมารดาและทารก และการวางแผน
ครอบครัว  เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรงและทราบถึงการดูแลตนเองและ
บุคคลรอบขางอยางถูกตองเหมาะสม 

(19) ประชาสัมพันธ รณรงค และเผยแพรพฤติกรรมท่ีถูกตองในการปองกันตนจากโรคติดตอ
ตางๆ เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรง 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการพยาบาล และไดรับใบอนุญาต ประกอบโรคศิลปะ 
สาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่งหรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใช
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การพยาบาลวิชาชีพ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พยาบาลวิชาชีพ 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) พยาบาลผูปวยเฉพาะโรคบางประเภท ผูปวยในระยะวิกฤตหรือมีอาการหนัก หรือผูปวยท่ีมี

ปญหาซับซอน  เพ่ือใหผูปวยมีอาการดีข้ึน ไดรับการพยาบาลท่ีถูกตอง และเหมาะสมตาม
แผนการรักษาของแพทย 

(2) ปฐมพยาบาลผูปวยท่ีไดรับอุบัติเหตุอาการสาหัส หรือในกรณีท่ีตองใชเคร่ืองมือพิเศษชวยผูปวย
ในกรณีมีอุบัติเหตุ หรือขัดของในระบบหายใจ เพ่ือประคองอาการของผูปวยและชวยชีวิตผูปวย
กอนไดรับการรักษาจากแพทย 

(3) ชวยแพทยในการบําบัดรักษาโดยการใชเคร่ืองมืออุปกรณพิเศษบางประเภทในการตรวจ
วินิจฉัย  การใหยาระงับความรูสึก หรือการควบคุมอาการผูปวยระหวางใหยา เพ่ือแบงเบา
ภาระและชวยใหแพทยใหการรักษาพยาบาลดวยความคลองตัวและรวดเร็วทันทวงที 

(4) ดูแลและใหการพยาบาลแกผูปวยหรือจัดเตรียมผูปวยตามเงื่อนไขท่ีจําเปนและเหมาะสม เพ่ือ
เตรียมผูปวยใหอยูในสภาพท่ีพรอมจะรับการรักษา 

(5) จัดเตรียมและสงเคร่ืองมือในการผาตัด เพ่ือใหแพทยทํางานไดอยางรวดเร็วมากข้ึน 
(6) ใหความรวมมือตามแผนการรักษาของแพทย  เพ่ือใหการรักษาพยาบาลเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและเปนผลดีตอผูปวย 
(7) ควบคุมและดูแลอุปกรณ เคร่ืองมือ รวมถึงส่ิงแวดลอมในหองของผูปวยหรือหนวยงานการ

พยาบาลใหเหมาะสม และสะอาดถูกสุขลักษณะ เพ่ือใหผูปวยหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของมีสภาพ
รางกายและจิตใจท่ีดี  และปลอดภัยจากการแพรกระจายของเชื้อโรค 

(8) ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุงมาตรฐานบริการการพยาบาล เพ่ือใหการรักษาพยาบาลมีมาตรฐาน
ท่ีสูงข้ึน นําไปสูการใหการรักษาพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสอดคลองกับเปาหมาย
ท่ีตั้งไว 

(9) รวมปฏิบัติงานทางดานการควบคุมโรคติดตอตางๆ ภายในชุมชนกับเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของอื่นๆ 
เพ่ือใหการบริการดานสุขภาพของประชาชนเปนไปอยางท่ัวถึง 

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

(11) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
พยาบาลวิชาชีพ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(13) วางแผนงานหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ 

ดานพยาบาลวิชาชีพ และแกไขปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานดาน
พยาบาลวิชาชีพเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(14) วางแผนการบริการพยาบาล การฟนฟูผูปวย ตลอดจนการพัฒนาและสงเสริมงานการพยาบาล
ของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหมีแนวทางท่ีชัดเจนในการดําเนินงานซึ่งสอดคลองกับ
เปาหมายและนโยบายของหนวยงานท่ีตั้งไว 

(15) ศึกษา และวิเคราะหขอมูลสถิติ รายงานทางดานการสาธารณสุข งานอนามัย และการพยาบาล 
ภายในชุมชนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาวางแผน จัดทําโครงการพัฒนามาตรฐานหรือ
สงเสริมการสาธารณสุข งานอนามัย และการพยาบาลภายในชุมชนอันจะสงผลใหประชาชนมี
สุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรง 

(16) จัดทํางบประมาณการจัดซื้อ และการจัดหาวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือทางการแพทย และการ
พยาบาลตางๆ เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน และเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน 

 
3.  ดานประสานงาน 
(17) ประสานงานดานพยาบาลวิชาชีพกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ดานพยาบาลวิชาชีพใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(18) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานพยาบาลวิชาชีพแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(19) คิดคน ปรับปรุงการสอน หรือแนะนําผูปวย ประชาชน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับการ

พยาบาลหรือการปฏิบัติตนในการรักษาสุขภาพ  เพ่ือใหการสอนหรือการแนะนําดังกลาว
ไดผลดี มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 

(20) ใหคําปรึกษาแนะนํา และถายทอดความรูดานการพยาบาลแกบุคลากรระดับรองลงมา 
นักศึกษาพยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขตางๆ รวมถึงเปนวิทยากรบรรยายในโอกาสตางๆ 
เพ่ือถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพพยาบาล 

(21) สงเสริมการประชาสัมพันธ รณรงค และเผยแพรพฤติกรรมท่ีถูกตองในการปองกันตนจาก
โรคติดตอตางๆ เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรง 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาลวิชาชีพประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 
ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาลวิชาชีพหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป   กําหนด 6  ป ใหลดเปน 4 ปสําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ทางการพยาบาล และไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการพยาบาล หรือสาขาการ
พยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได และกําหนด 6 ป ใหลดเปน 2 ปสําหรับผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ทางการพยาบาล และไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการพยาบาล หรือสาขาการ
พยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การพยาบาลวิชาชีพ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พยาบาลวิชาชีพ 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการพยาบาลผูปวยเฉพาะโรคบางประเภท ผูปวยในระยะวิกฤตหรือมีอาการ

หนัก หรือผูปวยท่ีมีปญหาซับซอน  เพ่ือใหผูปวยมีอาการดีข้ึน ไดรับการพยาบาลท่ีถูกตอง และ
เหมาะสมตามแผนการรักษาของแพทย 

(2) ควบคุม และดูแลการปฐมพยาบาลผูปวยท่ีไดรับอุบัติเหตุอาการสาหัส หรือในกรณีท่ีตองใช
เคร่ืองมือพิเศษชวยผูปวยในกรณีมีอุบัติเหตุ หรือขัดของในระบบหายใจ เพ่ือประคองอาการของ
ผูปวยและชวยชีวิตผูปวยกอนไดรับการรักษาจากแพทย 

(3) ควบคุม และดูแลการชวยแพทยในการบําบัดรักษาโดยการใชเคร่ืองมืออุปกรณพิเศษบาง
ประเภทในการตรวจวินิจฉัย  การใหยาระงับความรูสึก หรือการควบคุมอาการผูปวยระหวางให
ยา เพ่ือแบงเบาภาระและชวยใหแพทยใหการรักษาพยาบาลดวยความคลองตัวและรวดเร็ว
ทันทวงที 

(4) ควบคุม และดูแลการใหการพยาบาลแกผูปวยหรือจัดเตรียมผูปวยตามเงื่อนไขท่ีจําเปนและ
เหมาะสม เพ่ือเตรียมผูปวยใหอยูในสภาพท่ีพรอมจะรับการรักษา 

(5) ควบคุม และดูแลการจัดเตรียมและการสงเคร่ืองมือในการผาตัด เพ่ือใหแพทยทํางานไดอยาง
รวดเร็วมากข้ึน 

(6) ควบคุม และดูแลการใหความรวมมือตามแผนการรักษาของแพทย  เพ่ือใหการรักษาพยาบาล
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนผลดีตอผูปวย 

(7) ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานดานการพยาบาลวิชาชีพ เพ่ือนําไปพัฒนา และ
ปรับปรุงกระบวนการ และข้ันตอนในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(8) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานพยาบาลวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา
ระบบงานท่ีตั้งไวสามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
ความตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน 

(9) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(10) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน หรือ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงาน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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(11) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
พยาบาลวิชาชีพ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(13) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานดานพยาบาลวิชาชีพของหนวยงาน รวมท้ังประเมินผลและ

แกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิาน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(14) วางแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ ดานพยาบาลวิชาชีพ เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการ

ดําเนินงานใหถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองตามนโยบายท่ีกําหนดไว 
(15) จัดทําและพัฒนา เคร่ืองมือ อุปกรณ และวิธีการตางๆ ในงานพยาบาลวิชาชีพ เพ่ือใหสามารถ

วินิจฉัยและใหการรักษาไดอยางถูกตอง เหมาะสม และเปนการชวยประหยัดงบประมาณใน
การส่ังซื้อเคร่ืองมือและอุปกรณจากตางประเทศ 

(16) เสนอแนะในการวางแผนการใหบริการการพยาบาล การกําหนดมาตรฐานหรือแนวทางในงาน
พยาบาล หรืองานสงเสริมสุขภาพ หรือในการวางแผนตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานพยาบาล   
เพ่ือใหขอมูลและขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนและถูกตอง 

  
3.  ดานประสานงาน 
(17) ประสานงานดานพยาบาลวิชาชีพกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ดานพยาบาลวิชาชีพใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(18) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานพยาบาลวิชาชีพแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
(19) รวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้งท้ังภายในและภายนอกองคกร เพ่ือเปน

ตัวแทนรวมเสนอความคิดเห็น หารือ และประสานงานในประเด็นตางๆ เกี่ยวกับการพยาบาล 
 
4.  ดานบริการ 
(20) ถายทอดความรูดานพยาบาลวิชาชีพแกบุคลากรระดับรองลงมา นักศึกษา ประชาชน และ

หนวยงานตางๆ เชน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการ กําหนดหลักสูตรและ
ฝกอบรม จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณเคร่ืองมือท่ีถูกตอง เปนตน 
เพ่ือถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานดานพยาบาลวิชาชีพใหเปนไปตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(21) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพท่ีตนมีความรับผิดชอบแก 
หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและความรูตางๆ 
ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติจริงไดอยางถูกตอง 

(22) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางพยาบาลวิชาชีพ เพ่ือประกอบการเรียนการสอน และ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาลวิชาชีพประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 

ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาลวิชาชีพหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การพยาบาลวิชาชีพ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พยาบาลวิชาชีพ 
สระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) บริหารงานในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือเทียบเทา ซึ่งมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการควบคุมและ

บริหารงานทุกดานของงานพยาบาลวิชาชีพท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(2) กําหนดผลสัมฤทธ์ิท้ังดานผลผลิต และผลลัพธท่ีจะไดจากการดําเนินงานดานพยาบาล
วิชาชีพ เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตรงตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(3) กําหนดเคร่ืองมือ แนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดาน   
พยาบาลวิชาชีพ เพ่ือใหการทํางานของหนวยงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน ชุมชน และสังคม 

(4) เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย โครงการ 
และกิจกรรมตางๆ ดานพยาบาลวิชาชีพ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน และสามารถใหบริการดานพยาบาลวิชาชีพแกประชาชน และผูรับบริการไดอยาง
สอดคลองกับความตองการและปญหาอยางแทจริง 

(5) เสนอแนะ ใหแนวทาง ประยุกต และพัฒนาองคความรู วิชาการ และเทคโนโลยีใหมๆ ท่ี
เกี่ยวของกับงานพยาบาลวิชาชีพ เพ่ือใหสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานพยาบาล
วิชาชีพใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

(6) วางแผน และจัดอัตรากําลังของหนวยงาน รวมท้ังมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบให
เหมาะสมกับบุคลากรท้ังหมดภายในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหบุคลากรแตละคนไดรับ
ลักษณะงานและปริมาณงานท่ีเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และศักยภาพ และเกิด
ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน 

(7) บริหารจัดการบุคลากรในภาพรวมของท้ังหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจท่ีดี
ในการทํางาน สามารถรักษาคนเกงคนดี และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความสามารถ 
และสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(9) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงานและสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(10) ศึกษาความรู เทคนิคใหมๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในงานและวิเคราะหถึงปญหาและ
ขอบกพรองในการดําเนินการเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ ทันกับสถานการณในปจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตได 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(12) วางแผน บริหารจัดการ และบูรณาการแผนงาน การดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ 

ดานพยาบาลวิชาชีพ รวมท้ังมอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และติดตาม
ประเมินผล เพ่ือใหการดําเนินงานดานพยาบาลวิชาชีพบรรลุตามเปาหมาย นโยบาย และ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานประสานงาน 
(13) ประสานงานดานพยาบาลวิชาชีพกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานดานพยาบาลวิชาชีพใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(14) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานพยาบาลวิชาชีพแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(15) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพภายใตความรับผิดชอบใน

ระดับท่ีซับซอน เพ่ือใหประชาชนท่ีสนใจท่ัวไปและหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของไดทราบขอมูล
และความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 

(16) เปนท่ีปรึกษา และถายทอดความรูดานพยาบาลวิชาชีพแกบุคลากรระดับรองลงมา นักศึกษา 
ประชาชน และหนวยงานตางๆ เชน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการ 
กําหนดหลักสูตรและฝกอบรม จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณ
เคร่ืองมือท่ีถูกตอง เปนตน เพ่ือถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานดาน
พยาบาลวิชาชีพใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(17) กําหนดแนวทางการพัฒนา การปรับปรุง และการจัดทําฐานขอมูลและระบบสารสนเทศท่ี
เกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ เพ่ือใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุน
ภารกิจดานพยาบาลวิชาชีพของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(18) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางพยาบาลวิชาชีพ เพ่ือประกอบการเรียนการสอน 
และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาลวิชาชีพประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย
กวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาลวิชาชีพหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



��2
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การเภสัชกรรม 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานดานเภสัชกรรม ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการผสม การปรุงยา และเวชภัณฑตางๆ รวมท้ังการจัดซื้อ การจัดหายา เวชภัณฑ และ
เคมีภัณฑตางๆ ท่ีมีคุณภาพใหมีความเพียงพอ และเหมาะสมกับความตองการ ตลอดจนดําเนินการ
จายยา จัดยา บรรจุยา และใหคําแนะนําท่ีถูกตองดานการใชยาแกคนไข ประชาชน หรือหนวยงาน
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการรักษาพยาบาลและปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  เภสัชกร  ระดับปฏิบัติการ 
  เภสัชกร  ระดับชํานาญการ 
  เภสัชกร  ระดับชํานาญการพิเศษ 
  เภสัชกร  ระดับเชี่ยวชาญ 
   
 
 
 
 
 
 
 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การเภสัชกรรม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เภสัชกร 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ทําหนาท่ีผสมและปรุงยาและเวชภัณฑท่ัวไปท้ังท่ีเปนยารับประทานและยาใชภายนอก 

เพ่ือใหผูปวยไดรับยารับประทานและยาใชภายนอกท่ีถูกตอง และเหมาะสมกับโรค 
(2) จายยา จัดยา บรรจุยา และใหคําแนะนําวิธีการใชยาท่ีถูกตองแกผูปวย เพ่ือใหผูปวยใชยาได

อยางถูกตอง และครบถวน 
(3) จัดระบบ ดูแล และเก็บรักษายา เวชภัณฑ และเคมีภัณฑตางๆ ในสถานท่ีและอุณหภูมิท่ี

เหมาะสม เพ่ือปองกันการเส่ือมคุณภาพของยา 
(4) ดําเนินการจัดซื้อ จัดหา และใหบริการเบิกจายยาและเวชภัณฑตางๆ เพ่ือใหมีปริมาณยาท่ี

เพียงพอ ครบถวน และมีคุณภาพในการรักษาแกผูปวย  
(5) ศึกษา วิเคราะห และคํานวณราคายาตนทุน และเสนอแนะกําหนดราคายา เพ่ือใหมีราคายา

ท่ีถูกตอง เหมาะสม และเปนมาตรฐานเดียวกัน 
(6) ควบคุมและดูแลการจัดเตรียมและทําความสะอาดเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชในการผสมและ

ปรุงยา และเวชภัณฑอื่นๆ เพ่ือใหเคร่ืองมือ สะอาดปราศจากเชื้อโรค และพรอมใชงานได
ตลอดเวลา 

(7) ดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใชในการปฏิบัติงานดานเภสัชกรรม เพ่ือเปนการ
ยืดอายุการใชงาน และใหสามารถใชประโยชนจากเคร่ืองมือและอุปกรณไดอยางเต็มท่ี 

(8) จัดทําขอมูล เอกสาร และรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานเภสัชกรรม รวมท้ังฐานขอมูลดาน
เภสัชกรรม เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางานดานเภสัชกรรมใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  

(9) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานเภสัชกรรม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(10) ปฏิบัติงานดานการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ ซึ่งมีการกระจายอํานาจให
องคการปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีปลอดภัย 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
 
 
 



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

2.  ดานแผนงาน 
(12) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ และรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ

โครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานดานเภสัชกรรมเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธ์ิท่ี
กําหนดไว 

(13) จัดทําทะเบียนสถิติการใชยา จายยา และจําหนายยาชนิดตางๆ เพ่ือเก็บขอมูลเสนอ
ผูบังคับบัญชา 

 
3.  ดานประสานงาน 
(14) ประสานงานดานเภสัชกรรมกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดาน

เภสัชกรรมใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
 
4.  ดานบริการ 
(15) ใหคําปรึกษาแนะนํา ใหความรู และประชาสัมพันธการใชยา และเวชภัณฑตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

เชน ยาแผนปจจุบัน ยาสมุนไพร หรือผลิตภัณฑเสริมสุขภาพอื่นๆ แกผูปวย ประชาชนท่ี
สนใจ และหนวยงานตางๆ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการใชยา และเวชภัณฑท่ีถูกตอง
เหมาะสมตามแตละชนิด 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเภสัชศาสตร และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรค
ศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การเภสัชกรรม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เภสัชกร 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการผสมและการปรุงยาและเวชภัณฑท่ัวไปท้ังท่ีเปนยารับประทานและยาใช

ภายนอก เพ่ือใหผูปวยไดรับยารับประทานและยาใชภายนอกท่ีถูกตอง และเหมาะสมกับโรค 
(2) ควบคุม และดูแลการจายยา การจัดยา การบรรจุยา การเฝาระวังอาการไมพึงประสงคจากการ

ใชยาและเวชภัณฑ และการใหคําแนะนําวิธีการใชยาท่ีถูกตองแกผูปวย เพ่ือใหผูปวยใชยาได
อยางถูกตอง และครบถวน 

(3) ควบคุม และดูแลการจัดระบบ และการเก็บรักษายา เวชภัณฑ และเคมีภัณฑตางๆ ในสถานท่ี
และอุณหภูมิท่ีเหมาะสม เพ่ือปองกันการเส่ือมคุณภาพของยา 

(4) ควบคุม และดูแลการดําเนินการจัดซื้อ การจัดหา และการใหบริการเบิกจายยาและเวชภัณฑ
ตางๆ เพ่ือใหมีปริมาณยาท่ีเพียงพอ ครบถวน และมีคุณภาพในการรักษาแกผูปวย  

(5) ควบคุม และดูแลการศึกษา การวิเคราะห และการคํานวณราคายาตนทุน และการกําหนด
ราคายา เพ่ือใหมีราคายาท่ีถูกตอง เหมาะสม และเปนมาตรฐานเดียวกัน 

(6) ควบคุม และดูแลการจัดเตรียมและการทําความสะอาดเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชในการผสม
และปรุงยา และเวชภัณฑอื่นๆ เพ่ือใหเคร่ืองมือ สะอาดปราศจากเชื้อโรค และพรอมใชงานได
ตลอดเวลา 

(7) ควบคุม และดูแลการบํารุงรักษาอุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใชในการปฏิบัติงานดานเภสัชกรรม 
เพ่ือเปนการยืดอายุการใชงาน และใหสามารถใชประโยชนจากเคร่ืองมือและอุปกรณไดอยาง
เต็มท่ี 

(8) ควบคุม และดูแลการจัดทําขอมูล เอกสาร และรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานเภสัชกรรม 
รวมท้ังฐานขอมูลดานเภสัชกรรม เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนา
งานดานเภสัชกรรมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(9) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
เภสัชกรรม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ปฏิบัติงานดานการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ ซึ่งมีการกระจายอํานาจใหองคการ
ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีปลอดภัย 



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

2.  ดานแผนงาน 
(13) วางแผนงานหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ 

ดานเภสัชกรรมของหนวยงาน และแกไขปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงาน
ดานเภสัชกรรมเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3.  ดานประสานงาน 
(14) ประสานงานดานเภสัชกรรมกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดาน

เภสัชกรรมใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(15) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานเภสัชกรรมแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(16) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานเภสัชกรรมท่ีตนมีความรับผิดชอบแก 

หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและความรูตางๆ 
ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติจริงไดอยางถูกตอง 

(17) จัดเก็บขอมูล ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงาน    
เภสัชกรรม เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ และมาตรการตางๆ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเภสัชกรประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 
ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเภสัชกรรม หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 4 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเภสัช
ศาสตร และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง และกําหนดเวลา 
6 ป ใหลดเปน 2 ป สําหรับผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเภสัชศาสตร และ
ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การเภสัชกรรม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เภสัชกร 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการผสมและการปรุงยาและเวชภัณฑท่ัวไปท้ังท่ีเปน

ยารับประทานและยาใชภายนอก เพ่ือใหผูปวยไดรับยารับประทานและยาใชภายนอกท่ีถูกตอง 
และเหมาะสมกับโรค 

(2) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจายยา การจัดยา การบรรจุยา และการให
คําแนะนําวิธีการใชยาท่ีถูกตองแกผูปวย เพ่ือใหผูปวยใชยาไดอยางถูกตอง และครบถวน 

(3) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดระบบ และการเก็บรักษายา เวชภัณฑ และ
เคมีภัณฑตางๆ ในสถานท่ีและอุณหภูมิท่ีเหมาะสม เพ่ือปองกันการเส่ือมคุณภาพของยา 

(4) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดซื้อ การจัดหา และการใหบริการเบิกจายยา
และเวชภัณฑตางๆ เพ่ือใหมีปริมาณยาท่ีเพียงพอ ครบถวน และมีคุณภาพในการรักษาแก
ผูปวย  

(5) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การวิเคราะห และการคํานวณราคายา
ตนทุน และการกําหนดราคายา เพ่ือใหมีราคายาท่ีถูกตอง เหมาะสม และเปนมาตรฐาน
เดียวกัน 

(6) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดเตรียมและการทําความสะอาดเคร่ืองมือและ
อุปกรณท่ีใชในการผสมและปรุงยา และเวชภัณฑอื่นๆ เพ่ือใหเคร่ืองมือ สะอาดปราศจากเชื้อ
โรค และพรอมใชงานไดตลอดเวลา 

(7) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบํารุงรักษาอุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใชในการ
ปฏิบัติงานดานเภสัชกรรม เพ่ือเปนการยืดอายุการใชงาน และใหสามารถใชประโยชนจาก
เคร่ืองมือและอุปกรณไดอยางเต็มท่ี 

(8) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดทําขอมูล เอกสาร และรายงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของดานเภสัชกรรม รวมท้ังฐานขอมูลดานเภสัชกรรม เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนใน
การปรับปรุง และพัฒนางานดานเภสัชกรรมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(9) บริหารจัดการใหงานเภสัชกรรมดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพอีกท้ังอยูใน
งบประมาณท่ีกําหนด เพ่ือใหสามารถใหบริการไดตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และตอบสนอง
ความตองการของผูรับบริการได 

(10) บริหารคลังเวชภัณฑโดยทําแผนการสํารองจัดซื้อ จัดหา ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการรับ/จาย  
และเก็บรักษายา เคมีภัณฑ และเวชภัณฑตางๆ ตลอดจนบริหารจัดการกระจายยาใหหนวยงาน
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมียา เคมีภัณฑ และเวชภัณฑท่ีเพียงพอและมีคุณภาพท่ีดีอยูเสมอ 
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(11) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานเภสัชกรรมท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบงาน
ท่ีตั้งไวสามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน 

(12) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(13) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน หรือ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงาน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(14) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
เภสัชกรรม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(15) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(16) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานดานเภสัชกรรมของหนวยงาน รวมท้ังประเมินผลและแกไข

ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
3.  ดานประสานงาน 
(17) ประสานงานดานเภสัชกรรมกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดาน

เภสัชกรรมใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(18) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานเภสัชกรรมแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(19) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานเภสัชกรรมท่ีตนมีความรับผิดชอบแก 

หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและความรูตางๆ 
ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติจริงไดอยางถูกตอง 

(20) พัฒนา และปรับปรุงการจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานเภสัชกรรม 
เพ่ือใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุนภารกิจดานเภสัชกรรมของ
หนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(21) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางเภสัชกรรม เพ่ือประกอบการเรียนการสอน และการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเภสัชกรประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 

ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเภสัชกรรม หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การเภสัชกรรม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เภสัชกร 
สระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) บริหารงานในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือเทียบเทา ซึ่งมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการควบคุมและ

บริหารงานทุกดานของงานเภสัชกรรมท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(2) กําหนดบัญชี/รายการยา และเวชภัณฑตางๆ ภายในโรงพยาบาลหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
เพ่ือใหมียาท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน เหมาะสม และสอดคลองกับความจําเปนของผูปวยอยาง
แทจริง 

(3) กําหนดมาตรฐานงาน พัฒนา และปรับปรุงการดําเนินงานดานเภสัชกรรม เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานเภสัชกรรมมีประสิทธิภาพ และสามารถใหบริการแกผูปวย และประชาชนไดอยาง
สอดคลองกับความตองการอยางแทจริง 

(4) กําหนดผลสัมฤทธ์ิท้ังดานผลผลิต และผลลัพธท่ีจะไดจากการดําเนินงานดานเภสัชกรรม 
เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตรงตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(5) กําหนดเคร่ืองมือ แนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดาน   
เภสัชกรรม เพ่ือใหการทํางานของหนวยงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชน ชุมชน และสังคม 

(6) เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย โครงการ 
และกิจกรรมตางๆ ดานเภสัชกรรม เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน และสามารถใหบริการดานเภสัชกรรมแกประชาชน และผูรับบริการไดอยางสอดคลองกับ
ความตองการและปญหาอยางแทจริง 

(7) วางแผน และจัดอัตรากําลังของหนวยงาน รวมท้ังมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบให
เหมาะสมกับบุคลากรท้ังหมดภายในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหบุคลากรแตละคนไดรับ
ลักษณะงานและปริมาณงานท่ีเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และศักยภาพ และเกิด
ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน 

(8) บริหารจัดการบุคลากรในภาพรวมของท้ังหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจท่ีดี
ในการทํางาน สามารถรักษาคนเกงคนดี และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความสามารถ 
และสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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(9) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

(10) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงานและสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(11) ศึกษาความรู เทคนิคใหมๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในงานและวิเคราะหถึงปญหาและ
ขอบกพรองในการดําเนินการเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ ทันกับสถานการณในปจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตได 

(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(13) วางแผน บริหารจัดการ และบูรณาการแผนงาน การดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ 

ดานเภสัชกรรม รวมท้ังมอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล 
เพ่ือใหการดําเนินงานดานเภสัชกรรมบรรลุตามเปาหมาย นโยบาย และผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด
ไว 

 
3.  ดานประสานงาน 
(14) ประสานงานดานเภสัชกรรมกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดาน

เภสัชกรรมใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(15) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานเภสัชกรรมแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(16) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานเภสัชกรรมภายใตความรับผิดชอบในระดับท่ี

ซับซอน เพ่ือใหประชาชนท่ีสนใจท่ัวไปและหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 

(17) กําหนดแนวทางการพัฒนา การปรับปรุง และการจัดทําฐานขอมูลและระบบสารสนเทศท่ี
เกี่ยวกับงานเภสัชกรรม เพ่ือใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุนภารกิจ
ดานเภสัชกรรมขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(18) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางเภสัชกรรม เพ่ือประกอบการเรียนการสอน และ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเภสัชกรประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเภสัชกรรม หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 
1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล ซึ่งมีลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการสํารวจ การออกแบบ และการคํานวณดานวิศวกรรมเคร่ืองกล การซอมแซม 
การบํารุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ เคร่ืองจักร และเคร่ืองจักรกลตางๆ รวมท้ังการควบคุม และ 
การดูแลการสรางในสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ตลอดจนการศึกษา การคนควา การวิเคราะหวิจัย  
การทดสอบ และการหาขอมูลและสถิติตางๆ เพ่ือเปนหลักเกณฑ และมาตรฐานประกอบการควบคุม 
การดูแล และการตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรมเคร่ืองกล ตลอดจนการวางโครงสราง  
การอํานวยการติดตั้งเคร่ืองจักรและอุปกรณตางๆ ดานวิศวกรรมเคร่ืองกล การใหคําปรึกษาแนะนํา 
และการถายทอดความรูทางวิศวกรรมเคร่ืองกลแกประชาชน และหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
ซึ่งงานดังกลาวตองอาศัยความรู และความเชี่ยวชาญท่ีอยูในประเภทตามท่ีกําหนดไวสําหรับ 
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมเคร่ืองกล และปฏิบัติหนาท่ี
อื่นท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  วิศวกรเคร่ืองกล  ระดับปฏิบัติการ 
  วิศวกรเคร่ืองกล  ระดับชํานาญการ 
  วิศวกรเคร่ืองกล  ระดับชํานาญการพิเศษ 
  วิศวกรเคร่ืองกล  ระดับเชี่ยวชาญ 
   
 
 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิศวกรรมเคร่ืองกล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  วิศวกรเคร่ืองกล 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ซอมแซม และบํารุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ และเคร่ืองจักรกลตางๆ ใหมีความพรอม

สมบูรณในการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนการยืดอายุการใชงาน และใหสามารถใชประโยชนจาก
เคร่ืองมือ อุปกรณ และเคร่ืองจักรกลไดอยางเต็มท่ี 

(2) ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของเคร่ืองจักรกลในแตละโครงการท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหแนใจ
วาการปฏิบัติงานของเคร่ืองจักรกลเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม และตรงตามมาตรฐานท่ี
กําหนดไว 

(3) ควบคุม และดูแลการสราง การผลิต และการดําเนินการตางๆ ดานวิศวกรรมเคร่ืองกล 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการวิศวกรรมเคร่ืองกล 

(4) สํารวจ วิเคราะห และคํานวณการปฏิบัติงานตางๆ ทางดานวิศวกรรมเคร่ืองกล เพ่ือให
สามารถกําหนดคุณลักษณะของเคร่ืองมือ อุปกรณ และเคร่ืองจักรกลตางๆ ท่ีถูกตอง ตรง
มาตรฐาน และเหมาะสมกับแตละงาน 

(5) ศึกษา วิเคราะห และออกแบบเคร่ืองจักรกล เพ่ือสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน
ของเคร่ืองจักรกลใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดในการปฏิบัติงาน 

(6) จัดทําขอกําหนด รายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะของเคร่ืองมือ อุปกรณ ยานพาหนะ 
และเคร่ืองจักรกลตางๆ ท่ีใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหไดเคร่ืองมือ อุปกรณ ยานพาหนะ และ
เคร่ืองจักรกลตางๆ ท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และถูกตองเหมาะสมกับการใชงานอยางสูงสุด 

(7) จัดทําขอมูล เอกสาร และสรุปรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานวิศวกรรมเคร่ืองกล รวมท้ัง
ฐานขอมูลดานวิศวกรรมเคร่ืองกล เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนา
งานดานวิศวกรรมเคร่ืองกลใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(8) ดําเนินการ และจัดทําโครงการ และกิจกรรมดานวิศวกรรมเคร่ืองกลตามท่ีไดรับมอบหมาย 
เพ่ือสงเสริมและสนุนการดําเนินงานดานวิศวกรรมเคร่ืองกลใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ
เกิดประโยชนแกประชาชน ชุมชน และสังคม 

(9) ใหความรูดานงานเคร่ืองจักร เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ และดานวิศวกรรมเคร่ืองกลแก
บุคลากร ประชาชน และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจท่ี
ถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน 

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานวิศวกรรมเคร่ืองกล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(12) วางแผนการทํางานดานวิศวกรรมเคร่ืองกลตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือรวมดําเนินการวาง

แผนการทํางานของหนวยงาน โครงการ หรือกิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานดานวิศวกรรมเคร่ืองกลเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานประสานงาน 
(13) ประสานงานดานวิศวกรรมเคร่ืองกลกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานดานวิศวกรรมเคร่ืองกลใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
 
4.  ดานบริการ 
(14) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเคร่ืองกลในระดับเบ้ืองตนแก

หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปน
ประโยชนและถูกตอง 

(15) จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน ทําสถิต ิปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับ
งานวิศวกรรมเคร่ืองกล เพ่ือประกอบการพิจารณา การกําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ 
และมาตรการตางๆ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล  หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิศวกรรมเคร่ืองกล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  วิศวกรเคร่ืองกล 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการซอมแซม และการบํารุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ และเคร่ืองจักรกลตางๆ 

ใหมีความพรอมสมบูรณในการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนการยืดอายุการใชงาน และใหสามารถใช
ประโยชนจากเคร่ืองมือ อุปกรณ และเคร่ืองจักรกลไดอยางเต็มท่ี 

(2) ควบคุม ติดตาม และดูแลการปฏิบัติงานของเคร่ืองจักรกลในแตละโครงการท่ีรับผิดชอบ 
เพ่ือใหแนใจวาการปฏิบัติงานของเคร่ืองจักรกลเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม และตรงตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(3) ควบคุม ติดตาม และดูแลการสราง การผลิต และการดําเนินการตางๆ ดานวิศวกรรมเคร่ืองกล 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการวิศวกรรมเคร่ืองกล 

(4) ควบคุม และดูแลการสํารวจ การวิเคราะห และการคํานวณการปฏิบัติงานตางๆ ทางดาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล เพ่ือใหสามารถกําหนดคุณลักษณะของเคร่ืองมือ อุปกรณ และ
เคร่ืองจักรกลตางๆ ท่ีถูกตอง ตรงมาตรฐาน และเหมาะสมกับแตละงาน 

(5) ควบคุม และดูแลการศึกษา การวิเคราะห และการออกแบบเคร่ืองจักรกล เพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองจักรกลใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดในการปฏิบัติงาน 

(6) ควบคุม และดูแลการคิดคน การออกแบบ และการพัฒนาระบบติดตั้ง ระบบซอมบํารุง และ
ระบบต างๆ ท่ี เกี่ ย วข อ งกับงานวิศวกรรมเค ร่ืองกล เ พ่ือ ใหการดํ า เนินงานด าน
วิศวกรรมเคร่ืองกลมีมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และถูกตองตามหลักวิชาการ  

(7) ควบคุม และดูแลการจัดทําขอกําหนด รายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะของเคร่ืองมือ 
อุปกรณ ยานพาหนะ และเคร่ืองจักรกลตางๆ ท่ีใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหไดเคร่ืองมือ 
อุปกรณ ยานพาหนะ และเคร่ืองจักรกลตางๆ ท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และถูกตองเหมาะสมกับ
การใชงานอยางสูงสุด 

(8) ควบคุม และดูแลการจัดทําขอมูล เอกสาร และสรุปรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของด าน
วิศวกรรมเคร่ืองกล รวมท้ังฐานขอมูลดานวิศวกรรมเคร่ืองกล เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนใน
การปรับปรุง และพัฒนางานดานวิศวกรรมเคร่ืองกลใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(9) ควบคุม และดูแลการดําเนินการ และการจัดทําโครงการ และกิจกรรมดานวิศวกรรมเคร่ืองกล
ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสงเสริมและสนุนการดําเนินงานดานวิศวกรรมเคร่ืองกลใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และเกิดประโยชนแกประชาชน ชุมชน และสังคม 
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(10) ใหความรูดานงานเคร่ืองจักร เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ และดานวิศวกรรมเคร่ืองกลแก
บุคลากร ประชาชน และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง 
และสามารถนําไปปฏิบัติประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน 

(11) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(12) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(13) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(14) วางแผนงานหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ 

ดานวิศวกรรมเคร่ืองกลของหนวยงาน และแกไขปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการ
ดําเนินงานดานวิศวกรรมเคร่ืองกลเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3.  ดานประสานงาน 
(15) ประสานงานดานวิศวกรรมเคร่ืองกลกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานดานวิศวกรรมเคร่ืองกลใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(16) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานวิศวกรรมเคร่ืองกลแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(17) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเคร่ืองกลท่ีตนมีความรับผิดชอบแก 

หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและความรูตางๆ 
ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติจริงไดอยางถูกตอง 

(18) จัดเก็บขอมูล ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงาน    
วิศวกรรมเคร่ืองกล เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ และมาตรการตางๆ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรเคร่ืองกลประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6  
ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรเคร่ืองกลหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1  ป กําหนดเวลา 6  ป ใหลดเปน 4 ปสําหรับผูท่ีไดรับปริญญาโททางวิศวกรรมเคร่ืองกล 
หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดและ กําหนดเวลา 6  ป 
ใหลดเปน 2 ปสําหรับผูท่ีไดรับปริญญาเอกทางวิศวกรรมเคร่ืองกล หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวา
ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิศวกรรมเคร่ืองกล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  วิศวกรเคร่ืองกล 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) วางแผน ติดตาม และประเมินผลการซอมแซม และการบํารุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ และ

เคร่ืองจักรกลตางๆ ใหมีความพรอมสมบูรณในการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนการยืดอายุการใชงาน 
และใหสามารถใชประโยชนจากเคร่ืองมือ อุปกรณ และเคร่ืองจักรกลไดอยางเต็มท่ี 

(2) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของเคร่ืองจักรกลในแตละโครงการท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือใหแนใจวาการปฏิบัติงานของเคร่ืองจักรกลเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม และ
ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(3) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการสราง การผลิต และการดําเนินการตางๆ ดาน
วิศวกรรมเค ร่ืองกล เ พ่ือใหการดํ าเนินงานเปนไปอยาง ถูกตองตามหลักวิชาการ
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

(4) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการสํารวจ การวิเคราะห และการคํานวณการ
ปฏิบัติงานตางๆ ทางดานวิศวกรรมเคร่ืองกล เพ่ือใหสามารถกําหนดคุณลักษณะของเคร่ืองมือ 
อุปกรณ และเคร่ืองจักรกลตางๆ ท่ีถูกตอง ตรงมาตรฐาน และเหมาะสมกับแตละงาน 

(5) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การวิเคราะห และการออกแบบ
เคร่ืองจักรกล เพ่ือสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองจักรกลใหเกิด
ประโยชนอยางสูงสุดในการปฏิบัติงาน 

(6) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการคิดคน การออกแบบ และการพัฒนาระบบ
ติดตั้ง ระบบซอมบํารุง และระบบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานวิศวกรรมเคร่ืองกล เพ่ือใหการ
ดําเนินงานดานวิศวกรรมเคร่ืองกลมีมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และถูกตองตามหลักวิชาการ  

(7) รวมวางแนวทาง และกําหนดขอกําหนด รายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะของเคร่ืองมือ 
อุปกรณ ยานพาหนะ และเคร่ืองจักรกลตางๆ ท่ีใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหไดเคร่ืองมือ 
อุปกรณ ยานพาหนะ และเคร่ืองจักรกลตางๆ ท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และถูกตองเหมาะสมกับ
การใชงานอยางสูงสุด 

(8) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดทําขอมูล เอกสาร และสรุปรายงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของดานวิศวกรรมเคร่ืองกล รวมท้ังฐานขอมูลดานวิศวกรรมเคร่ืองกล เพ่ือเปนขอมูลท่ี
เปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางานดานวิศวกรรมเคร่ืองกลใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(9) บริหารจัดการโครงการ และกิจกรรมดานวิศวกรรมเคร่ืองกลตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือ
สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานวิศวกรรมเคร่ืองกลใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ
เกิดประโยชนแกประชาชน ชุมชน และสังคม 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(10) ใหความรูดานงานเคร่ืองจักร เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ และดานวิศวกรรมเคร่ืองกลแก
บุคลากร ประชาชน และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง 
และสามารถนําไปปฏิบัติประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน 

(11) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานวิศวกรรมเคร่ืองกลท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา
ระบบงานท่ีตั้งไวสามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
ความตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน 

(12) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(13) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน หรือ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงาน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(14) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(15) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(16) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมเคร่ืองกลของหนวยงาน รวมท้ังประเมินผลและ

แกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมปีระสิทธิภาพสูงสุด 
 
3.  ดานประสานงาน 
(17) ประสานงานดานวิศวกรรมเคร่ืองกลกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานดานวิศวกรรมเคร่ืองกลใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(18) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานวิศวกรรมเคร่ืองกลแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(19) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเคร่ืองกลท่ีตนมีความรับผิดชอบแก 

หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและความรูตางๆ 
ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติจริงไดอยางถูกตอง 

(20) ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงการจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล เพ่ือใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุนภารกิจดาน
วิศวกรรมเคร่ืองกลของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(21) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางวิศวกรรมเคร่ืองกล เพ่ือประกอบการเรียนการสอน 
และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรเคร่ืองกลประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4  
ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเคร่ืองกล  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา  1  ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิศวกรรมเคร่ืองกล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  วิศวกรเคร่ืองกล 
สระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) บริหารงานในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือเทียบเทา ซึ่งมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการควบคุมและ

บริหารงานทุกดานของงานวิศวกรรมเคร่ืองกลท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงานของ
หนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

(2) กําหนดมาตรฐานงาน พัฒนา และปรับปรุงการดําเนินงานดานวิศวกรรมเคร่ืองกล เพ่ือให
การปฏิบัติงานวิศวกรรมเคร่ืองกลมีประสิทธิภาพอยางสูงสุด 

(3) กําหนดผลสัมฤทธ์ิ ท้ั งด านผลผลิต และผลลัพธ ท่ีจ ะไดจากการดํ าเนินงานดาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางตรงตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(4) กําหนดเคร่ืองมือ แนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดาน   
วิศวกรรมเคร่ืองกล เพ่ือใหการทํางานของหนวยงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน ชุมชน และสังคม 

(5) เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย โครงการ 
และกิจกรรมตางๆ ดานวิศวกรรมเคร่ืองกล เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถใหบริการดานวิศวกรรมเคร่ืองกลแกประชาชน และ
ผูรับบริการไดอยางสอดคลองกับความตองการและปญหาอยางแทจริง 

(6) เสนอแนะ ใหแนวทาง ประยุกต และพัฒนาองคความรู วิชาการ และเทคโนโลยีใหมๆ ท่ี
เกี่ยวของกับงานวิศวกรรมเคร่ืองกล เพ่ือใหสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดาน
วิศวกรรมเคร่ืองกลใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

(7) วางแผน และจัดอัตรากําลังของหนวยงาน รวมท้ังมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบให
เหมาะสมกับบุคลากรท้ังหมดภายในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหบุคลากรแตละคนไดรับ
ลักษณะงานและปริมาณงานท่ีเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และศักยภาพ และเกิด
ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน 

(8) บริหารจัดการบุคลากรในภาพรวมของท้ังหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจท่ีดี
ในการทํางาน สามารถรักษาคนเกงคนดี และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความสามารถ 
และสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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(9) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

(10) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงานและสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(11) ศึกษาความรู เทคนิคใหมๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในงานและวิเคราะหถึงปญหาและ
ขอบกพรองในการดําเนินการเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ ทันกับสถานการณในปจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตได 

(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(13) วางแผน บริหารจัดการ และบูรณาการแผนงาน การดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ 

ดานวิศวกรรมเคร่ืองกล รวมท้ังมอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และติดตาม
ประเมินผล เพ่ือใหการดําเนินงานดานวิศวกรรมเคร่ืองกลบรรลุตามเปาหมาย นโยบาย และ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานประสานงาน 
(14) ประสานงานดานวิศวกรรมเคร่ืองกลกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานดานวิศวกรรมเคร่ืองกลใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(15) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานวิศวกรรมเคร่ืองกลแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 
4.  ดานบริการ 
(16) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเคร่ืองกลภายใตความรับผิดชอบ

ในระดับท่ีซับซอน เพ่ือใหประชาชนท่ีสนใจท่ัวไปและหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของไดทราบ
ขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง และ
เหมาะสม 

(17) กําหนดแนวทางการพัฒนา การปรับปรุง และการจัดทําฐานขอมูลและระบบสารสนเทศท่ี
เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเคร่ืองกล เพ่ือใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุน
ภารกิจดานวิศวกรรมเคร่ืองกลขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(18) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางวิศวกรรมเคร่ืองกล เพ่ือประกอบการเรียนการสอน 
และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรเคร่ืองกลประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอย
กวา 2  ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเคร่ืองกล  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา  1  ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การวิศวกรรมไฟฟา 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางวิศวกรรมไฟฟา ซึ่งมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการสํารวจ การออกแบบ และการคํานวณดานวิศวกรรมไฟฟา การซอมแซม  
การบํารุงรักษาเคร่ืองมือ และอุปกรณไฟฟาตางๆ รวมท้ังการควบคุม และการดูแลการสรางในสาขา
วิศวกรรมไฟฟา ตลอดจนการศึกษา การคนควา การวิเคราะหวิจัย การทดสอบ และการหาขอมูลและ
สถิติตางๆ เพ่ือเปนหลักเกณฑ และมาตรฐานประกอบการควบคุม การดูแล และการตรวจสอบ
วินิจฉัยงานวิศวกรรมไฟฟา ตลอดจนการวางโครงสราง การอํานวยการติดตั้งเคร่ืองมือและอุปกรณ
ตางๆ ดานวิศวกรรมไฟฟา การใหคําปรึกษาแนะนํา และการถายทอดความรูทางวิศวกรรมไฟฟาแก
ประชาชน และหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งงานดังกลาวตองอาศัยความรู  และ 
ความเชี่ยวชาญท่ีอยูในประเภทตามท่ีกําหนดไวสําหรับผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
กฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟา และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  วิศวกรไฟฟา  ระดับปฏิบัติการ 
  วิศวกรไฟฟา  ระดับชํานาญการ 
  วิศวกรไฟฟา  ระดับชํานาญการพิเศษ 
  วิศวกรไฟฟา  ระดับเชี่ยวชาญ 
   
 
 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิศวกรรมไฟฟา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  วิศวกรไฟฟา 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ซอมแซม และบํารุงรักษาเคร่ืองมือ และอุปกรณไฟฟาตางๆ ใหมีความพรอมสมบูรณในการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือเปนการยืดอายุการใชงาน และใหสามารถใชประโยชนจากเคร่ืองมือ และ
อุปกรณไฟฟาไดอยางเต็มท่ี 

(2) ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของเคร่ืองมือ และอุปกรณไฟฟาตางๆ ในแตละโครงการท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือใหแนใจวาการปฏิบัติงานของเคร่ืองมือ และอุปกรณไฟฟาตางๆ เปนไปอยาง
ถูกตอง เหมาะสม และตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(3) สํารวจ วิเคราะห และคํานวณการปฏิบัติงานตางๆ ทางดานวิศวกรรมไฟฟา เพ่ือใหสามารถ
กําหนดคุณลักษณะของเคร่ืองมือ และอุปกรณไฟฟาตางๆ ท่ีถูกตอง ตรงมาตรฐาน และ
เหมาะสมกับแตละงาน 

(4) ศึกษา วิเคราะห และออกแบบเคร่ืองมือ และอุปกรณไฟฟาตางๆ เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองมือ และอุปกรณไฟฟาตางๆ ใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด
ในการปฏิบัติงาน 

(5) คิดคน ออกแบบ และพัฒนาระบบติดตั้ง ระบบซอมบํารุง และระบบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
วิศวกรรมไฟฟา เพ่ือใหการดําเนินงานดานวิศวกรรมไฟฟามีมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และ
ถูกตองตามหลักวิชาการ  

(6) จัดทําขอกําหนด รายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะของเคร่ืองมือ และอุปกรณไฟฟาตางๆ 
ท่ีใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหไดเคร่ืองมือ และอุปกรณไฟฟาตางๆ ท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน 
และถูกตองเหมาะสมกับการใชงานอยางสูงสุด 

(7) จัดทําขอมูล เอกสาร และสรุปรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานวิศวกรรมไฟฟา รวมท้ัง
ฐานขอมูลดานวิศวกรรมไฟฟา เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางาน
ดานวิศวกรรมไฟฟาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(8) ดําเนินการ และจัดทําโครงการ และกิจกรรมดานวิศวกรรมไฟฟาตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือ
สงเสริมและสนุนการดําเนินงานดานวิศวกรรมไฟฟาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเกิด
ประโยชนแกประชาชน ชุมชน และสังคม 

(9) ใหความรูดานงานเคร่ืองมือ และอุปกรณไฟฟาตางๆ และดานวิศวกรรมไฟฟาแกบุคลากร 
ประชาชน และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง และ
สามารถนําไปปฏิบัติประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน 
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(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานวิศวกรรมไฟฟา เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(12) วางแผนการทํางานดานวิศวกรรมไฟฟาตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือรวมดําเนินการวาง

แผนการทํางานของหนวยงาน โครงการ หรือกิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานดานวิศวกรรมไฟฟาเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานประสานงาน 
(13) ประสานงานดานวิศวกรรมไฟฟากับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ดานวิศวกรรมไฟฟาใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
 
4.  ดานบริการ 
(14) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟาในระดับเบ้ืองตนแก

หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปน
ประโยชนและถูกตอง 

(15) จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน ทําสถิต ิปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับ
งานวิศวกรรมไฟฟา เพ่ือประกอบการพิจารณา การกําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ 
และมาตรการตางๆ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิศวกรรมไฟฟา หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวา
ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (ก.ว.) 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิศวกรรมไฟฟา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  วิศวกรไฟฟา 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการซอมแซม และการบํารุงรักษาเคร่ืองมือ และอุปกรณไฟฟาตางๆ ใหมี

ความพรอมสมบูรณในการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนการยืดอายุการใชงาน และใหสามารถใช
ประโยชนจากเคร่ืองมือ และอุปกรณไฟฟาตางๆ ไดอยางเต็มท่ี 

(2) ควบคุม ติดตาม และดูแลการปฏิบัติงานของเคร่ืองมือ และอุปกรณไฟฟาตางๆ ในแตละ
โครงการท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหแนใจวาการปฏิบัติงานของเคร่ืองมือ และอุปกรณไฟฟาตางๆ
เปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม และตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(3) ควบคุม และดูแลการสํารวจ การวิเคราะห และการคํานวณการปฏิบัติงานตางๆ ทางดาน
วิศวกรรมไฟฟา เพ่ือใหสามารถกําหนดคุณลักษณะของเคร่ืองมือ และอุปกรณไฟฟาตางๆ ท่ี
ถูกตอง ตรงมาตรฐาน และเหมาะสมกับแตละงาน 

(4) ควบคุม และดูแลการศึกษา การวิเคราะห และการออกแบบเคร่ืองมือ และอุปกรณไฟฟาตางๆ 
เพ่ือสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองมือ และอุปกรณไฟฟาตางๆ ใหเกิด
ประโยชนอยางสูงสุดในการปฏิบัติงาน 

(5) ควบคุม และดูแลการคิดคน การออกแบบ และการพัฒนาระบบติดตั้ง ระบบซอมบํารุง และ
ระบบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานวิศวกรรมไฟฟา เพ่ือใหการดําเนินงานดานวิศวกรรมไฟฟามี
มาตรฐาน ประสิทธิภาพ และถูกตองตามหลักวิชาการ  

(6) ควบคุม และดูแลการจัดทําขอกําหนด รายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะของเคร่ืองมือ และ
อุปกรณไฟฟาตางๆ ท่ีใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหไดเคร่ืองมือ และอุปกรณไฟฟาตางๆ ท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน และถูกตองเหมาะสมกับการใชงานอยางสูงสุด 

(7) ควบคุม และดูแลการจัดทําขอมูล เอกสาร และสรุปรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดาน
วิศวกรรมไฟฟา รวมท้ังฐานขอมูลดานวิศวกรรมไฟฟา เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการ
ปรับปรุง และพัฒนางานดานวิศวกรรมไฟฟาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(8) ควบคุม และดูแลการดําเนินการ และการจัดทําโครงการ และกิจกรรมดานวิศวกรรมไฟฟา
ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสงเสริมและสนุนการดําเนินงานดานวิศวกรรมไฟฟาใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และเกิดประโยชนแกประชาชน ชุมชน และสังคม 

(9) ใหความรูดานงานเคร่ืองมือ และอุปกรณไฟฟาตางๆ และดานวิศวกรรมไฟฟาแกบุคลากร 
ประชาชน และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง และ
สามารถนําไปปฏิบัติประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน 
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(10) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(11) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
วิศวกรรมไฟฟา เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(13) วางแผนงานหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ 

ดานวิศวกรรมไฟฟาของหนวยงาน และแกไขปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการ
ดําเนินงานดานวิศวกรรมไฟฟาเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3.  ดานประสานงาน 
(14) ประสานงานดานวิศวกรรมไฟฟากับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ดานวิศวกรรมไฟฟาใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(15) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานวิศวกรรมไฟฟาแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(16) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟาท่ีตนมีความรับผิดชอบแก 

หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและความรูตางๆ 
ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติจริงไดอยางถูกตอง 

(17) จัดเก็บขอมูล ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงาน    
วิศวกรรมไฟฟา เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ และมาตรการตางๆ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรไฟฟาประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 
ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟาหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 
1 ป กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 4 ป  สําหรับผูท่ีไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทาง
วิศวกรรมไฟฟา หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และ
ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ( ก.ว.) และกําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 
2 ป  สําหรับผูท่ีไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิศวกรรมไฟฟา หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. 
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ( ก.ว.) 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิศวกรรมไฟฟา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  วิศวกรไฟฟา 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการซอมแซม และการบํารุงรักษาเคร่ืองมือ และ

อุปกรณไฟฟาตางๆ ใหมีความพรอมสมบูรณในการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนการยืดอายุการใชงาน 
และใหสามารถใชประโยชนจากเคร่ืองมือ และอุปกรณไฟฟาตางๆ ไดอยางเต็มท่ี 

(2) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของเคร่ืองมือ และอุปกรณไฟฟา
ตางๆ ในแตละโครงการท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหแนใจวาการปฏิบัติงานของเคร่ืองมือ และอุปกรณ
ไฟฟาตางๆ เปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม และตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(3) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการสํารวจ การวิเคราะห และการคํานวณการ
ปฏิบัติงานตางๆ ทางดานวิศวกรรมไฟฟา เพ่ือใหสามารถกําหนดคุณลักษณะของเคร่ืองมือ 
และอุปกรณไฟฟาตางๆ ท่ีถูกตอง ตรงมาตรฐาน และเหมาะสมกับแตละงาน 

(4) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การวิเคราะห และการออกแบบ
เคร่ืองมือ และอุปกรณไฟฟาตางๆ เพ่ือสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของ
เคร่ืองมือ และอุปกรณไฟฟาตางๆ ใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดในการปฏิบัติงาน 

(5) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการคิดคน การออกแบบ และการพัฒนาระบบ
ติดตั้ง ระบบซอมบํารุง และระบบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานวิศวกรรมไฟฟา เพ่ือใหการ
ดําเนินงานดานวิศวกรรมไฟฟามีมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และถูกตองตามหลักวิชาการ  

(6) รวมวางแนวทาง และกําหนดขอกําหนด รายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะของเคร่ืองมือ และ
อุปกรณไฟฟาตางๆ ท่ีใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหไดเคร่ืองมือ และอุปกรณไฟฟาตางๆ ท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน และถูกตองเหมาะสมกับการใชงานอยางสูงสุด 

(7) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดทําขอมูล เอกสาร และสรุปรายงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของดานวิศวกรรมไฟฟา รวมท้ังฐานขอมูลดานวิศวกรรมไฟฟา เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปน
ประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางานดานวิศวกรรมไฟฟาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(8) บริหารจัดการโครงการ และกิจกรรมดานวิศวกรรมไฟฟาตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสงเสริม
และสนุนการดําเนินงานดานวิศวกรรมไฟฟาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเกิดประโยชนแก
ประชาชน ชุมชน และสังคม 

(9) ใหความรูดานงานเคร่ืองมือ และอุปกรณไฟฟาตางๆ และดานวิศวกรรมไฟฟาแกบุคลากร 
ประชาชน และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง และ
สามารถนําไปปฏิบัติประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(10) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานวิศวกรรมไฟฟาท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา
ระบบงานท่ีตั้งไวสามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
ความตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน 

(11) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(12) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน หรือ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงาน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(13) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
วิศวกรรมไฟฟา เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(14) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(15) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมไฟฟาของหนวยงาน รวมท้ังประเมินผลและ

แกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
3.  ดานประสานงาน 
(16) ประสานงานดานวิศวกรรมไฟฟากับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ดานวิศวกรรมไฟฟาใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(17) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานวิศวกรรมไฟฟาแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(18) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟาท่ีตนมีความรับผิดชอบแก 

หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและความรูตางๆ 
ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติจริงไดอยางถูกตอง 

(19) ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงการจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมไฟฟา เพ่ือใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุนภารกิจดาน
วิศวกรรมไฟฟาของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(20) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางวิศวกรรมไฟฟา เพ่ือประกอบการเรียนการสอน และ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรไฟฟาประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 

ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟาหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 
1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิศวกรรมไฟฟา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  วิศวกรไฟฟา 
สระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) บริหารงานในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือเทียบเทา ซึ่งมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการควบคุมและ

บริหารงานทุกดานของงานวิศวกรรมไฟฟาท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(2) กําหนดมาตรฐานงาน พัฒนา และปรับปรุงการดําเนินงานดานวิศวกรรมไฟฟา เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟามีประสิทธิภาพอยางสูงสุด 

(3) กําหนดผลสัมฤทธ์ิท้ังดานผลผลิต และผลลัพธท่ีจะไดจากการดําเนินงานดานวิศวกรรมไฟฟา 
เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตรงตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(4) กําหนดเคร่ืองมือ แนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดาน   
วิศวกรรมไฟฟา เพ่ือใหการทํางานของหนวยงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชน ชุมชน และสังคม 

(5) เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย โครงการ 
และกิจกรรมตางๆ ดานวิศวกรรมไฟฟา เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน และสามารถใหบริการดานวิศวกรรมไฟฟาแกประชาชน และผูรับบริการไดอยาง
สอดคลองกับความตองการและปญหาอยางแทจริง 

(6) เสนอแนะ ใหแนวทาง ประยุกต และพัฒนาองคความรู วิชาการ และเทคโนโลยีใหมๆ ท่ี
เกี่ยวของกับงานวิศวกรรมไฟฟา เพ่ือใหสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดาน
วิศวกรรมไฟฟาใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

(7) วางแผน และจัดอัตรากําลังของหนวยงาน รวมท้ังมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบให
เหมาะสมกับบุคลากรท้ังหมดภายในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหบุคลากรแตละคนไดรับ
ลักษณะงานและปริมาณงานท่ีเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และศักยภาพ และเกิด
ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน 

(8) บริหารจัดการบุคลากรในภาพรวมของท้ังหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจท่ีดี
ในการทํางาน สามารถรักษาคนเกงคนดี และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความสามารถ 
และสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(9) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 
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(10) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงานและสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(11) ศึกษาความรู เทคนิคใหมๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในงานและวิเคราะหถึงปญหาและ
ขอบกพรองในการดําเนินการเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ ทันกับสถานการณในปจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตได 

(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(13) วางแผน บริหารจัดการ และบูรณาการแผนงาน การดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ 

ดานวิศวกรรมไฟฟา รวมท้ังมอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และติดตาม
ประเมินผล เพ่ือใหการดําเนินงานดานวิศวกรรมไฟฟาบรรลุตามเปาหมาย นโยบาย และ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานประสานงาน 
(14) ประสานงานดานวิศวกรรมไฟฟากับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ดานวิศวกรรมไฟฟาใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(15) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานวิศวกรรมไฟฟาแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(16) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟาภายใตความรับผิดชอบใน

ระดับท่ีซับซอน เพ่ือใหประชาชนท่ีสนใจท่ัวไปและหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของไดทราบขอมูล
และความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 

(17) กําหนดแนวทางการพัฒนา การปรับปรุง และการจัดทําฐานขอมูลและระบบสารสนเทศท่ี
เกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟา เพ่ือใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุน
ภารกิจดานวิศวกรรมไฟฟาขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(18) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางวิศวกรรมไฟฟา เพ่ือประกอบการเรียนการสอน 
และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรไฟฟาประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอย
กวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟาหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การวิศวกรรมโยธา 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางวิศวกรรมโยธา ซึ่งมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการสํารวจ การออกแบบ การคํานวณ และการวางผังโครงสรางดานวิศวกรรมโยธา 
รวมท้ังการควบคุม และการดูแลการสราง การซอมแซม และการปรับปรุงงาน เชน อาคาร ถนน 
สะพาน และส่ิงปลูกสรางตางๆ ในสาขาวิศวกรรมโยธา รวมท้ังการศึกษา การคนควา การวิเคราะห
วิจัย การทดสอบเคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุตางๆ ในสาขาวิศวกรรมโยธา การหาขอมูลและสถิติ
ตางๆ เพ่ือเปนหลักเกณฑ และมาตรฐานประกอบการควบคุม การดูแล และการตรวจสอบวินิจฉัย
งานวิศวกรรมโยธา ตลอดจนการประมาณราคา การกําหนดราคาดานวิศวกรรมโยธา การให
คําปรึกษาแนะนํา และการถายทอดความรูทางวิศวกรรมโยธาแกประชาชน และหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน ซึ่งงานดังกลาวตองอาศัยความรู และความเชี่ยวชาญท่ีอยูในประเภทตามท่ีกําหนดไว
สําหรับผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมโยธา และปฏิบัติ
หนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  วิศวกรโยธา  ระดับปฏิบัติการ 
  วิศวกรโยธา  ระดับชํานาญการ 
  วิศวกรโยธา  ระดับชํานาญการพิเศษ 
  วิศวกรโยธา  ระดับเชี่ยวชาญ 
   
 
 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิศวกรรมโยธา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  วิศวกรโยธา 
ระดบัตําแหนง   ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และวางผังโครงการ และโครงสรางทางวิศวกรรมโยธาตางๆ เชน 

อาคาร ถนน สะพาน ชลประทาน เปนตน เพ่ือใหไดแผนผังโครงการ และโครงสรางท่ีถูกตอง 
เหมาะสม และสอดคลองตามมาตรฐานงานวิศวกรรมโยธา 

(2) สํารวจ วิเคราะห และคํานวณการปฏิบัติงานตางๆ ทางดานวิศวกรรมโยธา เพ่ือใหสามารถ
ออกแบบและกําหนดคุณลักษณะของเคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุตางๆ ในการปฏิบัติงาน
ดานวิศวกรรมโยธาท่ีถูกตอง และตรงมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(3) คํานวณโครงสรางทางวิศวกรรมโยธา ประมาณราคา และจัดทําราคากลาง เพ่ือเปนขอมูล
ประกอบการตั้งงบประมาณในการดําเนินงานดานวิศวกรรมโยธาไดอยางเพียงพอ คุมคา 
และเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

(4) ศึกษา สํารวจ จัดทําเอกสาร และสรุปรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานวิศวกรรมโยธา รวมท้ัง
ฐานขอมูลดานวิศวกรรมโยธา เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางาน
ดานวิศวกรรมโยธาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(5) ดําเนินการ และจัดทําโครงการ และกิจกรรมดานวิศวกรรมโยธาตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือ
สงเสริมและสนุนการดําเนินงานดานวิศวกรรมโยธาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเกิด
ประโยชนแกประชาชน ชุมชน และสังคม 

(6) ดูแลควบคุมการกอสราง การซอมแซม และการปรับปรุงโครงสราง อาคาร ถนน สะพาน 
และส่ิงปลูกสรางตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง และตรงตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(7) วิเคราะห ทดลอง และทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ และเคร่ืองมือตางๆ ท่ีใชในงาน
วิศวกรรมโยธา เพ่ือใหไดวัสดุ อุปกรณ และเคร่ืองมือตางๆ ท่ีใชในงานวิศวกรรมโยธาท่ีมี
คุณภาพ และเปนไปตามมาตรฐาน และขอกําหนดตามสัญญา 

(8) ใหความรูดานวิศวกรรมโยธาแกบุคลากร ประชาชน และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือให
มีความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติประยุกตใชใหเกิดประโยชนใน
การปฏิบัติงาน 

(9) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานวิศวกรรมโยธา เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(10) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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2.  ดานแผนงาน 
(11) วางแผนการทํางานดานวิศวกรรมโยธาตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือรวมดําเนินการวาง

แผนการทํางานของหนวยงาน โครงการ หรือกิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานดานวิศวกรรมโยธาเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานประสานงาน 
(12) ประสานงานดานวิศวกรรมโยธากับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ดานวิศวกรรมโยธาใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
 
4.  ดานบริการ 
(13) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชีแ้จงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาในระดับเบ้ืองตนแกหนวยงาน

ราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน
และถูกตอง 

(14) จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน ทําสถิต ิปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับ
งานวิศวกรรมโยธา เพ่ือประกอบการพิจารณา การกําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ 
และมาตรการตางๆ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรม
สุขาภิบาล  วิศวกรรมสํารวจ  หรือทางอื่นท่ี  ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้
ได และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว. ) 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิศวกรรมโยธา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  วิศวกรโยธา 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการสํารวจ การออกแบบ การเขียนแบบ และการวางผังโครงการ และ

โครงสรางทางวิศวกรรมโยธาตางๆ เชน อาคาร ถนน สะพาน ชลประทาน เปนตน เพ่ือใหได
แผนผังโครงการ และโครงสรางท่ีถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองตามมาตรฐานงานวิศวกรรม
โยธา 

(2) ควบคุม และดูแลการสํารวจ การวิเคราะห และการคํานวณการปฏิบัติงานตางๆ ทางดาน
วิศวกรรมโยธา เพ่ือใหสามารถออกแบบและกําหนดคุณลักษณะของเคร่ืองมือ อุปกรณ และ
วัสดุตางๆ ในการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมโยธาท่ีถูกตอง และตรงมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(3) ควบคุม และดูแลการคํานวณโครงสรางทางวิศวกรรมโยธา การประมาณราคา และการจัดทํา
ราคากลาง เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตั้งงบประมาณในการดําเนินงานดานวิศวกรรมโยธาได
อยางเพียงพอ คุมคา และเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

(4) ควบคุม และดูแลการศึกษา การสํารวจ การจัดทําเอกสาร และการสรุปรายงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของดานวิศวกรรมโยธา รวมท้ังฐานขอมูลดานวิศวกรรมโยธา เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปน
ประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางานดานวิศวกรรมโยธาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(5) ควบคุม และดูแลการดําเนินการ และการจัดทําโครงการ และกิจกรรมดานวิศวกรรมโยธา
ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสงเสริมและสนุนการดําเนินงานดานวิศวกรรมโยธาใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และเกิดประโยชนแกประชาชน ชุมชน และสังคม 

(6) ควบคุม ติดตาม และดูแลการกอสราง การซอมแซม และการปรับปรุงโครงสราง อาคาร ถนน 
สะพาน และส่ิงปลูกสรางตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง และตรง
ตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(7) ควบคุม และดูแลการวิเคราะห การทดลอง และการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ และ
เคร่ืองมือตางๆ ท่ีใชในงานวิศวกรรมโยธา เพ่ือใหไดวัสดุ อุปกรณ และเคร่ืองมือตางๆ ท่ีใชใน
งานวิศวกรรมโยธาท่ีมีคุณภาพ และเปนไปตามมาตรฐาน และขอกําหนดตามสัญญา 

(8) ตรวจสอบสัญญาจางและงานกอสรางตางๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการแกไขสัญญาและรูปแบบงาน
กอสรางใหไดตามรูปแบบท่ีกําหนดไว เพ่ือใหการกอสรางมีคุณภาพสูงและใกลเคียงรูปแบบและ
ขอตกลงท่ีตกลงกันไวมากท่ีสุด 

(9) ใหความรูดานวิศวกรรมโยธาแกบุคลากร ประชาชน และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมี
ความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการ
ปฏิบัติงาน 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) �2�

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

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

(11) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
วิศวกรรมโยธา เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(13) วางแผนงานหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ 

ดานวิศวกรรมโยธาของหนวยงาน และแกไขปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการ
ดําเนินงานดานวิศวกรรมโยธาเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3.  ดานประสานงาน 
(14) ประสานงานดานวิศวกรรมโยธากับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ดานวิศวกรรมโยธาใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(15) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานวิศวกรรมโยธาแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(16) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาท่ีตนมีความรับผิดชอบแก 

หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและความรูตางๆ 
ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติจริงไดอยางถูกตอง 

(17) จัดเก็บขอมูล ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงาน    
วิศวกรรมโยธา เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ และมาตรการตางๆ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธาประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 
ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 
1 ป กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 4 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทาง
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน  วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. 
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดและไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ( ก.ว. ) และกําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 2 ป สําหรับผูไดรับปริญญาเอกหรือ
เทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน  วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรม
สํารวจ หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดและไดรับ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ( ก.ว. ) 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิศวกรรมโยธา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  วิศวกรโยธา 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) รวมวางแนวทาง และกําหนดขอกําหนด รายละเอียด คุณสมบัติ และคุณลักษณะเฉพาะของ

เคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุตางๆ ในงานวิศวกรรมโยธา เพ่ือใหไดเคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุ
ตางๆ ท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และถูกตองเหมาะสมกับการดําเนินงานดานวิศวกรรมโยธาอยาง
สูงสุด 

(2) บริหารจัดการโครงการ และกิจกรรมดานวิศวกรรมโยธาตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสงเสริม
และสนับสนุนการดําเนินงานดานวิศวกรรมโยธาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเกิดประโยชน
แกประชาชน ชุมชน และสังคม 

(3) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการสํารวจ การออกแบบ การเขียนแบบ และการ
วางผังโครงการ และโครงสรางทางวิศวกรรมโยธาตางๆ เชน อาคาร ถนน สะพาน ชลประทาน 
เปนตน เพ่ือใหไดแผนผังโครงการ และโครงสรางท่ีถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองตาม
มาตรฐานงานวิศวกรรมโยธา 

(4) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการสํารวจ การวิเคราะห และการคํานวณการ
ปฏิบัติงานตางๆ ทางดานวิศวกรรมโยธา เพ่ือใหสามารถออกแบบและกําหนดคุณลักษณะของ
เคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุตางๆ ในการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมโยธาท่ีถูกตอง และตรง
มาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(5) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการคํานวณโครงสรางทางวิศวกรรมโยธา การ
ประมาณราคา และการจัดทําราคากลาง เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตั้งงบประมาณในการ
ดําเนินงานดานวิศวกรรมโยธาไดอยางเพียงพอ คุมคา และเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

(6) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การสํารวจ การจัดทําเอกสาร และการ
สรุปรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานวิศวกรรมโยธา รวมท้ังฐานขอมูลดานวิศวกรรมโยธา เพ่ือ
เปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางานดานวิศวกรรมโยธาใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  

(7) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการกอสราง การซอมแซม และการปรับปรุง
โครงสราง อาคาร ถนน สะพาน และส่ิงปลูกสรางตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางถูกตอง และตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 
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(8) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวิเคราะห การทดลอง และการทดสอบ
คุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ และเคร่ืองมือตางๆ ท่ีใชในงานวิศวกรรมโยธา เพ่ือใหไดวัสดุ 
อุปกรณ และเคร่ืองมือตางๆ ท่ีใชในงานวิศวกรรมโยธาท่ีมีคุณภาพ และเปนไปตามมาตรฐาน 
และขอกําหนดตามสัญญา 

(9) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบสัญญาจางและงานกอสรางตางๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมถึงควบคุม
การแกไขสัญญาและรูปแบบงานกอสรางใหไดตามรูปแบบท่ีกําหนดไว เพ่ือใหการกอสรางมี
คุณภาพสูงและใกลเคียงรูปแบบและขอตกลงท่ีตกลงกันไวมากท่ีสุด 

(10) ใหความรูดานวิศวกรรมโยธาแกบุคลากร ประชาชน และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมี
ความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการ
ปฏิบัติงาน 

(11) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานวิศวกรรมโยธาท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา
ระบบงานท่ีตั้งไวสามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
ความตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน 

(12) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(13) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน หรือ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงาน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(14) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
วิศวกรรมโยธา เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(15) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(16) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมโยธาของหนวยงาน รวมท้ังประเมินผลและ

แกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
3.  ดานประสานงาน 
(17) ประสานงานดานวิศวกรรมโยธากับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ดานวิศวกรรมโยธาใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(18) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานวิศวกรรมโยธาแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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4.  ดานบริการ 
(19) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาท่ีตนมีความรับผิดชอบแก 

หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและความรูตางๆ 
ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติจริงไดอยางถูกตอง 

(20) ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงการจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมโยธา เพ่ือใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุนภารกิจดาน
วิศวกรรมโยธาของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(21) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางวิศวกรรมโยธา เพ่ือประกอบการเรียนการสอน และ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธาประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 
ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 
1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

3. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
4. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
5. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิศวกรรมโยธา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  วิศวกรโยธา 
สระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) บริหารงานในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือเทียบเทา ซึ่งมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการควบคุมและ

บริหารงานทุกดานของงานวิศวกรรมโยธาท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(2) บูรณาการ เชื่อมโยง และประยุกตแนวทางปฏิบัติท่ีเปนสากล (Best Practice) ในการ
กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมโยธาของหนวยงาน เพ่ือพัฒนาแนวทางการ
ดําเนินงานดานวิศวกรรมโยธาใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด  

(3) กําหนดกลยุทธ และการรางนโยบาย มาตรการ ขอบังคับ มาตรฐานหรือแนวทางตางๆ
เกี่ยวกับงานดานวิศวกรรมโยธา เพ่ือใหแนใจวาการดําเนินการตางๆ ดานการโยธาบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว 

(4) กําหนดมาตรฐานงาน พัฒนา และปรับปรุงการดําเนินงานดานวิศวกรรมโยธา เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธามีประสิทธิภาพอยางสูงสุด 

(5) กําหนดผลสัมฤทธ์ิท้ังดานผลผลิต และผลลัพธท่ีจะไดจากการดําเนินงานดานวิศวกรรมโยธา 
เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตรงตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(6) กําหนดเคร่ืองมือ แนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดาน   
วิศวกรรมโยธา เพ่ือใหการทํางานของหนวยงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชน ชุมชน และสังคม 

(7) เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย โครงการ 
และกิจกรรมตางๆ ดานวิศวกรรมโยธา เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน และสามารถใหบริการดานวิศวกรรมโยธาแกประชาชน และผูรับบริการไดอยาง
สอดคลองกับความตองการและปญหาอยางแทจริง 

(8) วางแผน และจัดอัตรากําลังของหนวยงาน รวมท้ังมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบให
เหมาะสมกับบุคลากรท้ังหมดภายในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหบุคลากรแตละคนไดรับ
ลักษณะงานและปริมาณงานท่ีเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และศักยภาพ และเกิด
ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน 

(9) บริหารจัดการบุคลากรในภาพรวมของท้ังหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจท่ีดี
ในการทํางาน สามารถรักษาคนเกงคนดี และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความสามารถ 
และสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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(10) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

(11) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงานและสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(12) ศึกษาความรู เทคนิคใหมๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในงานและวิเคราะหถึงปญหาและ
ขอบกพรองในการดําเนินการเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ ทันกับสถานการณในปจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตได 

(13) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(14) วางแผน บริหารจัดการ และบูรณาการแผนงาน การดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ 

ดานวิศวกรรมโยธา รวมท้ังมอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และติดตาม
ประเมินผล เพ่ือใหการดําเนินงานดานวิศวกรรมโยธาบรรลุตามเปาหมาย นโยบาย และ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานประสานงาน 
(15) ประสานงานดานวิศวกรรมโยธากับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ดานวิศวกรรมโยธาใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(16) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานวิศวกรรมโยธาแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(17) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาภายใตความรับผิดชอบใน

ระดับท่ีซับซอน เพ่ือใหประชาชนท่ีสนใจท่ัวไปและหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของไดทราบขอมูล
และความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 

(18) กําหนดแนวทางการพัฒนา การปรับปรุง และการจัดทําฐานขอมูลและระบบสารสนเทศท่ี
เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา เพ่ือใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุน
ภารกิจดานวิศวกรรมโยธาขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(19) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางวิศวกรรมโยธา เพ่ือประกอบการเรียนการสอน 
และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธาประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอมซึ่งมีลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและการคํานวณดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอม การควบคุม การวาง
โครงสราง การวางระบบ และการกอสรางในสาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม การคนควา การวิเคราะห 
การวิจัย การทดสอบ และการหาขอมูลและสถิติตางๆ เปนเกณฑประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงาน
วิศวกรรมส่ิงแวดลอม รวมท้ังการใหคําปรึกษาแนะนํา การควบคุมการตรวจสอบท่ีเกี่ยวกับงานใน
สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม การควบคุมระบบตางๆ ทางดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอม เชน ระบบการ
กําจัดส่ิงปฏิกูล ระบบประปา ระบบระบายน้ําโสโครก ระบบน้ําท้ิง ระบบน้ํารอน ระบบการใชน้ํา 
หมุนเวียน เปนตน และการกําจัดน้ําเสียของสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม และหนวยงาน
ตางๆ ในเขตความรับผิดชอบ ตลอดจนการปองกันสภาวะแวดลอม และการปรับปรุงแกไข
ส่ิงแวดลอมท่ัวไป และเหตุรําคาญอื่นๆ ซึ่งจะทําใหสภาวะแวดลอมเปนพิษ ซึ่งงานดังกลาวตองอาศัย
ความรู และความเชี่ยวชาญท่ีอยูในประเภทตามท่ีกําหนดไวสําหรับผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมส่ิงแวดลอม และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  วิศวกรส่ิงแวดลอม  ระดับปฏิบัติการ 
  วิศวกรส่ิงแวดลอม  ระดับชํานาญการ 
  วิศวกรส่ิงแวดลอม  ระดับชํานาญการพิเศษ 
  วิศวกรส่ิงแวดลอม  ระดับเชี่ยวชาญ 
   
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  วิศวกรส่ิงแวดลอม 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และวางผังโครงการ โครงสราง และระบบทางวิศวกรรม

ส่ิงแวดลอมตางๆ เชน ระบบประปา ระบบการกําจัดส่ิงปฏิกูล ระบบระบายน้ํา ระบบน้ําท้ิง  
เปนตน เพ่ือใหไดแผนผังโครงการ โครงสราง และระบบทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอมตางๆ ท่ี
ถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองตามมาตรฐานงานวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 

(2) ดูแลการวางโครงสราง การกอสราง และการวางระบบตางๆ ทางดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง และตรงตามมาตรฐานส่ิงแวดลอมท่ีกําหนดไว 

(3) สํารวจ วิเคราะห และคํานวณการปฏิบัติงานตางๆ ทางดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอม เพ่ือให
สามารถออกแบบและกําหนดคุณลักษณะของเคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุตางๆ ในการ
ปฏิบัติงานดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมท่ีถูกตอง และตรงมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(4) ศึกษา วิเคราะห และคํานวณโครงสราง และระบบตางๆ ทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอม เพ่ือเปน
ขอมูลประกอบการตั้งงบประมาณในการดําเนินงานดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมไดอยาง
เพียงพอ คุมคา และเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

(5) สํารวจ เฝาระวัง และตรวจวัดมลพิษประเภทตางๆ จากสถานประกอบการ โรงงาน
อุตสาหกรรม และหนวยงานตางๆ ท่ีมีสาเหตุในการสรางมลพิษตางๆ โดยนํามาวิเคราะห
และสรุปผล เพ่ือใชในการตัดสินใจในการดําเนินงานและแกไขปญหาตางๆ ใหถูกตองตาม
หลักวิชาการดานวิศวกรรมวิ่งแวดลอม 

(6) ศึกษา คิดคน ออกแบบ และสรางสรรคระบบตางๆ ทางดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอม เชน 
ระบบการกําจัดส่ิงปฏิกูล ระบบประปา ระบบระบายน้ําโสโครก ระบบน้ําท้ิง ระบบน้ํารอนหรื
ระบบการใชน้ําหมุนเวียน เปนตน เพ่ือใหมีระบบตางๆ ทางดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมท่ีมี 
คุณภาพ มาตรฐาน และเปนประโยชนแกประชาชน สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม 
และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(7) ศึกษา วิเคราะห ทดสอบ และวิจัยงานดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือนํามา
ประกอบการพัฒนา และปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสอดคลองกับเปาหมาย 
และนโยบายของหนวยงาน 

(8) จัดทําขอมูล เอกสาร และสรุปรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอม รวมท้ัง
ฐานขอมูลดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอม เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนา
งานดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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(9) ดําเนินการ และจัดทําโครงการ และกิจกรรมดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมตามท่ีไดรับ
มอบหมาย เพ่ือสงเสริมและสนุนการดําเนินงานดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน และเกิดประโยชนแกประชาชน ชุมชน และสังคม 

(10) ใหความรูดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมแกบุคลากร ประชาชน สถานประกอบการ โรงงาน และ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไป
ปฏิบัติประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน 

(11) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานวิศวกรรมส่ิงแวดลอม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(13) วางแผนการทํางานดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือรวมดําเนินการวาง

แผนการทํางานของหนวยงาน โครงการ หรือกิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานประสานงาน 
(14) ประสานงานดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
 
4.  ดานบริการ 
(15) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมในระดับเบ้ืองตนแก

หนวยงานราชการ เอกชน สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม หรือประชาชนท่ัวไป 
เพ่ือใหทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชนและถูกตอง 

(16) จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน ทําสถิต ิปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับ
งานวิศวกรรมส่ิงแวดลอม เพ่ือประกอบการพิจารณา การกําหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ และมาตรการตางๆ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอม  วิศวกรรมสุขาภิบาลหรือทาง
อื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  วิศวกรส่ิงแวดลอม 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการสํารวจ การออกแบบ การเขียนแบบ และการวางผังโครงการ โครงสราง 

และระบบทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอมตางๆ เชน ระบบประปา ระบบการกําจัดส่ิงปฏิกูล ระบบ
ระบายน้ํา ระบบน้ําท้ิง  เปนตน เพ่ือใหไดแผนผังโครงการ โครงสราง และระบบทางวิศวกรรม
ส่ิงแวดลอมตางๆ ท่ีถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองตามมาตรฐานงานวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 

(2) ควบคุม ติดตาม และดูแลการวางโครงสราง การกอสราง และการวางระบบตางๆ ทางดาน
วิศวกรรมส่ิงแวดลอม เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง และตรงตามมาตรฐาน
ส่ิงแวดลอมท่ีกําหนดไว 

(3) ควบคุม และดูแลการสํารวจ การวิเคราะห และการคํานวณการปฏิบัติงานตางๆ ทางดาน
วิศวกรรมส่ิงแวดลอม เพ่ือใหสามารถออกแบบและกําหนดคุณลักษณะของเคร่ืองมือ อุปกรณ 
และวัสดุตางๆ ในการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมท่ีถูกตอง และตรงมาตรฐานท่ี
กําหนดไว 

(4) ควบคุม และดูแลการศึกษา การวิเคราะห และการคํานวณโครงสราง และระบบตางๆ ทาง
วิศวกรรมส่ิงแวดลอม เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตั้งงบประมาณในการดําเนินงานดาน
วิศวกรรมส่ิงแวดลอมไดอยางเพียงพอ คุมคา และเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

(5) ควบคุม และดูแลการสํารวจ การเฝาระวัง และการตรวจวัดมลพิษประเภทตางๆ จากสถาน
ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม และหนวยงานตางๆ ท่ีมีสาเหตุในการสรางมลพิษตางๆ 
โดยนํามาวิเคราะหและสรุปผล เพ่ือใชในการตัดสินใจในการดําเนินงานและแกไขปญหาตางๆ 
ใหถูกตองตามหลักวิชาการดานวิศวกรรมวิ่งแวดลอม 

(6) ควบคุม และดูแลการศึกษา การคิดคน การออกแบบ และการสรางสรรคระบบตางๆ ทางดาน
วิศวกรรมส่ิงแวดลอม เชน ระบบการกําจัดส่ิงปฏิกูล ระบบประปา ระบบน้ําท้ิง ระบบน้ํารอนหร
ระบบการใชน้ําหมุนเวียน ระบบระบายน้ําโสโครก เปนตน เพ่ือใหมีระบบตางๆ ทางดาน 
วิศวกรรมส่ิงแวดลอมท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และเปนประโยชนแกประชาชน สถาน
ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(7) ควบคุม และดูแลการศึกษา การวิเคราะห การทดสอบ และการวิจัยงานดานวิศวกรรม
ส่ิงแวดลอมตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือนํามาประกอบการพัฒนา และปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน และสอดคลองกับเปาหมาย และนโยบายของหนวยงาน 
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(8) ควบคุม และดูแลการจัดทําขอมูล เอกสาร และสรุปรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานวิศวกรรม
ส่ิงแวดลอม รวมท้ังฐานขอมูลดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอม เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการ
ปรับปรุง และพัฒนางานดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(9) ควบคุม และดูแลการดําเนินการ และการจัดทําโครงการ และกิจกรรมดานวิศวกรรม
ส่ิงแวดลอมตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสงเสริมและสนุนการดําเนินงานดานวิศวกรรม
ส่ิงแวดลอมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเกิดประโยชนแกประชาชน ชุมชน และสังคม 

(10) ใหความรูดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมแกบุคลากร ประชาชน สถานประกอบการ โรงงาน และ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติ
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน 

(11) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(12) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
วิศวกรรมส่ิงแวดลอม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(13) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(14) วางแผนงานหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ 

ดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมของหนวยงาน และแกไขปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการ
ดําเนินงานดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3.  ดานประสานงาน 
(15) ประสานงานดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(16) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 
4.  ดานบริการ 
(17) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมท่ีตนมีความรับผิดชอบ

แกหนวยงานราชการ เอกชน สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม หรือประชาชนท่ีสนใจ
ท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติจริงได
อยางถูกตอง 
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(18) จัดเก็บขอมูล ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงาน    
วิศวกรรมส่ิงแวดลอม เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ และมาตรการตางๆ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรส่ิงแวดลอมประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป  กําหนดเวลา 6 ป  ใหลดเปน 4 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอม  วิศวกรรมสุขาภิบาลหรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และกําหนดเวลา 6 ป  ใหลดเปน 2 ป สําหรับผูไดรับปริญญาเอก
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอม  วิศวกรรมสุขาภิบาลหรือทางอื่นท่ี ก.ถ.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  วิศวกรส่ิงแวดลอม 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) รวมวางแนวทาง และกําหนดขอกําหนด รายละเอียด คุณสมบัติ และคุณลักษณะเฉพาะของ

เคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุตางๆ ในงานวิศวกรรมส่ิงแวดลอม เพ่ือใหไดเคร่ืองมือ อุปกรณ 
และวัสดุตางๆ ท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และถูกตองเหมาะสมกับการดําเนินงานดานวิศวกรรม
ส่ิงแวดลอมอยางสูงสุด 

(2) บริหารจัดการโครงการ และกิจกรรมดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือ
สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ
เกิดประโยชนแกประชาชน สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม 

(3) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการสํารวจ การออกแบบ การเขียนแบบ และการ
วางผังโครงการ โครงสราง และระบบทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอมตางๆ เชน ระบบประปา ระบบ
การกําจัดส่ิงปฏิกูล ระบบระบายน้ํา ระบบน้ําท้ิง  เปนตน เพ่ือใหไดแผนผังโครงการ โครงสราง 
และระบบทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอมตางๆ ท่ีถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองตามมาตรฐาน
งานวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 

(4) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวางโครงสราง การกอสราง และการวางระบบ
ตางๆ ทางดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอม เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง และตรงตาม
มาตรฐานส่ิงแวดลอมท่ีกําหนดไว 

(5) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการสํารวจ การวิเคราะห และการคํานวณการ
ปฏิบัติงานตางๆ ทางดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอม เพ่ือใหสามารถออกแบบและกําหนด
คุณลักษณะของเคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุตางๆ ในการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอม
ท่ีถูกตอง และตรงมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(6) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การวิเคราะห และการคํานวณโครงสราง 
และระบบตางๆ ทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอม เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตั้งงบประมาณในการ
ดําเนินงานดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมไดอยางเพียงพอ คุมคา และเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

(7) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการสํารวจ การเฝาระวัง และการตรวจวัดมลพิษ
ประเภทตางๆ จากสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม และหนวยงานตางๆ ท่ีมีสาเหตุใน
การสรางมลพิษตางๆ โดยนํามาวิเคราะหและสรุปผล เพ่ือใชในการตัดสินใจในการดําเนินงาน
และแกไขปญหาตางๆ ใหถูกตองตามหลักวิชาการดานวิศวกรรมวิ่งแวดลอม 
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(8) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การคิดคน การออกแบบ และการ
สรางสรรคระบบตางๆ ทางดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอม เชน ระบบการกําจัดส่ิงปฏิกูล ระบบ
ประปา ระบบน้ําท้ิง ระบบน้ํารอนหรระบบการใชน้ําหมุนเวียน ระบบระบายน้ําโสโครก เปนตน 
เพ่ือใหมีระบบตางๆ ทางดาน วิศวกรรมส่ิงแวดลอมท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และเปนประโยชน
แกประชาชน สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(9) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การวิเคราะห การทดสอบ และการวิจัย
งานดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือนํามาประกอบการพัฒนา และปรับปรุง
งานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสอดคลองกับเปาหมาย และนโยบายของหนวยงาน 

(10) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดทําขอมูล เอกสาร และสรุปรายงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอม รวมท้ังฐานขอมูลดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอม เพ่ือเปนขอมูล
ท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางานดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  

(11) ใหความรูดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมแกบุคลากร ประชาชน สถานประกอบการ โรงงาน และ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติ
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน 

(12) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา
ระบบงานท่ีตั้งไวสามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
ความตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน 

(13) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(14) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน หรือ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงาน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(15) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
วิศวกรรมส่ิงแวดลอม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(16) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(17) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมของหนวยงาน รวมท้ังประเมินผล

และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
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3.  ดานประสานงาน 
(18) ประสานงานดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(19) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 
4.  ดานบริการ 
(20) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมท่ีตนมีความรับผิดชอบ

แกหนวยงานราชการ เอกชน สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม หรือประชาชนท่ีสนใจ
ท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติจริงได
อยางถูกตอง 

(21) ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงการจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมส่ิงแวดลอม เพ่ือใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุนภารกิจดาน
วิศวกรรมส่ิงแวดลอมของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(22) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอม เพ่ือประกอบการเรียนการสอน 
และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรส่ิงแวดลอมประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป 

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  วิศวกรส่ิงแวดลอม 
สระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) บริหารงานในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือเทียบเทา ซึ่งมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการควบคุมและ

บริหารงานทุกดานของงานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงานของ
หนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

(2) บูรณาการ เชื่อมโยง และประยุกตแนวทางปฏิบัติท่ีเปนสากล (Best Practice) ในการ
กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมของหนวยงาน เพ่ือพัฒนาแนว
ทางการดําเนินงานดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด  

(3) กําหนดกลยุทธ และการรางนโยบาย มาตรการ ขอบังคับ มาตรฐานหรือแนวทางตางๆ
เกี่ยวกับงานดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอม เพ่ือใหแนใจวาการดําเนินการตางๆ ดานส่ิงแวดลอม
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว 

(4) กําหนดมาตรฐานงาน พัฒนา และปรับปรุงการดําเนินงานดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอม เพ่ือให
การปฏิบัติงานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมมีประสิทธิภาพอยางสูงสุด 

(5) กําหนดผลสัมฤทธ์ิท้ังดานผลผลิต และผลลัพธท่ีจะไดจากการดําเนินงานดานวิศวกรรม
ส่ิงแวดลอม เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตรง
ตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(6) กําหนดเคร่ืองมือ แนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดาน   
วิศวกรรมส่ิงแวดลอม เพ่ือใหการทํางานของหนวยงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน ชุมชน และสังคม 

(7) เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย โครงการ 
และกิจกรรมตางๆ ดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอม เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถใหบริการดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมแกประชาชน และ
ผูรับบริการไดอยางสอดคลองกับความตองการและปญหาอยางแทจริง 

(8) เสนอแนะ ใหแนวทาง ประยุกต และพัฒนาองคความรู วิชาการ และเทคโนโลยีใหมๆ ท่ี
เกี่ยวของกับงานวิศวกรรมส่ิงแวดลอม เพ่ือใหสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดาน
วิศวกรรมส่ิงแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

(9) วางแผน และจัดอัตรากําลังของหนวยงาน รวมท้ังมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบให
เหมาะสมกับบุคลากรท้ังหมดภายในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหบุคลากรแตละคนไดรับ
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ลักษณะงานและปริมาณงานท่ีเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และศักยภาพ และเกิด
ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน 

(10) บริหารจัดการบุคลากรในภาพรวมของท้ังหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจท่ีดี
ในการทํางาน สามารถรักษาคนเกงคนดี และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความสามารถ 
และสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

(12) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงานและสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(13) ศึกษาความรู เทคนิคใหมๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในงานและวิเคราะหถึงปญหาและ
ขอบกพรองในการดําเนินการเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ ทันกับสถานการณในปจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตได 

(14) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(15) วางแผน บริหารจัดการ และบูรณาการแผนงาน การดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ 

ดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอม รวมท้ังมอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และติดตาม
ประเมินผล เพ่ือใหการดําเนินงานดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมบรรลุตามเปาหมาย นโยบาย 
และผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานประสานงาน 
(16) ประสานงานดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(17) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 
4.  ดานบริการ 
(18) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมภายใตความรับผิดชอบ

ในระดับท่ีซับซอน เพ่ือใหสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป
และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถ
นําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 
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(19) กําหนดแนวทางการพัฒนา การปรับปรุง และการจัดทําฐานขอมูลและระบบสารสนเทศท่ี
เกี่ยวกับงานวิศวกรรมส่ิงแวดลอม เพ่ือใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุน
ภารกิจดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(20) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอม เพ่ือประกอบการเรียนการ
สอน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรส่ิงแวดลอมประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การวิศวกรรมสุขาภิบาล 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางวิศวกรรมสุขาภิบาลซึ่งมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและการคํานวณดานวิศวกรรมสุขาภิบาล การควบคุม การวางโครงสราง 
การวางระบบ และการกอสรางในสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล การคนควา การวิเคราะห การวิจัย  
การทดสอบ และการหาขอมูลและสถิติตางๆ เปนเกณฑประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรม
สุขาภิบาล รวมท้ังการใหคําปรึกษาแนะนํา การควบคุมระบบการระบายน้ําและการกําจัดน้ําเสียของ 
สถานประกอบการ โรงงาน และหนวยงานตางๆ ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ การปองกันสภาวะแวดลอม 
และการปรับปรุงแกไขส่ิงแวดลอม และงานสุขภิบาลท่ัวไป และเหตุรําคาญอื่นๆ ซึ่งจะทําใหสภาวะ
แวดลอมและระบบสุขาภิบาลเปนพิษ ซึ่งงานดังกลาวตองอาศัยความรู และความเชี่ยวชาญท่ีอยูใน
ประเภทตามท่ีกําหนดไวสําหรับผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
วิศวกรรมสุขาภิบาล และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  วิศวกรสุขาภิบาล  ระดับปฏิบัติการ 
  วิศวกรสุขาภิบาล  ระดับชํานาญการ 
  วิศวกรสุขาภิบาล  ระดับชํานาญการพิเศษ 
  วิศวกรสุขาภิบาล  ระดับเชี่ยวชาญ 
   
 
 
 
 
 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิศวกรรมสุขาภิบาล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  วิศวกรสุขาภิบาล 
ระดบัตําแหนง   ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และวางผังโครงการ โครงสราง และระบบทางวิศวกรรม

สุขาภิบาลตางๆ เชน ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบสุขาภิบาลตางๆ เปนตน เพ่ือใหมีโครงการ 
โครงสราง และระบบสุขภิบาลตางๆ ท่ีถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองตามมาตรฐานงาน
วิศวกรรมสุขาภิบาล 

(2) ดูแลการวางโครงสราง การกอสราง และการวางระบบตางๆ ทางดานวิศวกรรมสุขาภิบาล 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง และตรงตามมาตรฐานสุขาภิบาลท่ีกําหนดไว 

(3) สํารวจ เฝาระวัง และดูแลโรงบําบัดน้ําเสียของสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม และ 
หนวยงานตางๆ ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือควบคุม และรักษาคุณภาพน้ําให เปนไปตาม 
มาตรฐาน และถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลท่ีกําหนดไว 

(4) สํารวจ วิเคราะห และคํานวณการปฏิบัติงานตางๆ ทางดานวิศวกรรมสุขาภิบาล เพ่ือให
สามารถออกแบบและกําหนดคุณลักษณะของเคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุตางๆ ในการ
ปฏิบัติงานดานวิศวกรรมสุขาภิบาลท่ีถูกตอง และตรงมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(5) ศึกษา วิเคราะห และคํานวณโครงสราง และระบบตางๆ ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล เพ่ือเปน
ขอมูลประกอบการตั้งงบประมาณในการดําเนินงานดานวิศวกรรมสุขาภิบาลไดอยางเพียงพอ 
คุมคา และเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

(6) คํานวณโครงสรางทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ประมาณราคา และจัดทําราคา เพ่ือเปนขอมูล
ประกอบการตั้งงบประมาณในการดําเนินงานดานวิศวกรรมสุขาภิบาลไดอยางเพียงพอ 
คุมคา และเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

(7) รับเร่ืองรองทุกข และเร่ืองรองเรียนตางๆ ท่ีเกี่ยวของงานสุขาภิบาลตามท่ีไดรับมอบหมาย 
เชน ปญหาน้ําเสีย ปญหาการบําบัดน้ําเสีย เปนตน เพ่ือวิเคราะหและแกไขปญหาตามขอ 
รองเรียนและขอรองทุกขไดอยางถูกตอง และเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด 

(8) ศึกษา คิดคน ออกแบบ และสรางสรรคระบบตางๆ ทางดานวิศวกรรมสุขาภิบาล เพ่ือใหมี
ระบบตางๆ ทางดานวิศวกรรมสุขาภิบาลท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และเปนประโยชนแก
ประชาชน สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(9) ศึกษา วิเคราะห ทดสอบ และวิจัยงานดานวิศวกรรมสุขาภิบาลตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือนํามา
ประกอบการพัฒนา และปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสอดคลองกับเปาหมาย 
และนโยบายของหนวยงาน 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(10) จัดทําขอมูล เอกสาร และสรุปรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานวิศวกรรมสุขาภิบาล รวมท้ัง
ฐานขอมูลดานวิศวกรรมสุขาภิบาล เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนา
งานดานวิศวกรรมสุขาภิบาลใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(11) ดําเนินการ และจัดทําโครงการ และกิจกรรมดานวิศวกรรมสุขาภิบาลตามท่ีไดรับมอบหมาย 
เพ่ือสงเสริมและสนุนการดําเนินงานดานวิศวกรรมสุขาภิบาลใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ
เกิดประโยชนแกประชาชน ชุมชน และสังคม 

(12) ใหความรูดานวิศวกรรมสุขาภิบาลแกบุคลากร ประชาชน สถานประกอบการ โรงงาน และ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไป
ปฏิบัติประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน 

(13) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานวิศวกรรมสุขาภิบาล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(14) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(15) วางแผนการทํางานดานวิศวกรรมสุขาภิบาลตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือรวมดําเนินการวาง

แผนการทํางานของหนวยงาน โครงการ หรือกิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานดานวิศวกรรมสุขาภิบาลเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานประสานงาน 
(16) ประสานงานดานวิศวกรรมสุขาภิบาลกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานดานวิศวกรรมสุขาภิบาลใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
 
4.  ดานบริการ 
(17) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมสุขาภิบาลในระดับเบ้ืองตนแก

หนวยงานราชการ เอกชน สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม หรือประชาชนท่ัวไป 
เพ่ือใหทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชนและถูกตอง 

(18) จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน ทําสถิต ิปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับ
งานวิศวกรรมสุขาภิบาล เพ่ือประกอบการพิจารณา การกําหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ และมาตรการตางๆ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรม
ชลประทาน วิศวกรรมส่ิงแวดลอมหรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได  และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) 

 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิศวกรรมสุขาภิบาล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  วิศวกรสุขาภิบาล 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการสํารวจ การออกแบบ การเขียนแบบ และการวางผังโครงการ โครงสราง 

และระบบทางวิศวกรรมสุขาภิบาลตางๆ เชน ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบสุขาภิบาลตางๆ เปน
ตน เพ่ือใหมีโครงการ โครงสราง และระบบสุขภิบาลตางๆ ท่ีถูกตอง เหมาะสม และสอดคลอง
ตามมาตรฐานงานวิศวกรรมสุขาภิบาล 

(2) ควบคุม ติดตาม และดูแลการวางโครงสราง การกอสราง และการวางระบบตางๆ ทางดาน
วิศวกรรมสุขาภิบาล เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง และตรงตามมาตรฐาน
สุขาภิบาลท่ีกําหนดไว 

(3) ควบคุม และดูแลการสํารวจ การเฝาระวัง และการดูแลโรงบําบัดน้ําเสียของสถานประกอบการ 
โรงงานอุตสาหกรรม และหนวยงานตางๆ ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือควบคุม และรักษาคุณภาพ
น้ําใหเปนไปตามมาตรฐาน และถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลท่ีกําหนดไว 

(4) ควบคุม และดูแลการสํารวจ การวิเคราะห และการคํานวณการปฏิบัติงานตางๆ ทางดาน
วิศวกรรมสุขาภิบาล เพ่ือใหสามารถออกแบบและกําหนดคุณลักษณะของเคร่ืองมือ อุปกรณ 
และวัสดุตางๆ ในการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมสุขาภิบาลท่ีถูกตอง และตรงมาตรฐานท่ีกําหนด
ไว 

(5) ควบคุม และดูแลการศึกษา การวิเคราะห และการคํานวณโครงสราง และระบบตางๆ ทาง
วิศวกรรมสุขาภิบาล เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตั้งงบประมาณในการดําเนินงานดาน
วิศวกรรมสุขาภิบาลไดอยางเพียงพอ คุมคา และเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

(6) ควบคุม และดูแลการคํานวณโครงสรางทางวิศวกรรมสุขาภิบาล การประมาณราคา และการ
จัดทําราคา เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตั้งงบประมาณในการดําเนินงานดานวิศวกรรม
สุขาภิบาลไดอยางเพียงพอ คุมคา และเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

(7) ควบคุม และดูแลการรับเร่ืองรองทุกข และเร่ืองรองเรียนตางๆ ท่ีเกี่ยวของงานสุขาภิบาลตามท่ี
ไดรับมอบหมาย เชน ปญหาน้ําเสีย ปญหาการบําบัดน้ําเสีย เปนตน เพ่ือวิเคราะหและแกไข
ปญหาตามขอรองเรียนและขอรองทุกขไดอยางถูกตอง และเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด 

(8) ควบคุม และดูแลการศึกษา การคิดคน การออกแบบ และการสรางสรรคระบบตางๆ ทางดาน
วิศวกรรมสุขาภิบาล เพ่ือใหมีระบบตางๆ ทางดานวิศวกรรมสุขาภิบาลท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน 
และเปนประโยชนแกประชาชน สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม และหนวยงานตางๆ 
ท่ีเกี่ยวของ 
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(9) ควบคุม และดูแลการศึกษา การวิเคราะห การทดสอบ และการวิจัยงานดานวิศวกรรม
สุขาภิบาลตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือนํามาประกอบการพัฒนา และปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน และสอดคลองกับเปาหมาย และนโยบายของหนวยงาน 

(10) ควบคุม และดูแลการจัดทําขอมูล เอกสาร และการสรุปรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดาน
วิศวกรรมสุขาภิบาล รวมท้ังฐานขอมูลดานวิศวกรรมสุขาภิบาล เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชน
ในการปรับปรุง และพัฒนางานดานวิศวกรรมสุขาภิบาลใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(11) ควบคุม และดูแลการดําเนินการ และการจัดทําโครงการ และกิจกรรมดานวิศวกรรมสุขาภิบาล
ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสงเสริมและสนุนการดําเนินงานดานวิศวกรรมสุขาภิบาลใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และเกิดประโยชนแกประชาชน ชุมชน และสังคม 

(12) ใหความรูดานวิศวกรรมสุขาภิบาลแกบุคลากร ประชาชน สถานประกอบการ โรงงาน และ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติ
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน 

(13) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(14) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
วิศวกรรมสุขาภิบาล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(15) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(16) วางแผนงานหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ 

ดานวิศวกรรมสุขาภิบาลของหนวยงาน และแกไขปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการ
ดําเนินงานดานวิศวกรรมสุขาภิบาลเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3.  ดานประสานงาน 
(17) ประสานงานดานวิศวกรรมสุขาภิบาลกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานดานวิศวกรรมสุขาภิบาลใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(18) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานวิศวกรรมสุขาภิบาลแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 
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4.  ดานบริการ 
(19) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมสุขาภิบาลท่ีตนมีความรับผิดชอบแก

หนวยงานราชการ เอกชน สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม หรือประชาชนท่ีสนใจ
ท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติจริงได
อยางถูกตอง 

(20) จัดเก็บขอมูล ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงาน    
วิศวกรรมสุขาภิบาล เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ และมาตรการตางๆ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรสุขาภิบาลประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป  

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมสุขาภิบาลหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป  กําหนดเวลา 6 ป  ใหลดเปน 4 ป  สําหรับผูท่ีไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมชลประทาน  วิศวกรรมส่ิงแวดลอมหรือ             
ทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  และไดรับใบอนุญาตเปน 
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) และกําหนดเวลา 6 ปใหลดเปน 2 ปสําหรับท่ีไดรับ
ปริญญาเอกหรือ เทียบได ไมต่ํ ากว านี้ ทางวิ ศวกรรมโยธา  วิ ศวกรรมสุขาภิบาล   
วิศวกรรมชลประทาน  วิศวกรรมส่ิงแวดลอมหรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิศวกรรมสุขาภิบาล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  วิศวกรสุขาภิบาล 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) บริหารจัดการโครงการ และกิจกรรมดานวิศวกรรมสุขาภิบาลตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือ

สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานวิศวกรรมสุขาภิบาลใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ
เกิดประโยชนแกประชาชน สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม 

(2) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการสํารวจ การออกแบบ การเขียนแบบ และการ
วางผังโครงการ โครงสราง และระบบทางวิศวกรรมสุขาภิบาลตางๆ เชน ระบบบําบัดน้ําเสีย 
ระบบสุขาภิบาลตางๆ เปนตน เพ่ือใหมีโครงการ โครงสราง และระบบสุขภิบาลตางๆ ท่ีถูกตอง 
เหมาะสม และสอดคลองตามมาตรฐานงานวิศวกรรมสุขาภิบาล 

(3) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวางโครงสราง การกอสราง และการวางระบบ
ตางๆ ทางดานวิศวกรรมสุขาภิบาล เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง และตรงตาม
มาตรฐานสุขาภิบาลท่ีกําหนดไว 

(4) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการสํารวจ การเฝาระวัง และการดูแลโรงบําบัดน้ํา
เสียของสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม และหนวยงานตางๆ ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือ
ควบคุม และรักษาคุณภาพน้ําใหเปนไปตามมาตรฐาน และถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาล
ท่ีกําหนดไว 

(5) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการสํารวจ การวิเคราะห และการคํานวณการ
ปฏิบัติงานตางๆ ทางดานวิศวกรรมสุขาภิบาล เพ่ือใหสามารถออกแบบและกําหนดคุณลักษณะ
ของเคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุตางๆ ในการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมสุขาภิบาลท่ีถูกตอง และ
ตรงมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(6) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การวิเคราะห และการคํานวณโครงสราง 
และระบบตางๆ ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตั้งงบประมาณในการ
ดําเนินงานดานวิศวกรรมสุขาภิบาลไดอยางเพียงพอ คุมคา และเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

(7) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการคํานวณโครงสรางทางวิศวกรรมสุขาภิบาล การ
ประมาณราคา และการจัดทําราคา เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตั้งงบประมาณในการ
ดําเนินงานดานวิศวกรรมสุขาภิบาลไดอยางเพียงพอ คุมคา และเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

 
 
 
 



��0
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(8) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการรับเร่ืองรองทุกข และเร่ืองรองเรียนตางๆ ท่ี
เกี่ยวของงานสุขาภิบาลตามท่ีไดรับมอบหมาย เชน ปญหาน้ําเสีย ปญหาการบําบัดน้ําเสีย เปน 
ตน เพ่ือวิเคราะหและแกไขปญหาตามขอรองเรียนและขอรองทุกขไดอยางถูกตอง และเกิด
ความพึงพอใจอยางสูงสุด 

(9) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การคิดคน การออกแบบ และการ
สรางสรรคระบบตางๆ ทางดานวิศวกรรมสุขาภิบาล เพ่ือใหมีระบบตางๆ ทางดานวิศวกรรม
สุขาภิบาลท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และเปนประโยชนแกประชาชน สถานประกอบการ โรงงาน
อุตสาหกรรม และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(10) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การวิเคราะห การทดสอบ และการวิจัย
งานดานวิศวกรรมสุขาภิบาลตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือนํามาประกอบการพัฒนา และปรับปรุงงาน
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสอดคลองกับเปาหมาย และนโยบายของหนวยงาน 

(11) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดทําขอมูล เอกสาร และการสรุปรายงาน
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานวิศวกรรมสุขาภิบาล รวมท้ังฐานขอมูลดานวิศวกรรมสุขาภิบาล เพ่ือเปน
ขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางานดานวิศวกรรมสุขาภิบาลใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  

(12) ใหความรูดานวิศวกรรมสุขาภิบาลแกบุคลากร ประชาชน สถานประกอบการ โรงงาน และ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติ
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน 

(13) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานวิศวกรรมสุขาภิบาลท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา
ระบบงานท่ีตั้งไวสามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
ความตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน 

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

(15) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน หรือ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงาน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(16) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
วิศวกรรมสุขาภิบาล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(17) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(18) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมสุขาภิบาลของหนวยงาน รวมท้ังประเมินผล

และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
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3.  ดานประสานงาน 
(19) ประสานงานดานวิศวกรรมสุขาภิบาลกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานดานวิศวกรรมสุขาภิบาลใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(20) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานวิศวกรรมสุขาภิบาลแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 
4.  ดานบริการ 
(21) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมสุขาภิบาลท่ีตนมีความรับผิดชอบแก

หนวยงานราชการ เอกชน สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม หรือประชาชนท่ีสนใจ
ท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติจริงได
อยางถูกตอง 

(22) ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงการจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมสุขาภิบาล เพ่ือใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุนภารกิจดาน
วิศวกรรมสุขาภิบาลของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(23) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล เพ่ือประกอบการเรียนการสอน 
และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรสุขาภิบาลประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทชํานาญการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตอง

ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมสุขาภิบาลหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิศวกรรมสุขาภิบาล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  วิศวกรสุขาภิบาล 
สระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) บริหารงานในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือเทียบเทา ซึ่งมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการควบคุมและ

บริหารงานทุกดานของงานวิศวกรรมสุขาภิบาลท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงานของ
หนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

(2) บูรณาการ เชื่อมโยง และประยุกตแนวทางปฏิบัติท่ีเปนสากล (Best Practice) ในการ
กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมสุขาภิบาลของหนวยงาน เพ่ือพัฒนาแนว
ทางการดําเนินงานดานวิศวกรรมสุขาภิบาลใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด  

(3) กําหนดกลยุทธ และการรางนโยบาย มาตรการ ขอบังคับ มาตรฐานหรือแนวทางตางๆ
เกี่ยวกับงานดานวิศวกรรมสุขาภิบาล เพ่ือใหแนใจวาการดําเนินการตางๆ ดานสุขาภิบาล
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว 

(4) กําหนดมาตรฐานงาน พัฒนา และปรับปรุงการดําเนินงานดานวิศวกรรมสุขาภิบาล เพ่ือให
การปฏิบัติงานวิศวกรรมสุขาภิบาลมีประสิทธิภาพอยางสูงสุด 

(5) กําหนดผลสัมฤทธ์ิท้ังดานผลผลิต และผลลัพธท่ีจะไดจากการดําเนินงานดานวิศวกรรม
สุขาภิบาล เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตรง
ตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(6) กําหนดเคร่ืองมือ แนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดาน   
วิศวกรรมสุขาภิบาล เพ่ือใหการทํางานของหนวยงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน ชุมชน และสังคม 

(7) เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย โครงการ 
และกิจกรรมตางๆ ดานวิศวกรรมสุขาภิบาล เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถใหบริการดานวิศวกรรมสุขาภิบาลแกประชาชน และ
ผูรับบริการไดอยางสอดคลองกับความตองการและปญหาอยางแทจริง 

(8) เสนอแนะ ใหแนวทาง ประยุกต และพัฒนาองคความรู วิชาการ และเทคโนโลยีใหมๆ ท่ี
เกี่ยวของกับงานวิศวกรรมสุขาภิบาล เพ่ือใหสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดาน
วิศวกรรมสุขาภิบาลใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
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(9) วางแผน และจัดอัตรากําลังของหนวยงาน รวมท้ังมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบให
เหมาะสมกับบุคลากรท้ังหมดภายในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหบุคลากรแตละคนไดรับ
ลักษณะงานและปริมาณงานท่ีเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และศักยภาพ และเกิด
ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน 

(10) บริหารจัดการบุคลากรในภาพรวมของท้ังหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจท่ีดี
ในการทํางาน สามารถรักษาคนเกงคนดี และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความสามารถ 
และสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

(12) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงานและสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(13) ศึกษาความรู เทคนิคใหมๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในงานและวิเคราะหถึงปญหาและ
ขอบกพรองในการดําเนินการเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ ทันกับสถานการณในปจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตได 

(14) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(15) วางแผน บริหารจัดการ และบูรณาการแผนงาน การดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ 

ดานวิศวกรรมสุขาภิบาล รวมท้ังมอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และติดตาม
ประเมินผล เพ่ือใหการดําเนินงานดานวิศวกรรมสุขาภิบาลบรรลุตามเปาหมาย นโยบาย 
และผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานประสานงาน 
(16) ประสานงานดานวิศวกรรมสุขาภิบาลกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานดานวิศวกรรมสุขาภิบาลใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(17) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานวิศวกรรมสุขาภิบาลแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 
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4.  ดานบริการ 
(18) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมสุขาภิบาลภายใตความรับผิดชอบ

ในระดับท่ีซับซอน เพ่ือใหสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป
และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถ
นําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 

(19) กําหนดแนวทางการพัฒนา การปรับปรุง และการจัดทําฐานขอมูลและระบบสารสนเทศท่ี
เกี่ยวกับงานวิศวกรรมสุขาภิบาล เพ่ือใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุน
ภารกิจดานวิศวกรรมสุขาภิบาลขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(20) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล เพ่ือประกอบการเรียนการ
สอน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรสุขาภิบาลประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดย

จะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมสุขาภิบาลหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 
1 ป 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การสถาปตยกรรม 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางสถาปตยกรรม ซึ่งมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรางแบบ การออกแบบ การเขียนแบบ และการแกไขแบบแปลนอาคาร สถานท่ี
และส่ิงกอสรางตางๆ รวมท้ังแบบแปลนตางๆ เกี่ยวกับผังเมืองและการใชประโยชนจากท่ีดิน รวมท้ัง
การควบคุม การดูแล และการตรวจสอบการกอสราง และการตกแตงอาคาร สถานท่ี และ 
ส่ิงปลูกสรางตางๆ ตลอดจนการใหคําปรึกษา คําแนะนํา การเผยแพรขอมูลขาวสาร และการให
ความรูดานสถาปตยกรรมแกภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ี
เกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  สถาปนิก  ระดับปฏิบัติการ 
  สถาปนิก  ระดับชํานาญการ 
  สถาปนิก  ระดับชํานาญการพิเศษ 
  สถาปนิก  ระดับเชี่ยวชาญ 
   
 
 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การสถาปตยกรรม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  สถาปนิก 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) รางแบบ ออกแบบ และเขียนแบบดานสถาปตยกรรม เพ่ือใหไดแบบสถาปตยกรรมท่ีถูกตอง 

เหมาะสม และสอดคลองตามวัตถุประสงค โครงการ และเปาหมายท่ีกําหนดไว 
(2) วิเคราะห ตรวจสอบ และใหคําแนะนําในการแกไขแบบแปลนตางๆ ในการขออนุญาต

กอสรางอาคาร เพ่ือใหไดแบบแปลนท่ีถูกตอง และตรงตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ และพรบ. 
ควบคุมอาคารท่ีกําหนดไว 

(3) คํานวณโครงสรางทางสถาปตยกรรม ประมาณราคา และจัดทําราคาเกี่ยวกับการกอสราง
การตกแตงอาคารสถานท่ี และการผังเมือง เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตั้งงบประมาณในการ
ดําเนินงานดานสถาปตยกรรมไดอยางเพียงพอ คุมคา และเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

(4) ตรวจสอบคุณภาพอาคาร และสถานท่ีตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหอาคารและสถานท่ีตางๆ มี
ความถูกตอง และไดมาตรฐานตามท่ีกําหนดไว 

(5) ดูแลการกอสราง และการตกแตงอาคาร สถานท่ี และส่ิงปลูกสรางตางๆ ตามท่ีไดรับ
มอบหมาย เพ่ือใหไดอาคาร สถานท่ี และส่ิงปลูกสรางตางๆ ท่ีถูกตองตามแบบแปลน
มาตรฐาน และหลักสถาปตยกรรมท่ีกําหนดไว  

(6) ศึกษา สํารวจอาคาร สถานท่ี และภูมิประเทศตางๆ และจัดทําเอกสาร และสรุปรายงาน
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานสถาปตยกรรม รวมท้ังฐานขอมูลดานสถาปตยกรรม เพ่ือเปนขอมูลท่ี
เปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางานดานสถาปตยกรรมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(7) รับผิดชอบงานผังเมือง และดูแลการใชประโยชนท่ีดิน เพ่ือใหงานผังเมืองและการใชประโยชน
ท่ีดินเปนไปอยางถูกตองตามพรบ. และกฎกระทรวงดานการผังเมืองและการใชประโยชน
ท่ีดิน 

(8) ดําเนินการ และจัดทําโครงการ และกิจกรรมดานสถาปตยกรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือ
สงเสริมและสนุนการดําเนินงานดานสถาปตยกรรมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเกิด
ประโยชนแกประชาชน ชุมชน และสังคม 

(9) ใหความรูดานสถาปตยกรรม และผังเมืองแกบุคลากร ประชาชน และหนวยงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติประยุกตใชให
เกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสถาปตยกรรมและผังเมือง เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(12) วางแผนการทํางานดานสถาปตยกรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือรวมดําเนินการวาง

แผนการทํางานของหนวยงาน โครงการ หรือกิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานดานสถาปตยกรรมเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานประสานงาน 
(13) ประสานงานดานสถาปตยกรรมกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ดานสถาปตยกรรมใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
 
4.  ดานบริการ 
(14) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชีแ้จงเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรมและผังเมืองในระดับเบ้ืองตน

แกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปน
ประโยชนและถูกตอง 

(15) จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน ทําสถิต ิปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับ
งานสถาปตยกรรมและผังเมือง เพ่ือประกอบการพิจารณา การกําหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ และมาตรการตางๆ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสถาปตยกรรม หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม 
(กส.) 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การสถาปตยกรรม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  สถาปนิก 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการรางแบบ การออกแบบ และการเขียนแบบดานสถาปตยกรรม เพ่ือใหได

แบบสถาปตยกรรมท่ีถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองตามวัตถุประสงค โครงการ และ
เปาหมายท่ีกําหนดไว 

(2) ควบคุม และดูแลการวิเคราะห การตรวจสอบ และใหคําแนะนําการแกไขแบบแปลนตางๆ ใน
การขออนุญาตกอสรางอาคาร เพ่ือใหไดแบบแปลนท่ีถูกตอง และตรงตามมาตรฐาน กฎหมาย
ท่ีเกี่ยวของ และพรบ. ควบคุมอาคารท่ีกําหนดไว 

(3) ควบคุม และดูแลการคํานวณโครงสรางทางสถาปตยกรรม การประมาณราคา และการจัดทํา
ราคาเกี่ยวกับการกอสรางการตกแตงอาคารสถานท่ี และการผังเมือง เพ่ือเปนขอมูล
ประกอบการตั้งงบประมาณในการดําเนินงานดานสถาปตยกรรมไดอยางเพียงพอ คุมคา และ
เกิดประโยชนอยางสูงสุด 

(4) ควบคุม และดูแลการตรวจสอบคุณภาพอาคาร และสถานท่ีตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหอาคาร
และสถานท่ีตางๆ มีความถูกตอง และไดมาตรฐานตามท่ีกําหนดไว 

(5) ควบคุม ติดตาม และดูแลการกอสราง และการตกแตงอาคาร สถานท่ี และส่ิงปลูกสรางตางๆ 
ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหไดอาคาร สถานท่ี และส่ิงปลูกสรางตางๆ ท่ีถูกตองตามแบบ
แปลนมาตรฐาน และหลักสถาปตยกรรมท่ีกําหนดไว  

(6) ควบคุม และดูแลการศึกษา การสํารวจอาคาร สถานท่ี และภูมิประเทศตางๆ และการจัดทํา
เอกสาร และการสรุปรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานสถาปตยกรรม รวมท้ังฐานขอมูลดาน
สถาปตยกรรม เ พ่ือเปนขอมูล ท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางานดาน
สถาปตยกรรมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(7) ควบคุม ติดตาม และดูแลงานผังเมือง และการใชประโยชนท่ีดิน เพ่ือใหงานผังเมืองและการใช
ประโยชนท่ีดินเปนไปอยางถูกตองตามพรบ. และกฎกระทรวงดานการผังเมืองและการใช
ประโยชนท่ีดิน 

(8) ควบคุม และดูแลการดําเนินการ และการจัดทําโครงการ และกิจกรรมดานสถาปตยกรรม
ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสงเสริมและสนุนการดําเนินงานดานสถาปตยกรรมใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และเกิดประโยชนแกประชาชน ชุมชน และสังคม 
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(9) ใหความรูดานสถาปตยกรรม และผังเมืองแกบุคลากร ประชาชน และหนวยงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนในการปฏิบัติงาน 

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

(11) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
สถาปตยกรรมและผังเมือง เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(13) วางแผนงานหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ 

ดานสถาปตยกรรมของหนวยงาน และแกไขปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการ
ดําเนินงานดานสถาปตยกรรมเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3.  ดานประสานงาน 
(14) ประสานงานดานสถาปตยกรรมกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ดานสถาปตยกรรมใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(15) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานสถาปตยกรรมแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(16) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรมและผังเมืองท่ีตนมีความ

รับผิดชอบแก หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัตจิริงไดอยางถูกตอง 

(17) จัดเก็บขอมูล ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงาน    
สถาปตยกรรมและผังเมือง เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใช
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ และมาตรการตางๆ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิกประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 

ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรมหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ มาแลวไมนอย
กวา 1 ป กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 4 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ทางสถาปตยกรรม  หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (กส.) ระดับสามัญ และ
กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 2 ป สําหรับผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทาง
สถาปตยกรรม  หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และ
ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (กส.) ระดับสามัญ 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การสถาปตยกรรม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  สถาปนิก 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) บริหารจัดการโครงการ และกิจกรรมดานสถาปตยกรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสงเสริม

และสนับสนุนการดําเนินงานดานสถาปตยกรรมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเกิดประโยชน
แกประชาชน ชุมชน และสังคม 

(2) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการรางแบบ การออกแบบ และการเขียนแบบดาน
สถาปตยกรรม เพ่ือใหไดแบบสถาปตยกรรมท่ีถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองตาม
วัตถุประสงค โครงการ และเปาหมายท่ีกําหนดไว 

(3) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวิเคราะห การตรวจสอบ และใหคําแนะนําการ
แกไขแบบแปลนตางๆ ในการขออนุญาตกอสรางอาคาร เพ่ือใหไดแบบแปลนท่ีถูกตอง และตรง
ตามมาตรฐาน กฎหมายท่ีเกี่ยวของ และพรบ. ควบคุมอาคารท่ีกําหนดไว 

(4) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการคํานวณโครงสรางทางสถาปตยกรรม การ
ประมาณราคา และการจัดทําราคาเกี่ยวกับการกอสรางการตกแตงอาคารสถานท่ี และการผัง
เมือง เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตั้งงบประมาณในการดําเนินงานดานสถาปตยกรรมไดอยาง
เพียงพอ คุมคา และเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

(5) ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการตรวจสอบคุณภาพอาคาร และสถานท่ีตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหอาคารและสถานท่ีตางๆ มีความถูกตอง และไดมาตรฐานตามท่ีกําหนดไว 

(6) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการการกอสราง และการตกแตงอาคาร สถานท่ี 
และส่ิงปลูกสรางตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหไดอาคาร สถานท่ี และส่ิงปลูกสรางตางๆ 
ท่ีถูกตองตามแบบแปลนมาตรฐาน และหลักสถาปตยกรรมท่ีกําหนดไว  

(7) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การสํารวจอาคาร สถานท่ี และภูมิ
ประเทศตางๆ และการจัดทําเอกสาร และการสรุปรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานสถาปตยกรรม 
รวมท้ังฐานขอมูลดานสถาปตยกรรม เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนา
งานดานสถาปตยกรรมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(8) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานดานผังเมือง และการใชประโยชนท่ีดิน เพ่ือให
งานผังเมืองและการใชประโยชนท่ีดินเปนไปอยางถูกตองตามพรบ. และกฎกระทรวงดานการ
ผังเมืองและการใชประโยชนท่ีดิน 
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(9) ใหความรูดานสถาปตยกรรม และผังเมืองแกบุคลากร ประชาชน และหนวยงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนในการปฏิบัติงาน 

(10) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานสถาปตยกรรมท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา
ระบบงานท่ีตั้งไวสามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
ความตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน 

(11) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(12) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน หรือ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงาน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(13) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
สถาปตยกรรมและผังเมือง เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(14) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(15) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานดานสถาปตยกรรมของหนวยงาน รวมท้ังประเมินผลและ

แกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
3.  ดานประสานงาน 
(16) ประสานงานดานสถาปตยกรรมกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ดานสถาปตยกรรมใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(17) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานสถาปตยกรรมแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(18) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรมและผังเมืองท่ีตนมีความ

รับผิดชอบแก หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัตจิริงไดอยางถูกตอง 

(19) ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงการจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงาน
สถาปตยกรรม เพ่ือใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุนภารกิจดาน
สถาปตยกรรมของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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(20) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางสถาปตยกรรม เพ่ือประกอบการเรียนการสอน และ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิกประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 

ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรมหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ มาแลวไมนอย
กวา 1 ป 

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



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การสถาปตยกรรม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  สถาปนิก 
สระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) บริหารงานในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือเทียบเทา ซึ่งมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการควบคุมและ

บริหารงานทุกดานของงานสถาปตยกรรมท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(2) บูรณาการ เชื่อมโยง และประยุกตแนวทางปฏิบัติท่ีเปนสากล (Best Practice) ในการ
กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานดานสถาปตยกรรมของหนวยงาน เพ่ือพัฒนาแนวทางการ
ดําเนินงานดานสถาปตยกรรมใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด  

(3) กําหนดกลยุทธ และการรางนโยบาย มาตรการ ขอบังคับ มาตรฐานหรือแนวทางตางๆ
เกี่ยวกับงานดานสถาปตยกรรม เพ่ือใหแนใจวาการดําเนินการตางๆ ดานสถาปตยกรรม
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว 

(4) กําหนดมาตรฐานงาน พัฒนา และปรับปรุงการดําเนินงานดานสถาปตยกรรม เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานสถาปตยกรรมมีประสิทธิภาพอยางสูงสุด 

(5) กําหนดผลสัมฤทธ์ิท้ังดานผลผลิต และผลลัพธท่ีจะไดจากการดําเนินงานดานสถาปตยกรรม 
เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตรงตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(6) กําหนดเคร่ืองมือ แนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดาน   
สถาปตยกรรม เพ่ือใหการทํางานของหนวยงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชน ชุมชน และสังคม 

(7) เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย โครงการ 
และกิจกรรมตางๆ ดานสถาปตยกรรม เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน และสามารถใหบริการดานสถาปตยกรรมแกประชาชน และผูรับบริการไดอยาง
สอดคลองกับความตองการและปญหาอยางแทจริง 

(8) เสนอแนะ ใหแนวทาง ประยุกต และพัฒนาองคความรู วิชาการ และเทคโนโลยีใหมๆ ท่ี
เกี่ยวของกับงานสถาปตยกรรม เพ่ือใหสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดาน
สถาปตยกรรมใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(9) วางแผน และจัดอัตรากําลังของหนวยงาน รวมท้ังมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบให
เหมาะสมกับบุคลากรท้ังหมดภายในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหบุคลากรแตละคนไดรับ
ลักษณะงานและปริมาณงานท่ีเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และศักยภาพ และเกิด
ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน 

(10) บริหารจัดการบุคลากรในภาพรวมของท้ังหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจท่ีดี
ในการทํางาน สามารถรักษาคนเกงคนดี และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความสามารถ 
และสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

(12) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงานและสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(13) ศึกษาความรู เทคนิคใหมๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในงานและวิเคราะหถึงปญหาและ
ขอบกพรองในการดําเนินการเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ ทันกับสถานการณในปจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตได 

(14) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(15) วางแผน บริหารจัดการ และบูรณาการแผนงาน การดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ 

ดานสถาปตยกรรม รวมท้ังมอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และติดตาม
ประเมินผล เพ่ือใหการดําเนินงานดานสถาปตยกรรมบรรลุตามเปาหมาย นโยบาย และ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานประสานงาน 
(16) ประสานงานดานสถาปตยกรรมกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ดานสถาปตยกรรมใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(17) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานสถาปตยกรรมแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(18) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรมและผังเมืองภายใตความ

รับผิดชอบในระดับท่ีซับซอน เพ่ือใหประชาชนท่ีสนใจท่ัวไปและหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
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ไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
และเหมาะสม 

(19) กําหนดแนวทางการพัฒนา การปรับปรุง และการจัดทําฐานขอมูลและระบบสารสนเทศท่ี
เกี่ยวกับงานสถาปตยกรรมและผังเมือง เพ่ือใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถ
สนับสนุนภารกิจดานสถาปตยกรรมขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(20) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางสถาปตยกรรม เพ่ือประกอบการเรียนการสอน 
และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิกประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรมหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ มาแลวไม
นอยกวา 1 ป 

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

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การเทศกิจ 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง ซึ่งมี
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจตรา การตรวจสอบ และการจัดระเบียบตางๆ เชน ตลาดสด 
หาบเร แผงลอย ทางเดิน เปนตน และกิจการคาท่ีนารังเกียจและอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ รวมท้ัง
การดูแล การรับผิดชอบ และการใหคําแนะนําแกแมคา พอคา และบรรดาคูคาตางๆ ตลอดจน 
การปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง การควบคุม การตรวจสอบและการดําเนินการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ ขอบังคับ และ
กฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของ การติดตอประสานงาน การรวมปฏิบัติงาน และการใหความสนับสนุน
การดําเนินการตางๆ กับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานตางๆ รวมถึงการบริหาร
จัดการ การอํานวยความสะดวก และการบําบัดทุกขตางๆ ในการรักษาความสงบเรียบรอย และ 
ความมั่นคงแกประชาชน การศึกษา การวิเคราะห และการวิจัยตางๆ เพ่ือเสนอแนะวางแผนงาน และ
โครงการท่ีเกี่ยวของ และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 

  
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นักวิชาการเทศกิจ  ระดับปฏิบัติการ 
  นักวิชาการเทศกิจ  ระดับชํานาญการ 
  นักวิชาการเทศกิจ  ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นักวิชาการเทศกิจ  ระดับเชี่ยวชาญ 
   
 
 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชือ่สายงาน   การเทศกิจ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการเทศกิจ 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติการ 
 
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) ปฏิบัติงาน ตรวจตรา และเฝาระวังการดําเนินงานตางๆ ในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิด
ความถูกตอง และเปนไปตามเทศบัญญัติ ระเบียบและกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง หรือขอบังคับและกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(4) สืบสวน จับกุม และดําเนินคดีผูท่ีกระทําผิดเทศบัญญัติ ขอบังคับ และกฎหมายตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมและโปรงใส 

(5) จัดทําขอมูล เอกสาร และสรุปรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานเทศกิจ เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปน
ประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางานดานเทศกิจใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

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

(7) ศึกษา คนควา วิเคราะห และวิจัยงานทางดานเทศกิจ เพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนา และ
ปรับปรุงงานดานเทศกิจใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(8) ใหความรูดานเทศกิจแกบุคลากร ประชาชน และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรู
และความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการ
ปฏิบัติงาน 

(9) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานเทศกิจ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(10) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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2.  ดานแผนงาน 
(11) วางแผนการทํางานดานเทศกิจตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือรวมดําเนินการวางแผนการ

ทํางานของหนวยงาน โครงการ หรือกิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานดาน
เทศกิจเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานประสานงาน 
(12) ประสานงานดานเทศกิจกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดาน

เทศกิจใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
 
4.  ดานบริการ 
(13) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานเทศกิจในระดับเบ้ืองตนแกหนวยงานราชการ 

เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชนและถูกตอง 
(14) ประชาสัมพันธ และเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีเกี่ยวชองดานเทศกิจ เพ่ือใหประชาชนมี

ความรูความเขาใจในข้ันตอนการดําเนินงานและสงเสริมใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางรัฐศาสตร  รัฐประศาสนศาสตร  กฎหมายหรือทาง

อื่น  ท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
2. ไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรและระยะเวลาท่ีสํานักงาน ก.ถ. กําหนด 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การเทศกิจ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการเทศกิจ 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการตรวจตรา การจัดระเบียบ และความเรียบรอยของตลาดสด หาบเร และ

แผงลอย เพ่ือใหเกิดความเปนเรียบรอย และถูกตองตามเทศบัญญัติ และระเบียบและกฎหมาย
วาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองท่ีกําหนดไว 

(2) ควบคุม ติดตาม ดูแล และใหคําแนะนําแมคา และบรรดาคูคาตางๆ ในบริเวณท่ีรับผิดชอบ 
เพ่ือใหแมคา และบรรดาคูคาตางๆ ปฏิบัติไดถูกตองตามเทศบัญญัติ และระเบียบและกฎหมาย
วาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองท่ีกําหนดไว 

(3) ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจตรา และการเฝาระวังการดําเนินงานตางๆ ในเขต
พ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดความถูกตอง และเปนไปตามเทศบัญญัติ ระเบียบและกฎหมายวา
ดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง หรือขอบังคับและ
กฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(4) ควบคุม และดูแลการสืบสวน การจับกุม และการดําเนินคดีผูท่ีกระทําผิดเทศบัญญัติ ขอบังคับ 
และกฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมและโปรงใส 

(5) ควบคุม และดูแลการจัดทําขอมูล เอกสาร และการสรุปรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานเทศกิจ 
เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางานดานเทศกิจใหมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน  

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

(7) ควบคุม และดูแลการศึกษา คนควา วิเคราะห และวิจัยงานทางดานเทศกิจ เพ่ือเปนประโยชน
ในการพัฒนา และปรับปรุงงานดานเทศกิจใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(8) ใหความรูดานเทศกิจแกบุคลากร ประชาชน และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรู
และความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการ
ปฏิบัติงาน 

(9) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  
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(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
เทศกิจ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(12) วางแผนงานหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ 

ดานเทศกิจของหนวยงาน และแกไขปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานดาน
เทศกิจเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(13) พัฒนาระบบ รูปแบบและวิธีการบริหารงานเทศกิจ และการรักษาความสงบเรียบรอยในพ้ืนท่ีท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 

 
3.  ดานประสานงาน 
(14) ประสานงานดานเทศกิจกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดาน

เทศกิจใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(15) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานเทศกิจแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(16) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานเทศกิจท่ีตนมีความรับผิดชอบแก หนวยงาน

ราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปน
ประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัตจิริงไดอยางถูกตอง 

(17) สงเสริมและเผยแพรงานวิชาการท่ีเกี่ยวของดานเทศกิจในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหเกิดการเรียนรู
รวมกัน และเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางานและการบริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 



��2
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเทศกิจประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป  

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง  หรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของ กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 4 ป สําหรับผูท่ีไดรับปริญญาโท หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ทางรัฐศาสตร  รัฐประศาสนศาสตร  กฎหมายหรือทางอื่น  ท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดและไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตร และระยะเวลาท่ีสํานักงาน ก.ถ. 
กําหนด กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 2 ป สําหรับผูท่ีไดรับปริญญาเอก หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ทางรัฐศาสตร  รัฐประศาสนศาสตร  กฎหมายหรือทางอื่น  ท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดและไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตร และระยะเวลาท่ีสํานักงาน ก.ถ. 
กําหนด 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การเทศกิจ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการเทศกิจ 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการตรวจตรา การจัดระเบียบ และความเรียบรอย

ของตลาดสด หาบเร และแผงลอย เพ่ือใหเกิดความเปนเรียบรอย และถูกตองตามเทศบัญญัติ 
และระเบียบและกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมืองท่ีกําหนดไว 

(2) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใหคําแนะนําแมคา และบรรดาคูคาตางๆ ใน
บริเวณท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหแมคา และบรรดาคูคาตางๆ ปฏิบัติไดถูกตองตามเทศบัญญัติ และ
ระเบียบและกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมืองท่ีกําหนดไว 

(3) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน การตรวจตรา และการเฝาระวังการ
ดําเนินงานตางๆ ในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดความถูกตอง และเปนไปตามเทศบัญญัติ 
ระเบียบและกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง หรือขอบังคับและกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(4) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการสืบสวน การจับกุม และการดําเนินคดีผูท่ี
กระทําผิดเทศบัญญัติ ขอบังคับ และกฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมและ
โปรงใส 

(5) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดทําขอมูล เอกสาร และการสรุปรายงาน
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานเทศกิจ เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางาน
ดานเทศกิจใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(6) ใหความรูดานเทศกิจแกบุคลากร ประชาชน และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรู
และความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการ
ปฏิบัติงาน 

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

(8) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา คนควา วิเคราะห และวิจัยงานทางดาน
เทศกิจ เพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนา และปรับปรุงงานดานเทศกิจใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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(9) ใหความรูดานเทศกิจแกบุคลากร ประชาชน และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรู
และความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการ
ปฏิบัติงาน 

(10) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานเทศกิจท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบงานท่ีตั้งไว
สามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน 

(11) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(12) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน หรือ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงาน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(13) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
เทศกิจ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(14) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(15) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานดานเทศกิจของหนวยงาน รวมท้ังประเมินผลและแกไขปญหา

ขอขัดของในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
3.  ดานประสานงาน 
(16) ประสานงานดานเทศกิจกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดาน

เทศกิจใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(17) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานเทศกิจแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
(18) รวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาระบบ โครงสราง รูปแบบและวิธีการบริหารงาน

เทศกิจ และการรักษาความสงบเรียบรอย เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการดานความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนอยางแทจริง 

 
4.  ดานบริการ 
(19) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานเทศกิจท่ีตนมีความรับผิดชอบแกหนวยงาน

ราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปน
ประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัตจิริงไดอยางถูกตอง 
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(20) สงเสริมและเผยแพรงานวิชาการท่ีเกี่ยวของดานเทศกิจในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหเกิดการเรียนรู
รวมกัน และเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางานและการบริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

(21) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางเทศกิจ เพ่ือประกอบการเรียนการสอน และการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเทศกิจประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง  หรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การเทศกิจ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการเทศกิจ 
สระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) บริหารงานในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือเทียบเทา ซึ่งมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการควบคุมและ

บริหารงานทุกดานของงานเทศกิจท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(2) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยนโยบาย แผนงาน มาตรการ ตลอดจนติดตามและประเมินผล
ภารกิจงานเทศกิจ และการดูแลรักษาความสงบเรียบรอย เพ่ือปรับปรุงแกไขนโยบาย 
แผนงาน และกลยุทธใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และบรรลุนโยบายขององคกรท่ีกําหนดไว 

(3) กําหนดกลยุทธ และการรางนโยบาย มาตรการ ขอบังคับ มาตรฐานหรือแนวทางตางๆ
เกี่ยวกับงานดานเทศกิจ เพ่ือใหแนใจวาการดําเนินการตางๆ ดานเทศกิจบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายท่ีวางไว 

(4) กําหนดมาตรฐานงาน พัฒนา และปรับปรุงการดําเนินงานดานเทศกิจ เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
เทศกิจมีประสิทธิภาพอยางสูงสุด 

(5) กําหนดผลสัมฤทธ์ิท้ังดานผลผลิต และผลลัพธท่ีจะไดจากการดําเนินงานดานเทศกิจ เพ่ือ
เปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตรงตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(6) กําหนดเคร่ืองมือ แนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดาน   
เทศกิจ เพ่ือใหการทํางานของหนวยงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชน ชุมชน และสังคม 

(7) เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย โครงการ 
และกิจกรรมตางๆ ดานเทศกิจ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
และสามารถใหบริการดานเทศกิจแกประชาชน และผูรับบริการไดอยางสอดคลองกับความ
ตองการและปญหาอยางแทจริง 

(8) เสนอแนะ ใหแนวทาง ประยุกต และพัฒนาองคความรู วิชาการ และเทคโนโลยีใหมๆ ท่ี
เกี่ยวของกับงานเทศกิจ เพ่ือใหสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานเทศกิจใหมี
ประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
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(9) วางแผน และจัดอัตรากําลังของหนวยงาน รวมท้ังมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบให
เหมาะสมกับบุคลากรท้ังหมดภายในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหบุคลากรแตละคนไดรับ
ลักษณะงานและปริมาณงานท่ีเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และศักยภาพ และเกิด
ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน 

(10) บริหารจัดการบุคลากรในภาพรวมของท้ังหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจท่ีดี
ในการทํางาน สามารถรักษาคนเกงคนดี และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความสามารถ 
และสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

(12) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงานและสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(13) ศึกษาความรู เทคนิคใหมๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในงานและวิเคราะหถึงปญหาและ
ขอบกพรองในการดําเนินการเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ ทันกับสถานการณในปจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตได 

(14) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(15) วางแผน บริหารจัดการ และบูรณาการแผนงาน การดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ 

ดานเทศกิจ รวมท้ังมอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล 
เพ่ือใหการดําเนินงานดานเทศกิจบรรลุตามเปาหมาย นโยบาย และผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานประสานงาน 
(16) ประสานงานดานเทศกิจกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดาน

เทศกิจใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(17) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานเทศกิจแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
(18) รวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาระบบ โครงสราง รูปแบบและวิธีการบริหารงาน

เทศกิจ และการรักษาความสงบเรียบรอย เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการดานความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนอยางแทจริง 

 
 



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

4.  ดานบริการ 
(19) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานเทศกิจภายใตความรับผิดชอบในระดับท่ี

ซับซอน เพ่ือใหประชาชนท่ีสนใจท่ัวไปและหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัตไิดอยางถูกตอง และเหมาะสม 

(20) บริหารจัดการ สงเสริมและเผยแพรงานวิชาการท่ีเกี่ยวของดานเทศกิจในรูปแบบตางๆ 
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูรวมกัน และเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางานและการบริการ
ประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(21) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางเทศกิจ เพ่ือประกอบการเรียนการสอน และการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเทศกิจประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง  หรือ
งานอื่นท่ีเกี่ยวของาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การวัฒนธรรม 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางวิชาการวัฒนธรรม ซึ่งมีลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา การคนควา การรวบรวม และการวิจัยเร่ืองท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรม เพ่ือ
รักษาไวใหเปนลักษณะเฉพาะของชาติ รวมท้ังการจัดทําแผนงานและโครงการเพ่ือการสงเสริม 
เผยแพรและปลูกฝงวัฒนธรรม การพิจารณาปรับปรุงเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมดานตางๆ ใหเหมาะสม
กับกาลสมัย การตรวจสอบ การใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติตางๆ 
เกี่ยวกับวัฒนธรรม ตลอดจนการเผยแพรขอมูลขาวสาร และการถายทอดองคความรูวิชาการดาน
วัฒนธรรม และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
  
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นักวิชาการวัฒนธรรม  ระดับปฏิบัติการ 
  นักวิชาการวัฒนธรรม  ระดับชํานาญการ 
  นักวิชาการวัฒนธรรม  ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นักวิชาการวัฒนธรรม  ระดับเชี่ยวชาญ 
   
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวัฒนธรรม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการวัฒนธรรม 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา คนควา วิเคราะห และวิจัยงานทางดานวัฒนธรรม เพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนา 

และปรับปรุงงานดานวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และนําไปประกอบการเผยแพร
ความรูทางวัฒนธรรมท่ีถูกตองแกประชาชน 

(2) รวบรวม ศึกษา และวิเคราะหขอมูลสภาพปญหาปจจุบัน ปญหาความเบ่ียงเบน และประเด็น
ปญหาตางๆ ทางดานวัฒนธรรม เพ่ือนํามาประกอบการวางแผน การดําเนินการ และการ
สรางภูมิคุมกันทางวัฒนธรรมท่ีถูกตอง และสอดคลองกับปญหาอยางแทจริง 

(3) จัดทํา ออกแบบ และผลิตบทความ ผลงานวิจัย เอกสารวิชาการ และส่ือสรางสรรคตางๆ ท่ี
เกี่ยวของทางดานวัฒนธรรม เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธภารกิจ ผลสัมฤทธ์ิ และ
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน และประเทศแกประชาชน 

(4) รวบรวม จัดเก็บ และจัดทําขอมูล เอกสาร และสรุปรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานวัฒนธรรม 
รวมท้ังฐานขอมูลดานวัฒนธรรม เพ่ือประกอบการพิจารณาวางแผนการสงเสริม และ
สนับสนุนการดําเนินงานทางวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(5) ดําเนินการ และจัดทําโครงการและกิจกรรมตางๆ ทางดานวัฒนธรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย 
เพ่ืออนุรักษ ฟนฟู ปลูกฝง และบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมของประเทศ 

(6) ใหความรู เผยแพร  และแลกเปล่ียนขอมูลวัฒนธรรมชุมชน วัฒนธรรมทองถ่ิน และ
วัฒนธรรมชาติแกประชาชน และหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหเกิดการ
เรียนรูและความเขาใจท่ีถูกตองและหลากหลายทางวัฒนธรรม 

(7) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานวัฒนธรรม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(9) วางแผนการทํางานดานวัฒนธรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือรวมดําเนินการวางแผนการ

ทํางานของหนวยงาน โครงการ หรือกิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานดาน
วัฒนธรรมเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 
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3.  ดานประสานงาน 
(10) ประสานงานดานวัฒนธรรมกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดาน

วัฒนธรรมใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
 
4.  ดานบริการ 
(11) ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือบุคคลท่ีสนใจเกี่ยวกับงานวิจัยทาง

วัฒนธรรม  เพ่ือใหบริการและเผยแพรความรูทางวัฒนธรรม  และชวยสรางจิตสํานึกท่ีดี
เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาติ 

(12) จัดการอบรมและอภิปรายเกี่ยวกับวัฒนธรรมในประเด็นตางๆ แกนักเรียน นักศึกษา และ
บุคคลท่ีสนใจ เพ่ือชวยอนุรักษและเผยแพรวัฒนธรรมท่ีดีงามของชาต ิ

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ทุกสาขาวิชาท่ี ก.ถ. รับรองหรือทางอื่นท่ี  ก.ถ. กําหนดวา
ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวัฒนธรรม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการวัฒนธรรม 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการศึกษา การคนควา การวิเคราะห และการวิจัยงานทางดานวัฒนธรรม 

เพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนา และปรับปรุงงานดานวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
และนําไปประกอบการเผยแพรความรูทางวัฒนธรรมท่ีถูกตองแกประชาชน 

(2) ควบคุม และดูแลการรวบรวม การศึกษา และการวิเคราะหขอมูลสภาพปญหาปจจุบัน ปญหา
ความเบ่ียงเบน และประเด็นปญหาตางๆ ทางดานวัฒนธรรม เพ่ือนํามาประกอบการวางแผน 
การดําเนินการ และการสรางภูมิคุมกันทางวัฒนธรรมท่ีถูกตอง และสอดคลองกับปญหาอยาง
แทจริง 

(3) ควบคุม และดูแลการจัดทํา การออกแบบ และการผลิตบทความ ผลงานวิจัย เอกสารวิชาการ 
และส่ือสรางสรรคตางๆ ท่ีเกี่ยวของทางดานวัฒนธรรม เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธภารกิจ 
ผลสัมฤทธ์ิ และศิลปวัฒนธรรมของชุมชน และประเทศแกประชาชน 

(4) ควบคุม และดูแลการรวบรวม การจัดเก็บ และการจัดทําขอมูล เอกสาร และการสรุปรายงาน
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานวัฒนธรรม รวมท้ังฐานขอมูลดานวัฒนธรรม เพ่ือประกอบการพิจารณา
วางแผนการสงเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานทางวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(5) ควบคุม และดูแลการดําเนินการ และการจัดทําโครงการและกิจกรรมตางๆ ทางดาน
วัฒนธรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ืออนุรักษ ฟนฟู ปลูกฝง และบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม
ของประเทศ 

(6) สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการวิจัยวัฒนธรรมในลักษณะตางๆ และเสนอแนะแนวทางการ
แลกเปล่ียนขอมูลระหวางนักวิชาการและนักวิจัย เพ่ือใหการวิจัยวัฒนธรรมพัฒนาไปในทางท่ี
สอดคลองกับนโยบายท่ีตั้งไวและเกิดประโยชนสูงสุด 

(7) ใหความรู เผยแพร และแลกเปล่ียนขอมูลวัฒนธรรมชุมชน วัฒนธรรมทองถ่ิน และวัฒนธรรม
ชาตแิกประชาชน และหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและความ
เขาใจท่ีถูกตองและหลากหลายทางวัฒนธรรม 

(8) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(9) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
วัฒนธรรม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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(10) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(11) วางแผนงานหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ 

ดานวัฒนธรรมของหนวยงาน และแกไขปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงาน
ดานวัฒนธรรมเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(12) วางแผนการพัฒนาเครือขายตางๆ ทางดานวัฒนธรรมในทุกระดับ เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวนในการอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรมหรือภูมิปญญาไทย 

 
3.  ดานประสานงาน 
(13) ประสานงานดานวัฒนธรรมกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดาน

วัฒนธรรมใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(14) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานวัฒนธรรมแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(15) ใหคําปรึกษาแนะนํา และตอบปญหาตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานทางวัฒนธรรม รวมท้ัง

แหลงเรียนรูตางๆ เพ่ือใหปรึกษา คําแนะนํา และตอบปญหาไดอยางถูกตอง และเปนการ
กระตุนใหเกิดการเรียนรูทางวัฒนธรรมไดมากยิ่งข้ึน 

(16) จัดทําหนังสือเกี่ยวกับวัฒนธรรม เพ่ือใชเปนเอกสารหรือคูมือท่ีเปนประโยชนในการเรียนการ
สอนหรือสําหรับผูท่ีสนใจไดศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรม 

(17) พัฒนาฐานขอมูลการวิจัยวัฒนธรรม และสังเคราะหองคความรูทางวัฒนธรรม เพ่ือใหเปน
ประโยชนตอการคนหา  และมีขอมูลท่ีครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบันในการดําเนินการ
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของทางดานวัฒนธรรม 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการวัฒนธรรมประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  6  

ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานดานวัฒนธรรม หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1  ป กําหนดเวลา 6 ป  ใหลดเปน 4 ป  สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาไดไมต่ํา
กวานี้ในทุกสาขาท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และกําหนดเวลา 
6 ป  ใหลดเปน 2 ป  สําหรับผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ท่ี ก.ถ.กําหนดวาใช
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวัฒนธรรม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการวัฒนธรรม 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) บริหารจัดการโครงการ และกิจกรรมดานวัฒนธรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสงเสริมและ

สนับสนุนการดําเนินงานดานวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
(2) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การคนควา การวิเคราะห และการวิจัย

งานทางดานวัฒนธรรม เพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนา และปรับปรุงงานดานวัฒนธรรมใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และนําไปประกอบการเผยแพรความรูทางวัฒนธรรมท่ีถูกตองแก
ประชาชน 

(3) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา และการวิเคราะหขอมูลสภาพปญหา
ปจจุบัน ปญหาความเบ่ียงเบน และประเด็นปญหาตางๆ ทางดานวัฒนธรรม เพ่ือนํามา
ประกอบการวางแผน การดําเนินการ และการสรางภูมิคุมกันทางวัฒนธรรมท่ีถูกตอง และ
สอดคลองกับปญหาอยางแทจริง 

(4) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดทํา การออกแบบ และการผลิตบทความ 
ผลงานวิจัย เอกสารวิชาการ และส่ือสรางสรรคตางๆ ท่ีเกี่ยวของทางดานวัฒนธรรม  เพ่ือ
เผยแพรและประชาสัมพันธภารกิจ ผลสัมฤทธ์ิ และศิลปวัฒนธรรมของชุมชน และประเทศแก
ประชาชน 

(5) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดเก็บ และการจัดทําขอมูล เอกสาร และการ
สรุปรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานวัฒนธรรม รวมท้ังฐานขอมูลดานวัฒนธรรม เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาวางแผนการสงเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานทางวัฒนธรรมใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

(6) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการ และการจัดทําโครงการและ
กิจกรรมตางๆ ทางดานวัฒนธรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ืออนุรักษ ฟนฟู ปลูกฝง และ
บํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมของประเทศ 

(7) สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการวิจัยวัฒนธรรมในลักษณะตางๆ ท่ีมีความซับซอนและลึกซึ้ง
และเสนอแนะแนวทางการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางนักวิชาการและนักวิจัย  เพ่ือใหการวิจัย
วัฒนธรรมพัฒนาไปในทางท่ีสอดคลองกับนโยบายท่ีตั้งไวและเกิดประโยชนสูงสุด 

(8) ใหความรู เผยแพร และแลกเปล่ียนขอมูลวัฒนธรรมชุมชน วัฒนธรรมทองถ่ิน และวัฒนธรรม
ชาตแิกประชาชน และหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและความ
เขาใจท่ีถูกตองและหลากหลายทางวัฒนธรรม 
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(9) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบงาน
ท่ีตั้งไวสามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน 

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

(11) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน หรือ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงาน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(12) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
วัฒนธรรม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(13) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(14) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานดานวัฒนธรรมของหนวยงาน รวมท้ังประเมินผลและแกไข

ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมปีระสิทธิภาพสูงสุด 
(15) วางแผนและจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป แผนกลยุทธ และแผนงานตางๆ ดานวัฒนธรรม   

เพ่ือกําหนดแผนดําเนินงานดานวัฒนธรรมท่ีสอดคลองกับเปาหมาย ทิศทาง และนโยบายของ
องคกร 

 
3.  ดานประสานงาน 
(16) ประสานงานดานวัฒนธรรมกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดาน

วัฒนธรรมใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(17) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานวัฒนธรรมแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(18) ใหคําปรึกษาแนะนํา และแกปญหตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานทางวัฒนธรรมท่ียุงยากและ

ซับซอนใหแกหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

(19) ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงการจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงาน
วัฒนธรรม เพ่ือใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุนภารกิจดานวัฒนธรรม
ของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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(20) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางวัฒนธรรม เพ่ือประกอบการเรียนการสอน และการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  

(21) สนับสนุนใหทุกหนวยงานของสังคมมีสวนรวมทางดานวัฒนธรรม และการจัดกิจกรรมตางๆ
ทางวัฒนธรรม เพ่ือใหการทํางานดานวัฒนธรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อยางสูงสุด 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการวัฒนธรรมประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานดานวัฒนธรรม หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของาแลวไมนอยกวา 1 
ป 

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



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวัฒนธรรม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการวัฒนธรรม 
สระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) บริหารงานในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือเทียบเทา ซึ่งมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการควบคุมและ

บริหารงานทุกดานของงานดานวัฒนธรรมท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(2) กําหนดกลยุทธ และการรางนโยบาย มาตรการ ขอบังคับ มาตรฐานหรือแนวทางตางๆ
เกี่ยวกับงานดานวัฒนธรรม เพ่ือใหแนใจวาการดําเนินการตางๆ ดานวัฒนธรรมบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว 

(3) กําหนดมาตรฐานงาน พัฒนา และปรับปรุงการดําเนินงานดานวัฒนธรรม เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพอยางสูงสุด  

(4) กําหนดผลสัมฤทธ์ิท้ังดานผลผลิต และผลลัพธท่ีจะไดจากการดําเนินงานดานวัฒนธรรม เพ่ือ
เปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตรงตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(5) กําหนดเคร่ืองมือ แนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดาน   
วัฒนธรรม เพ่ือใหการทํางานของหนวยงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชน ชุมชน และสังคม 

(6) เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย โครงการ 
และกิจกรรมตางๆ ดานวัฒนธรรม เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน  

(7) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยงานวัฒนธรรมในเชิงกวางและเชิงลึกท่ีตองอาศัยความเชี่ยวชาญ 
เพ่ือนําผลไปใชในการพัฒนางานวัฒนธรรมใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด และสามารถนําไปใช
เปนขอมูลอางอิงทางวิชาการไดอยางถูกตองเหมาะสม 

(8) ใหแนวทาง พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการวิเคราะห และการสังเคราะหผลการวิจัย  
เพ่ือใหเกิดความรูใหมๆ ท่ีสามารถนําไปใชประยุกตใชใหเกิดประโยชนในงานการสงเสริม
การดําเนินงานวัฒนธรรมอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายท่ี
องคกรกําหนดไว 
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(9) วางแผน และจัดอัตรากําลังของหนวยงาน รวมท้ังมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบให
เหมาะสมกับบุคลากรท้ังหมดภายในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหบุคลากรแตละคนไดรับ
ลักษณะงานและปริมาณงานท่ีเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และศักยภาพ และเกิด
ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน 

(10) บริหารจัดการบุคลากรในภาพรวมของท้ังหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจท่ีดี
ในการทํางาน สามารถรักษาคนเกงคนดี และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความสามารถ 
และสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

(12) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงานและสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(13) ศึกษาความรู เทคนิคใหมๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในงานและวิเคราะหถึงปญหาและ
ขอบกพรองในการดําเนินการเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ ทันกับสถานการณในปจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตได 

(14) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(15) วางแผน บริหารจัดการ และบูรณาการแผนงาน การดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ 

ดานวัฒนธรรม รวมท้ังมอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล 
เพ่ือใหการดําเนินงานดานวัฒนธรรมบรรลุตามเปาหมาย นโยบาย และผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด
ไว 

(16) กําหนดกรอบและแนวทางในการดําเนินงานวิจัยวัฒนธรรมโดยศึกษาขอเสนอแนะจาก
นักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการและความจําเปนในการ
ดําเนินงานวัฒนธรรม 

  
3.  ดานประสานงาน 
(17) ประสานงานดานวัฒนธรรมกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดาน

วัฒนธรรมใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(18) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานวัฒนธรรมแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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4.  ดานบริการ 
(19) เปนวิทยากรอบรมบรรยายและตอบขอหารือเกี่ยวกับงานและขอมูลดานวัฒนธรรมแก

หนวยงานหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของในประเด็นท่ีซับซอนหรือยุงยาก เพ่ือสรางความเขาใจและ
ตอบขอสงสัยท่ีถูกตอง และเปนประโยชน 

(20) สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีเผยแพรและประยุกตใชงานวิจัยใหกวางขวางและมี
ประสิทธิภาพ  เพ่ืออํานวยการใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  และเปนประโยชนตอสวนรวม 

(21) กําหนดแนวทางการพัฒนา การปรับปรุง และการจัดทําฐานขอมูลและระบบสารสนเทศท่ี
เกี่ยวกับงานวัฒนธรรม เพ่ือใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุนภารกิจ
ดานวัฒนธรรมขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(22) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางวัฒนธรรม เพ่ือประกอบการเรียนการสอน และ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการวัฒนธรรมประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานดานวัฒนธรรม หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของาแลวไม
นอยกวา 1 ป 

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

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การงานทองถ่ิน 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานจัดการงานทองถ่ิน ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการงานทองถ่ินตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย เชน งานชวยอํานวยการท่ัวไป งานรับ
เร่ืองราวรองทุกข งานรวมพัฒนาชุมชน เปนตน รวมท้ังการรวบรวม การจัดทําแผนงาน รายงานผล
การปฏิบัติงาน การวิเคราะห การวิจัยทางวิชาการท่ีเกี่ยวของกับงานจัดการงานทองถ่ิน การจัดทํา 
และการดําเนินการโครงการ และกิจกรรม รวมถึงการติดตอประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน ตลอดจนเผยแพรขอมูลขาวสาร ถายทอดความรู และฝกอบรมตางๆ และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ี
เกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นักวิชาการทองถ่ิน  ระดับปฏิบัติการ 
  นักวิชาการทองถ่ิน  ระดับชํานาญการ 
  นักวิชาการทองถ่ิน  ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นักวิชาการทองถ่ิน  ระดับเชี่ยวชาญ 
   
 
 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การงานทองถ่ิน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการทองถ่ิน 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติงานดานจัดการงานทองถ่ินตามท่ีไดรับมอบหมาย เชน งานชวยอํานวยการท่ัวไป งาน

รับเร่ืองราวรองทุกข งานรวมพัฒนาชุมชน เปนตน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนงานบริหาร
ทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(2) ดําเนินงานดานงานชวยอํานวยการท่ัวไปตามท่ีไดรับมอบหมาย เชน การติดตอประสานงาน 
การจัดทําโครงการ/กิจกรรม การวิเคราะหวิจัยงาน การจัดเตรียม และจัดทําเอกสารตางๆ ท่ี
จําเปนสําหรับการดําเนินงานจัดการงานทองถ่ิน เปนตน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป
สะดวก ราบร่ืน และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(3) ดําเนินการรับเร่ืองราว ปญหา และขอรองทุกขตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหสามารถดําเนินการ
ไดอยางถูกตอง เกิดประโยชน และสอดคลองกับความตองการของประชาชน 

(4) ดําเนินการดานพัฒนาชุมชนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสงเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็งและ
สามารถยืนหยัดไดดวยตนเอง 

(5) ดําเนินการ และจัดทําโครงการ และกิจกรรมดานจัดการงานทองถ่ินตามท่ีไดรับมอบหมาย 
เพ่ือสงเสริมและสนุนการดําเนินงานดานจัดการงานทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ
เกิดประโยชนแกประชาชน ชุมชน และสังคม 

(6) รวบรวมแผนงาน และผลการปฏิบัติงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานจัดการทองถ่ิน และรวม
จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือนําเสนอตอผูบังคับบัญชาในการนําไปใชและปรับปรุง
การปฏิบัติงานของหนวยงานตอไป 

(7) ใหความรูดานจัดการงานทองถ่ินท่ีเกี่ยวของแกบุคลากร ประชาชน และหนวยงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติประยุกตใชให
เกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน 

(8) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานจัดการงานทองถ่ิน เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

2.  ดานแผนงาน 
(10) วางแผนการทํางานดานจัดการงานทองถ่ินตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือรวมดําเนินการวาง

แผนการทํางานของหนวยงาน โครงการ หรือกิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานดานจัดการงานทองถ่ินเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานประสานงาน 
(11) ประสานงานดานจัดการงานทองถ่ินกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานดานจัดการงานทองถ่ินใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
 
4.  ดานบริการ 
(12) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานจัดการงานทองถ่ินในระดับเบ้ืองตนแก

หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปน
ประโยชนและถูกตอง 

(13) จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน ทําสถิต ิปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับ
งานจัดการงานทองถ่ิน เพ่ือประกอบการพิจารณา การกําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ 
และมาตรการตางๆ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ทุกสาขาวิชาท่ี ก.ถ. รับรองหรือทางอื่นท่ี  ก.ถ. กําหนดวา
ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การงานทองถ่ิน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการทองถ่ิน 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานดานจัดการงานทองถ่ินตามท่ีไดรับมอบหมาย เชน งานชวย

อํานวยการท่ัวไป งานรับเร่ืองราวรองทุกข งานรวมพัฒนาชุมชน เปนตน เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนงานบริหารทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(2) ควบคุม และดูแลการดําเนินงานดานงานชวยอํานวยการท่ัวไปตามท่ีไดรับมอบหมาย เชน การ
ติดตอประสานงาน การจัดทําโครงการ/กิจกรรม การวิเคราะหวิจัยงาน การจัดเตรียม และ
จัดทําเอกสารตางๆ ท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินงานจัดการงานทองถ่ิน เปนตน เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปสะดวก ราบร่ืน และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(3) ควบคุม และดูแลการดําเนินการรับเร่ืองราว ปญหา และขอรองทุกขตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือให
สามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง เกิดประโยชน และสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชน 

(4) ควบคุม และดูแลการดําเนินการดานพัฒนาชุมชนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสงเสริมใหชุมชน
มีความเขมแข็งและสามารถยืนหยัดไดดวยตนเอง 

(5) ควบคุม และดูแลการดําเนินการ และการจัดทําโครงการ และกิจกรรมดานจัดการงานทองถ่ิน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสงเสริมและสนุนการดําเนินงานดานจัดการงานทองถ่ินใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และเกิดประโยชนแกประชาชน ชุมชน และสังคม 

(6) ควบคุม และดูแลการรวบรวมแผนงาน และผลการปฏิบัติงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานจัดการ
ทองถ่ิน และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือนําเสนอตอผูบังคับบัญชาในการนําไปใชและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของหนวยงานตอไป 

(7) ใหความรูดานจัดการงานทองถ่ินท่ีเกี่ยวของแกบุคลากร ประชาชน และหนวยงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนในการปฏิบัติงาน 

(8) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(9) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
จัดการงานทองถ่ินและผังเมือง เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���
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(10) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(11) วางแผนงานหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ 

ดานจัดการงานทองถ่ินของหนวยงาน และแกไขปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการ
ดําเนินงานดานจัดการงานทองถ่ินเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3.  ดานประสานงาน 
(12) ประสานงานดานจัดการงานทองถ่ินกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานดานจัดการงานทองถ่ินใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(13) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานจัดการงานทองถ่ินแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(14) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานจัดการงานทองถ่ินท่ีตนมีความรับผิดชอบแก 

หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและความรูตางๆ 
ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัตจิริงไดอยางถูกตอง 

(15) จัดเก็บขอมูล ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงาน    
จัดการงานทองถ่ิน เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ และมาตรการตางๆ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการทองถ่ินประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  6  

ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานดานการพัฒนาทองถ่ิน หรืองานพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1  ป กําหนดเวลา 6 ป  ใหลดเปน 4 ป  
สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ในทุกสาขาท่ี ก .ถ.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และกําหนดเวลา 6 ป  ใหลดเปน 2 ป  สําหรับผูไดรับ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นี้ได 
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การงานทองถ่ิน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการทองถ่ิน 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) บริหารจัดการโครงการ และกิจกรรมดานจัดการงานทองถ่ินตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือ

สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานจัดการงานทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเกิด
ประโยชนแกประชาชน ชุมชน และสังคม 

(2) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานดานจัดการงานทองถ่ินตามท่ีไดรับ
มอบหมาย เชน งานชวยอํานวยการท่ัวไป งานรับเร่ืองราวรองทุกข งานรวมพัฒนาชุมชน เปน
ตน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนงานบริหารทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(3) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลดําเนินงานดานงานชวยอํานวยการท่ัวไปตามท่ี
ไดรับมอบหมาย เชน การติดตอประสานงาน การจัดทําโครงการ/กิจกรรม การวิเคราะหวิจัย
งาน การจัดเตรียม และจัดทําเอกสารตางๆ ท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินงานจัดการงานทองถ่ิน 
เปนตน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปสะดวก ราบร่ืน และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(4) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการรับเร่ืองราว ปญหา และขอรองทุกข
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง เกิดประโยชน และสอดคลองกับ
ความตองการของประชาชน 

(5) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการดานพัฒนาชุมชนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย เพ่ือสงเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็งและสามารถยืนหยัดไดดวยตนเอง 

(6) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการ และการจัดทําโครงการ และ
กิจกรรมดานจัดการงานทองถ่ินตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสงเสริมและสนุนการดําเนินงาน
ดานจัดการงานทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเกิดประโยชนแกประชาชน ชุมชน และ
สังคม 

(7) ควบคุม และดูแลการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือนําเสนอตอผูบังคับบัญชาในการ
นําไปใชและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหนวยงานตอไป 

(8) ใหความรูดานจัดการงานทองถ่ินท่ีเกี่ยวของแกบุคลากร ประชาชน และหนวยงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนในการปฏิบัติงาน 

(9) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานจัดการงานทองถ่ินท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา
ระบบงานท่ีตั้งไวสามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
ความตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน 
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(10) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(11) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน หรือ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงาน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(12) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
จัดการงานทองถ่ินและผังเมือง เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(13) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(14) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานดานจัดการงานทองถ่ินของหนวยงาน รวมท้ังประเมินผลและ

แกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
3.  ดานประสานงาน 
(15) ประสานงานดานจัดการงานทองถ่ินกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานดานจัดการงานทองถ่ินใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(16) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานจัดการงานทองถ่ินแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(17) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานจัดการงานทองถ่ินท่ีตนมีความรับผิดชอบแก 

หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและความรูตางๆ 
ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัตจิริงไดอยางถูกตอง 

(18) ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงการจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานจัดการ
งานทองถ่ิน เพ่ือใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุนภารกิจดานจัดการงาน
ทองถ่ินของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(19) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางจัดการงานทองถ่ิน เพ่ือประกอบการเรียนการสอน 
และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการทองถ่ินประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานดานการพัฒนาทองถ่ิน หรืองานพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การงานทองถ่ิน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการทองถ่ิน 
ระดับตําแหนง   เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) บริหารงานในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือเทียบเทา ซึ่งมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการควบคุมและ

บริหารงานทุกดานของงานจัดการงานทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงานของ
หนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

(2) กําหนดกลยุทธ และการรางนโยบาย มาตรการ ขอบังคับ มาตรฐานหรือแนวทางตางๆ
เกี่ยวกับงานดานจัดการงานทองถ่ิน เพ่ือใหแนใจวาการดําเนินการตางๆ ดานจัดการงาน
ทองถ่ินบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว 

(3) กําหนดมาตรฐานงาน พัฒนา และปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดการงานทองถ่ิน เพ่ือให
การปฏิบัติงานจัดการงานทองถ่ินมีประสิทธิภาพอยางสูงสุด 

(4) กําหนดผลสัมฤทธ์ิท้ังดานผลผลิต และผลลัพธท่ีจะไดจากการดําเนินงานดานจัดการงาน
ทองถ่ิน เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตรงตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(5) กําหนดเคร่ืองมือ แนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดาน   
จัดการงานทองถ่ิน เพ่ือใหการทํางานของหนวยงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน ชุมชน และสังคม 

(6) เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย โครงการ 
และกิจกรรมตางๆ ดานจัดการงานทองถ่ิน เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถใหบริการดานจัดการงานทองถ่ินแกประชาชน และ
ผูรับบริการไดอยางสอดคลองกับความตองการและปญหาอยางแทจริง 

(7) เสนอแนะ ใหแนวทาง ประยุกต และพัฒนาองคความรู วิชาการ และเทคโนโลยีใหมๆ ท่ี
เกี่ยวของกับงานจัดการงานทองถ่ิน เพ่ือใหสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานจัดการ
งานทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

(8) วางแผน และจัดอัตรากําลังของหนวยงาน รวมท้ังมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบให
เหมาะสมกับบุคลากรท้ังหมดภายในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหบุคลากรแตละคนไดรับ
ลักษณะงานและปริมาณงานท่ีเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และศักยภาพ และเกิด
ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน 
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(9) บริหารจัดการบุคลากรในภาพรวมของท้ังหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจท่ีดี
ในการทํางาน สามารถรักษาคนเกงคนดี และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความสามารถ 
และสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

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

(11) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงานและสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(12) ศึกษาความรู เทคนิคใหมๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในงานและวิเคราะหถึงปญหาและ
ขอบกพรองในการดําเนินการเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ ทันกับสถานการณในปจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตได 

(13) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(14) วางแผน บริหารจัดการ และบูรณาการแผนงาน การดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ 

ดานจัดการงานทองถ่ิน รวมท้ังมอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และติดตาม
ประเมินผล เพ่ือใหการดําเนินงานดานจัดการงานทองถ่ินบรรลุตามเปาหมาย นโยบาย และ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานประสานงาน 
(15) ประสานงานดานจัดการงานทองถ่ินกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานดานจัดการงานทองถ่ินใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(16) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานจัดการงานทองถ่ินแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 
4.  ดานบริการ 
(17) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานจัดการงานทองถ่ินภายใตความรับผิดชอบใน

ระดับท่ีซับซอน เพ่ือใหประชาชนท่ีสนใจท่ัวไปและหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของไดทราบขอมูล
และความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัตไิดอยางถูกตอง และเหมาะสม 
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(18) กําหนดแนวทางการพัฒนา การปรับปรุง และการจัดทําฐานขอมูลและระบบสารสนเทศท่ี
เกี่ยวกับงานจัดการงานทองถ่ิน เพ่ือใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุน
ภารกิจดานจัดการงานทองถ่ินขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(19) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางจัดการงานทองถ่ิน เพ่ือประกอบการเรียนการสอน 
และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการทองถ่ินประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานดานการพัฒนาทองถ่ิน หรืองานพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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

ตําแหนงประเภท   วิชาการ 
 
สายงาน     การพาณิชย 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ  ท่ีปฏิบัติงานทางงานพาณิชย ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดระเบียบทางการคา การพิจารณาไกลเกล่ียระงับขอพิพาททางการคา การสํารวจขอมูล
การผลิตและการจําหนาย การศึกษาวิเคราะหและพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการกํากับดูแล
และสงเสริมการพาณิชยในพ้ืนท่ี การสํารวจและรายงานภาวะความเคล่ือนไหวทางการคาและ
การตลาด การอบรมและเผยแพรทางการคา การปองกันแกไขปญหาทางการคา รวมท้ังการพิจารณา
ประกอบธุรกิจของคนตางดาว การจัดทําขอมูลสถิติเกี่ยวกับขอมูลทางเศรษฐกิจการคาอื่นๆ และ
ปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง  

ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนง ดังนี ้
นักวิชาการพาณิชย ระดับปฏิบัติการ 
นักวิชาการพาณิชย ระดับชํานาญการ 
นักวิชาการพาณิชย ระดับชํานาญการพิเศษ 
นักวิชาการพาณิชย ระดับเชี่ยวชาญ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี …........... พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท วิชาการ  
ชื่อสายงาน การพาณิชย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการพาณิชย 
ระดับตําแหนง    ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ตรวจสอบการประกอบธุรกิจการคาในพ้ืนท่ี ระหวางพ้ืนท่ีหรือระหวางชายแดน เพ่ือใหบริการ

แกผูประกอบการ และบุคคลท่ัวไป และเพ่ือประโยชนในการสงเสริมการคาภายในและระหวาง
ประเทศใหเกิดความเปนธรรม 

(2) รวบรวมและประมวลผลขอมูลดานเศรษฐกิจการคา การลงทุน การผลิต การตลาด เพ่ือ
ประกอบการวางแผนสงเสริมและพัฒนาธุรกิจของประชาชนหรือผูประกอบการในพ้ืนท่ี  

(3) รวมกําหนดมาตรการ หลักเกณฑ ระเบียบบริหารการคาตางๆ ในพ้ืนท่ี เพ่ือสงเสริมคุมครอง
และปกปองผลประโยชนทางการคาของผูบริโภคในพ้ืนท่ี 

(4) ดําเนินกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการตลาดหรือธุรกิจของผูประกอบการในพ้ืนท่ี ระหวางพ้ืนท่ี 
หรือระหวางแนวชายแดน รวมท้ังการอํานวยความสะดวกดานการบริหารจัดการดานการคา 
การลงทุน และงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ   เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการประกอบธุรกิจและขยายโอกาส
ในการแขงขันทางการคา 

(5) ศึกษา และประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของนโยบายหรือมาตรการดานเศรษฐกิจ 
และการพาณิชย เพ่ือสนับสนุนการเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
การปฏิบัติงาน หรือแนวทางแกไขหรือปรับปรุงปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 

(6) ออกแบบ จัดทํา และผลิตส่ือส่ิงพิมพ เอกสาร บทความ และรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน 
วารสารธุรกิจ และคูมือตางๆ เปนตน เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารแก
ประชาชนในเร่ืองตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานพาณิชย 

(7) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
พาณิชยและเศรษฐกิจการคา เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(8) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(9) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
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3. ดานประสานงาน  
(10) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(11) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสราง

ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4. ดานบริการ   
(12) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพาณิชยหรือเศรษฐกิจการคาท่ีตนมีความ

รับผิดชอบในระดับเบ้ืองตนแกบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูล
และความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 

(13) จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับ
งานพาณิชยหรือเศรษฐกิจการคาเพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใช
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ทุกสาขาวิชาท่ี ก.ถ. รับรองหรือทางอื่นท่ี  ก.ถ. กําหนดวา
ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การพาณิชย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการพาณิชย 
ระดับตําแหนง  ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ติดตาม และดูแลการตรวจสอบการประกอบธุรกิจการคาในพ้ืนท่ี ระหวางพ้ืนท่ีหรือ

ระหวางชายแดน เพ่ือใหบริการแกผูประกอบการ และบุคคลท่ัวไป และเพ่ือประโยชนในการ
สงเสริมการคาภายในและระหวางประเทศใหเกิดความเปนธรรม 

(2) ศึกษา วิเคราะห และสรุปขอมูลดานเศรษฐกิจการคา การลงทุน การผลิต การตลาด เพ่ือ
ประกอบการวางแผนสงเสริมและพัฒนาธุรกิจของประชาชนหรือผูประกอบการในพ้ืนท่ี  

(3) กําหนดมาตรการ หลักเกณฑ ระเบียบบริหารการคาตางๆ ในพ้ืนท่ี เพ่ือสงเสริมคุมครองและ
ปกปองผลประโยชนทางการคาของผูบริโภคในพ้ืนท่ี 

(4) วางแผน สงเสริมและพัฒนาการตลาดหรือธุรกิจของผูประกอบการในพ้ืนท่ี ระหวางพ้ืนท่ี หรือ
ระหวางแนวชายแดน รวมท้ังการอํานวยความสะดวกดานการบริหารจัดการดานการคา การ
ลงทุน และงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ   เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการประกอบธุรกิจและขยายโอกาสใน
การแขงขันทางการคา 

(5) ศึกษา วิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของนโยบายหรือมาตรการดาน
เศรษฐกิจ และการพาณิชย เพ่ือสนับสนุนการเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน หรือแนวทางแกไขหรือปรับปรุงปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 

(6) ควบคุม ติดตาม และดูแลการออกแบบ จัดทํา และผลิตส่ือส่ิงพิมพ เอกสาร บทความ และ
รายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน วารสารธุรกิจ และคูมือตางๆ เปนตน เพ่ือเผยแพรและ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารแกประชาชนในเร่ืองตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานพาณิชย 

(7) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน
แกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

(8) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
พาณิชยหรืองานแรงงานตางดาว เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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2. ดานแผนงาน 
(10) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับ

สํานัก และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(11) รวมวางแผนงาน ข้ันตอน แนวทางการดําเนินงานและกําหนดมาตรฐานงานพาณิชยหรืองาน
เศรษฐกิจการคาของหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสอดคลอง
ตามเปาหมายและนโยบายท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดไว 

 
3. ดานประสานงาน 
(12) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิก

ในทีมงานหรือหนวยงานอื่นๆ เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(13) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4. ดานบริการ 
(14) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง ในเร่ืองเกี่ยวกับงานพาณิชยหรืองานเศรษฐกิจการคาท่ีตนมี

ความรับผิดชอบ ในระดับท่ีซับซอน หรืออํานวยการถายทอดฝกอบรมหรือถายทอดความรูแก
หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูล ความรูตางๆ 
และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

(15) จัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานพาณิชยหรืองานเศรษฐกิจการคา เพ่ือให
สอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพาณิชยประเภทวิชาการ ระดบัปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา            

6  ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานดานการพาณิชย หรืองานเศรษฐกิจการคา หรืองาน
อื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1  ป กําหนดเวลา 6 ป  ใหลดเปน 4 ป  สําหรับผูไดรับ
ปริญญาโทหรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ในทุกสาขาท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได และกําหนดเวลา 6 ป  ใหลดเปน 2 ป  สําหรับผูไดรับปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การพาณิชย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการพาณิชย 
ระดับตําแหนง  ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการตรวจสอบการประกอบธุรกิจการคาในพ้ืนท่ี 

ระหวางพ้ืนท่ีหรือระหวางชายแดน เพ่ือใหบริการแกผูประกอบการ และบุคคลท่ัวไป และเพ่ือ
ประโยชนในการสงเสริมการคาภายในและระหวางประเทศใหเกิดความเปนธรรม 

(2) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการวิเคราะหและสรุปขอมูลดานเศรษฐกิจ
การคา การลงทุน การผลิต การตลาด เพ่ือประกอบการวางแผนสงเสริมและพัฒนาธุรกิจของ
ประชาชนหรือผูประกอบการในพ้ืนท่ี  

(3) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการกําหนดมาตรการ หลักเกณฑ ระเบียบ
บริหารการคาตางๆ ในพ้ืนท่ี เพ่ือสงเสริมคุมครองและปกปองผลประโยชนทางการคาของ
ผูบริโภคในพ้ืนท่ี 

(4) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการสงเสริมและพัฒนาการตลาดหรือธุรกิจของ
ผูประกอบการในพ้ืนท่ี ระหวางพ้ืนท่ี หรือระหวางแนวชายแดน รวมท้ังการอํานวยความสะดวก
ดานการบริหารจัดการดานการคา การลงทุน และงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ   เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การประกอบธุรกิจและขยายโอกาสในการแขงขันทางการคา 

(5) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของ
นโยบายหรือมาตรการดานเศรษฐกิจ และการพาณิชย เพ่ือสนับสนุนการเสนอแนวทางการ
พัฒนาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน หรือแนวทางแกไขหรือปรับปรุงปญหา
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 

(6) ควบคุม ติดตาม และดูแลการออกแบบ จัดทํา และผลิตส่ือส่ิงพิมพ เอกสาร บทความ และ
รายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน วารสารธุรกิจ และคูมือตางๆ เปนตน เพ่ือเผยแพรและ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารแกประชาชนในเร่ืองตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานพาณิชย 

(7) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานในหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบงานท่ีตั้งไวสามารถ
สนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน  

(8) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมา ผูรวมงาน หรือ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(9) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน
แกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 
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(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
พาณิชยหรืองานแรงงานตางดาว เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(12) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง 

มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(13) วางแผนงาน ข้ันตอน แนวทางการดําเนินงานและกําหนดมาตรฐานงานพาณิชยหรืองาน
เศรษฐกิจการคาของหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสอดคลอง
ตามเปาหมายและนโยบายท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
3. ดานประสานงาน 
(14) ประสานสัมพันธกับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหนวยงาน

อื่นในระดับกองหรือสํานักเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(15) ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตางๆ เพ่ือเปนประโยชนและเกิด

ความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 
4. ดานบริการ 
(16) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง ในเร่ืองเกี่ยวกับงานพาณิชยหรืองานเศรษฐกิจการคาท่ีตนมี

ความรับผิดชอบ ในระดับท่ียากมาก หรืออํานวยการถายทอดฝกอบรมหรือถายทอดความรูแก
หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูล ความรูตางๆ 
และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

(17) จัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานพาณิชยหรืองานเศรษฐกิจการคา เพ่ือให
สอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพาณิชยประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือ ท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 

4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการคา งานเศรษฐศาสตร งานพาณิชย หรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง  
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัตงิานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การพาณิชย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการพาณิชย 
ระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) กําหนดนโยบาย กลยุทธ หลักเกณฑ และระบบงานดานการจัดการงานพาณิชยและเศรษฐกิจ

การคาท่ีเกี่ยวของในพ้ืนท่ี เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานสามารถสนับสนุนและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีท้ังในปจจุบันและอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(2) วินิจฉัยเร่ืองท่ีมีขอบเขตผลกระทบในวงกวาง หรือมีความซับซอนของประเด็นปญหาตาม
ภารกิจท่ีของหนวยงาน เพ่ือใหการดําเนินงานของบุคลากรสามารถบรรลุเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

(3) ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปนประโยชนตอประชาชนและ
ผูประกอบการในพ้ืนท่ี  

(4) ใหคําปรึกษาและกําหนดกลยุทธในการจัดทําแผนและโครงการตางๆ ในพ้ืนท่ี เพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาการตลาดหรือธุรกิจของผูประกอบการในพ้ืนท่ี ระหวางพ้ืนท่ี หรือระหวางแนวชายแดน 

(5) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการกําหนดมาตรการ หลักเกณฑ ระเบียบ
บริหารการคาตางๆ ในพ้ืนท่ี เพ่ือสงเสริมคุมครองและปกปองผลประโยชนทางการคาของ
ผูบริโภคในพ้ืนท่ี 

(6) วางแนวนโยบาย หรือมาตรการตางๆ ดานการบริหารจัดการคา การลงทุน และงานอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการประกอบธุรกิจและขยายโอกาสในการแขงขันทางการคา 

(7) วิจัยหรือจัดทําผลงานดานวิชาการดานงานพาณิชยและเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวของในพ้ืนท่ี เพ่ือให
นวัตกรรมท่ีไดรับการยอมรับในระดับประเทศหรือระดับนานาชาต ิ

(8) ประยุกตใชแนวทางปฏิบัติท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล (Best Practices) ในการกําหนด
กลไก กระบวนการ หรือมาตรการการปฏิบัติงานพาณิชยและเศรฐกิจการคา เพ่ือมาปรับใชใน
การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ 

(9) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคความรูอยาง
ตอเนื่องและใหสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(10) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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2. ดานแผนงาน 
(11) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับ        

กลยุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มอบหมายงานแกไขปญหาในการปฏิบัติงานติดตาม 
ประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(12) คาดการณและวางระบบ แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงานในภาพรวมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เพ่ือเปนแนวทางหรือทิศทางในการปฏิบัติงานของหนวยงานและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีเกี่ยวของใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(13) สรางสรรคและบริหารโครงการทางวิชาการท่ีมีความซับซอนและสงผลกระทบตอการวาง
นโยบายหรือแผนงานพาณิชยหรืองานเศรษฐกิจการคาในระดับทองถ่ิน เพ่ือใหไดองคความรูท่ี
ทันสมัยและ นาเชื่อถือไปกําหนดนโยบาย มาตรการ ขอบังคับ มาตรฐานหรือแนวทางตางๆ ท่ี
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
3. ดานประสานงาน 
(14) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่น โดยมีบทบาทในการ

จูงใจ โนมนาวเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(15) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนําแกหนวยงานระดับกอง หรือสํานักรวมท้ังท่ีประชุมท้ังในและ

ตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
(16) ทําหนาท่ีเปนตัวแทนขององคกรในการประชุม เจรจาและการสัมมนาตางๆ ท่ีจัดข้ึนใน

ระดับประเทศและระหวางประเทศเพ่ือแลกเปล่ียนความรูความคิดเห็นรวมกัน  
 
4. ดานบริการ 
(17) ใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชาในการจัดกิจกรรม เผยแพรความรูขาวสารเกี่ยวกับขอมูลงาน

พาณิชยหรืองานเศรษฐกิจการคาแกผูบริหารและบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพและคุมคามากท่ีสุด 

(18) กําหนดแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงาน
พาณิชยหรืองานเศรษฐกิจการคา เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใช
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 

(19) อํานวยการฝกอบรมหรือถายทอดความรู หรือนิเทศงานใหแกเจาหนาท่ีในสํานักงานเพ่ือใหมี
ความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง สมบูรณและมีประสิทธิภาพ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพาณิชยประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
2. .ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือ ท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการคา งานเศรษฐศาสตร งานพาณิชย หรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
 

ตําแหนงประเภท   วิชาการ 
 
สายงาน     การตางประเทศ 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิชาการตางประเทศซึ่งมีลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะเพ่ือ
ประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผล การดําเนินงานตามแผน
และโครงการตางๆ ทางดานการวิชาการตางประเทศ และงานจัดการแรงงานตางดาว และปฏิบัติ
หนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง  

ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนง ดังนี ้
นักวิชาการตางประเทศ ระดับปฏิบัติการ 
นักวิชาการตางประเทศ ระดับชํานาญการ 
นักวิชาการตางประเทศ ระดับชํานาญการพิเศษ 
นักวิชาการตางประเทศ ระดับเชี่ยวชาญ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี …........... พ.ศ. 2552 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท วิชาการ  
ชื่อสายงาน การตางประเทศ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการตางประเทศ 
ระดับตําแหนง    ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) รางโตตอบหนังสือเปนภาษาตางประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

เพ่ือความถูกตองและสมบูรณ 
(2) ศึกษา วิเคราะห ติดตามความเคล่ือนไหวของขอมูลขาวสารจากแหลงขอมูลตางประเทศ เพ่ือ

ประกอบการจัดทําแผนหรือแนวทางในการวิชาการตางประเทศท่ีรับผิดชอบ  
(3) แสวงหา ติดตาม ประมวล  ประเมิน วิเคราะหสรุปผลขอมูลขาวสารดานตางประเทศ เพ่ือใช

เปนแนวทางในการกําหนดและดําเนินนโยบายดานการรับมือหรือสรางสายสัมพันธกับชาวตาง
ดาวหรือชาวตางประเทศในพ้ืนท่ี 

(4) เตรียมการในดานตางๆ สําหรับการประชุมระหวางประเทศ การประชุมในประเทศ และการ
ประสานงานหนวยงานอื่นๆ การเจรจา การเยือนและโอกาสอื่นๆ เพ่ือใหการเยือน  
การประชุม และการดําเนินงานตางๆ บรรลุเปาหมายตามนโยบาย ตลอดจนการติดตามผล 

(5) รวบรวมขอมูลและรวมเสนอแนะขอคิดเห็นเกี่ยวกับ สัญญา กฎหมายภายใน กฎหมายระหวาง
ประเทศ รวมถึงเอกสารความรวมมือตางๆ เพ่ือปกปองและคุมครองสวัสดิภาพของประชาชน
ชาวไทยและผลประโยชนของพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

(6) ประสานเร่ืองรองเรียนรองทุกขใหแกผูรองเรียนในเร่ืองท่ีกับปญหาชาวตางดาวหรือปญหาของ
ชาวตางประเทศในพ้ืนท่ี เพ่ือใหเร่ืองรองเรียนไดรับการแกไขและปองกันอยางถูกตองและเกิด
ความพึงพอใจสูงสุดแกทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 

(7) รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพการจาง สถานการณดานแรงงานของชาวตางดาวหรือชาว
ตางประเทศในพ้ืนท่ี เพ่ือประกอบการจัดทําแผนและโครงการตางๆ อันนําไปสูการปฏิบัติงาน
และแกไขปญหาดานแรงงานตามท่ีกฎหมายกําหนด   

(8) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
นโยบายและยุทธศาสตร เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(10) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
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3. ดานประสานงาน  
(11) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(12) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสราง

ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4. ดานบริการ   
(13) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานตางประเทศหรืองานแรงงานตางดาวท่ีตนมี

ความรับผิดชอบในระดับเบ้ืองตนแกบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบ
ขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 

(14) จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับ
งานตางประเทศหรืองานแรงงานตางดาวเพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน 
และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ทุกสาขาวิชาท่ี ก.ถ. รับรองหรือทางอื่นท่ี  ก.ถ. กําหนดวา
ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การตางประเทศ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการตางประเทศ 
ระดับตําแหนง  ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมงานราง โตตอบหนังสือเปนภาษาตางประเทศ งานแปลเอกสาร

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เพ่ือความถูกตองและสมบูรณ 
(2) ศึกษา วิเคราะห ติดตามความเคล่ือนไหวของขอมูลขาวสารจากแหลงขอมูลตางประเทศ เพ่ือ

ประกอบการจัดทําแผนหรือแนวทางในการวิชาการตางประเทศท่ีรับผิดชอบ  
(3) ศึกษา วิเคราะหและสรุปผลขอมูลขาวสารดานตางประเทศ เพ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนด

และดําเนินนโยบายดานการรับมือหรือสรางสายสัมพันธกับชาวตางดาวหรือชาวตางประเทศใน
พ้ืนท่ี 

(4) ควบคุม ติดตามและดูแลการเตรียมการในดานตางๆ สําหรับการประชุมระหวางประเทศ การ
ประชุมในประเทศ และการประสานงานหนวยงานอื่นๆ การเจรจา การเยือนและโอกาสอื่นๆ 
เพ่ือใหการเยือน การประชุม และการดําเนินงานตางๆ บรรลุเปาหมายตามนโยบาย ตลอดจน
การติดตามผล 

(5) ศึกษา วิเคราะห และเสนอแนะขอคิดเห็นเกี่ยวกับ สัญญา กฎหมายภายใน กฎหมายระหวาง
ประเทศ รวมถึงเอกสารความรวมมือตางๆ เพ่ือปกปองและคุมครองสวัสดิภาพของประชาชน
ชาวไทยและผลประโยชนของพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

(6) ควบคุม ติดตาม และดูแลการจัดการกับผูรองเรียนในเร่ืองท่ีกับปญหาชาวตางดาวหรือปญหา
ของชาวตางประเทศในพ้ืนท่ี เพ่ือใหเร่ืองรองเรียนไดรับการแกไขและปองกันอยางถูกตองและ
เกิดความพึงพอใจสูงสุดแกทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 

(7) ศึกษา วิเคราะหและสรุปขอมูลเกี่ยวกับสภาพการจาง สถานการณดานแรงงานของชาวตางดาว
หรือชาวตางประเทศในพ้ืนท่ี เพ่ือประกอบการจัดทําแผนและโครงการตางๆ อันนําไปสูการ
ปฏิบัติงานและแกไขปญหาดานแรงงานตามท่ีกฎหมายกําหนด   

(8) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน
แกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

(9) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
ตางประเทศหรืองานแรงงานตางดาว เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(10) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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2. ดานแผนงาน 
(11) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับ

สํานัก และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(12) รวมวางแผนงาน ข้ันตอน แนวทางการดําเนินงานและกําหนดมาตรฐานงานตางประเทศหรืองาน
แรงงานตางดาวของหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสอดคลอง
ตามเปาหมายและนโยบายท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดไว 

 
3. ดานประสานงาน 
(13) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิก

ในทีมงานหรือหนวยงานอื่นๆ เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(14) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4. ดานบริการ 
(15) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง ในเร่ืองเกี่ยวกับงานตางประเทศหรืองานแรงงานตางดาวท่ี

ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับท่ีซับซอน หรืออํานวยการถายทอดฝกอบรมหรือถายทอดความรู
แกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูล ความรูตางๆ 
และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

(16) จัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานตางประเทศหรืองานแรงงานตางดาว 
เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนด
นโยบายแผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการตางประเทศประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  6  

ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานดานการตางประเทศ งานวิเทศสัมพันธ งานแรงงานตาง
ดาว หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1  ป กําหนดเวลา 6 ป  ใหลดเปน 4 ป  สําหรับผู
ไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ในทุกสาขาท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได และกําหนดเวลา 6 ป  ใหลดเปน 2 ป  สําหรับผูไดรับปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การตางประเทศ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการตางประเทศ 
ระดับตําแหนง  ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลงานราง โตตอบหนังสือเปนภาษาตางประเทศ 

งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เพ่ือความถูกตองและสมบูรณ 
(2) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการจัดทําขอมูลตางประเทศ เพ่ือประกอบการ

จัดทําแผนหรือแนวทางในการวิชาการตางประเทศท่ีรับผิดชอบ  
(3) รวมกําหนดแนวทางและนโยบายดานการรับมือหรือสรางสายสัมพันธกับชาวตางดาวหรือชาว

ตางประเทศในพ้ืนท่ี เพ่ือใหการดําเนินการของบุคลากรในหนวยงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(4) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการเตรียมการในดานตางๆ สําหรับการประชุม
ระหวางประเทศ การประชุมในประเทศ และการประสานงานหนวยงานอื่นๆ การเจรจา การ
เยือนและโอกาสอื่นๆ เพ่ือใหการเยือน การประชุม และการดําเนินงานตางๆ บรรลุเปาหมาย
ตามนโยบาย ตลอดจนการติดตามผล 

(5) ศึกษา วิเคราะห และเสนอแนะขอคิดเห็นเกี่ยวกับ สัญญา กฎหมายภายใน กฎหมายระหวาง
ประเทศ รวมถึงเอกสารความรวมมือตางๆ เพ่ือปกปองและคุมครองสวัสดิภาพของประชาชน
ชาวไทยและผลประโยชนของพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

(6) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการจัดการกับผูรองเรียนในเร่ืองท่ีกับปญหาชาว
ตางดาวหรือปญหาของชาวตางประเทศในพ้ืนท่ี เพ่ือใหเร่ืองรองเรียนไดรับการแกไขและปองกัน
อยางถูกตองและเกิดความพึงพอใจสูงสุดแกทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 

(7) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการจัดการขอมูลเกี่ยวกับสภาพการจาง 
สถานการณดานแรงงานของชาวตางดาวหรือชาวตางประเทศในพ้ืนท่ี เพ่ือประกอบการจัดทํา
แผนและโครงการตางๆ อันนําไปสูการปฏิบัตงิานและแกไขปญหาดานแรงงานตามท่ีกฎหมาย
กําหนด   

(8) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานในหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบงานท่ีตั้งไวสามารถ
สนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน  

(9) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมา ผูรวมงาน หรือ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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(10) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน
แกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

(11) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
ตางประเทศหรืองานแรงงานตางดาว เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(13) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง 

มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(14) วางแผนงาน ข้ันตอน แนวทางการดําเนินงานและกําหนดมาตรฐานงานตางประเทศหรืองาน
แรงงานตางดาวของหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสอดคลอง
ตามเปาหมายและนโยบายท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
3. ดานประสานงาน 
(15) ประสานสัมพันธกับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหนวยงาน

อื่นในระดับกองหรือสํานักเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(16) ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตางๆ เพ่ือเปนประโยชนและเกิด

ความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 
4. ดานบริการ 
(17) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง ในเร่ืองเกี่ยวกับงานตางประเทศหรืองานแรงงานตางดาวท่ี

ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับท่ียากมาก หรืออํานวยการถายทอดฝกอบรมหรือถายทอด
ความรูแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูล 
ความรูตางๆ และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

(18) จัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานตางประเทศหรืองานแรงงานตางดาว 
เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนด
นโยบายแผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 
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เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการตางประเทศประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  

4  ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานดานการตางประเทศ งานวิเทศสัมพันธ งานแรงงาน
ตางดาว หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1  ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง  
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การตางประเทศ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการตางประเทศ 
ระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) กําหนดนโยบาย กลยุทธ หลักเกณฑ และระบบงานดานการวิชาการตางประเทศและงาน

แรงงานตางดาว เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานสามารถสนับสนุนและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีท้ังในปจจุบันและอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) วินิจฉัยเร่ืองท่ีมีขอบเขตผลกระทบในวงกวาง หรือมีความซับซอนของประเด็นปญหาตาม
ภารกิจท่ีของหนวยงาน เพ่ือใหการดําเนินงานของบุคลากรสามารถบรรลุเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

(3) ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปนประโยชนตอประชาชนและ
ผูรับบริการในพ้ืนท่ี  

(4) ใหคําปรึกษาและกําหนดกลยุทธในการจัดทําแผนและโครงการตางๆ ในพ้ืนท่ี เพ่ือแกไขปญหา
ดานแรงงานตามท่ีกฎหมายกําหนด  

(5) วิจัยหรือจัดทําผลงานดานวิชาการดานงานตางประเทศและงานแรงงานตางดาว เพ่ือให
นวัตกรรมท่ีไดรับการยอมรับในระดับประเทศหรือระดับนานาชาต ิ

(6) ประยุกตใชแนวทางปฏิบัติท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล (Best Practices) ในการกําหนด
กลไก กระบวนการ หรือมาตรการการปฏิบัติงานดานแรงงานตางดาว เพ่ือมาปรับใชในการ
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ 

(7) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคความรูอยาง
ตอเนื่องและใหสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(8) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(9) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับ        

กลยุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มอบหมายงานแกไขปญหาในการปฏิบัติงานติดตาม 
ประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(10) คาดการณและวางระบบ แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงานในภาพรวมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เพ่ือเปนแนวทางหรือทิศทางในการปฏิบัติงานของหนวยงานและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีเกี่ยวของใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(11) สรางสรรคและบริหารโครงการทางวิชาการท่ีมีความซับซอนและสงผลกระทบตอการวาง
นโยบายหรือแผนงานในระดับทองถ่ิน เพ่ือใหไดองคความรูท่ีทันสมัยและ นาเชื่อถือไปกําหนด
นโยบาย มาตรการ ขอบังคับ มาตรฐานหรือแนวทางตางๆ ท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 
3. ดานประสานงาน 
(12) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่น โดยมีบทบาทในการ

จูงใจ โนมนาวเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(13) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนําแกหนวยงานระดับกอง หรือสํานักรวมท้ังท่ีประชุมท้ังในและ

ตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
(14) ทําหนาท่ีเปนตัวแทนขององคกรในการประชุม เจรจาและการสัมมนาตางๆ ท่ีจัดข้ึนใน

ระดับประเทศและระหวางประเทศเพ่ือแลกเปล่ียนความรูความคิดเห็นรวมกัน  
 
4. ดานบริการ 
(15) ใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชาในการจัดกิจกรรม เผยแพรความรูขาวสารเกี่ยวกับขอมูลงาน

ตางประเทศหรืองานแรงงานตางดาวแกผูบริหารและบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพและคุมคามากท่ีสุด 

(16) กําหนดแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงาน
ตางประเทศหรืองานแรงงานตางดาว เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและ
ใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 

(17) อํานวยการฝกอบรมหรือถายทอดความรู หรือนิเทศงานใหแกเจาหนาท่ีในสํานักงานเพ่ือใหมี
ความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง สมบูรณและมีประสิทธิภาพ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการตางประเทศประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  

2  ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานดานการตางประเทศ งานวิเทศสัมพันธ งานแรงงานตาง
ดาว หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1  ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1.   ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2.   ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3.   สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 




