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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท บริหาร 
 
สายงาน บริหารงานทองถ่ิน 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานประจําขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล ในฐานะปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
ปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับ ซึ่งลักษณะงานเกี่ยวกับการบริหาร การควบคุม ตรวจสอบงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบใหสอดคลองกับกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ และแผนงานหรือนโยบายจาก นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
นายกเทศมนตรี สภาเทศบาล นายกองคการบริหารสวนตําบล หรือสภาองคการบริหารสวนตําบล 

นอกจากนั้นงานยังมีหนาท่ีรับผิดชอบและปกครองบังคับบัญชาบุคลากรในงานประจําท่ัวไปของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบท้ังหมด รวมถึงปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณาทําความเห็น สรุป
รายงาน เสนอแนะ และดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตางๆ ท่ีเปนอํานาจหนาท่ี รวมถึงบริหารงานและ
แกไขปญหาตางๆ ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน 
  นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง 
  นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับสูง 
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ตําแหนงประเภท  บริหาร 
ชื่อสายงาน   บริหารงานทองถ่ิน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักบริหารงานทองถ่ิน 
ระดับตําแหนง   ระดับตน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1.  ดานแผนงาน 
(1) รวมหรือกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ใหสอดคลองกับทิศทาง นโยบาย ประเด็นกลยุทธ ความ

คาดหวังและเปาหมายความสําเร็จขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีซึ่งรับผิดชอบ เพ่ือผลักดัน
ใหเกิดการเปล่ียนแปลงหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและวัฒนธรรมท้ังในดานประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของทองถ่ินท่ีดูแลรับผิดชอบ 

(2) บริหารจัดการใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การประเมินผลงาน การเปดเผยขอมูลและการตรวจสอบงาน
เพ่ือใหเกิดการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(3) วางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับกลไกวิธีบริหารงาน การกําหนดแนวทางการจัดสรร
และการใชทรัพยากรหรืองบประมาณตามท่ีไดรับมอบหมาย ตลอดจนแนวทางปรับปรุงกฎเกณฑ 
มาตรการ มาตรฐานในเร่ืองตางๆ ในท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการบริหารการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
สูงสุดทันตอการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ิน 

(4) รวมวางแผนและเสนอการตราบัญญัตขิองทองถ่ินซึ่งไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย เพ่ือใหการดําเนินการ
ในพ้ืนท่ียืดหยุนและตอบสนองความตองการของประชาชนหรือผูประกอบการตามสภาวการณท่ี
เกิดข้ึนในปจจุบันหรือในอนาคตอันใกล 

(5) ปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล หรือสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เพ่ือนําทิศทางและนโยบายของสภาทองถ่ินมากําหนดเปนแผนปฏิบัติการ แผน
ยุทธศาสตร และแผนพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(6) วางแผนการคนควา ประยุกต เทคโนโลยีหรือองคความรูใหมๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานในภารกิจของ
หนวยงานในภาพรวม เพ่ือนํามาปรับปรุงใหการปฏิบัติงาน และระบบงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
2.  ดานบริหารงาน 
(7) ชวยหรือส่ังการ มอบหมาย อํานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข ตัดสินใจ แกปญหา งาน

ท้ังหมดหรือบางสวนในพ้ืนท่ีซึ่งรับผิดชอบ ตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังท่ี
ตองทําและอาจทําไดภายใตบังคับแหงกฎหมาย เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนตามวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 

(8) ชวยหรือปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและ
วิธีการปฏิบัติในเร่ืองตางๆ ท้ังหมดหรือบางสวนของพ้ืนท่ี เพ่ือตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
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(9) ชวยหรือกํากับติดตามการประเมินผลและแกไขปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานในพ้ืนท่ี
ท้ังหมดหรือบางสวน เพ่ือตัดสินใจและกําหนดทิศทางใหงานตามเปาหมายท่ีกําหนดไว เปนไปตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ตรงเวลาและคุมคาสูงสุด 

(10) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการหรือผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดําเนินการตางๆ 
ตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ เพ่ือผลสัมฤทธ์ิภารกิจขององคกรท่ี
สอดคลองสภาวการณของประเทศและความตองการของประชาชนเปนสําคัญ  

(11) ควบคุม กํากับและบริหารการจัดบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถ่ินอื่นตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยอาจเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกิจการท่ีมีลักษณะเปนการพาณิชย เพ่ือดูแลให
การดําเนินงานดังกลาวเปนไปตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและเกิดรายไดแกหนวยงาน 

(12) กํากับและบริหารการจัดเก็บภาษี และคาธรรมเนียมตามกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
รับผิดชอบกําหนดไว ใหเปนไปอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

(13) กํากับดูแลเร่ืองรองเรียน ใหคําปรึกษา แนะนํา ดานกฎหมายการอํานวยความเปนธรรมใหแก
ประชาชน ตรวจสอบเร่ืองรองเรียนขอความเปนธรรม เพ่ือนําเสนอผูบังคับบัญชาประกอบการ
ตัดสินใจเพ่ืออํานวยความเปนธรรมใหแกประชาชน 

 
3.  ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(14) ปกครองบังคับบัญชา กํากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหนวยงานท้ังหมดหรือบางสวนของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ เพ่ือการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรตามหลักคุณธรรม  

(15) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา และพัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา รวมท้ัง
สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในหนวยงานท้ังหมดหรือบางสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหนวยงาน 

(16) กํากับดูแล อํานวยการ สงเสริมและเผยแพรงานวิชาการท่ีเกี่ยวของในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหเกิดการ
เรียนรูรวมกันของบุคลากร และเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางานใหบริการประชาชน ภารกิจ
การรักษาความสงบเรียบรอย การอํานวยความยุติธรรมและภารกิจอื่นๆ 

(17) ใหคําปรึกษา แนะนําดานการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเร่ือง
ตางๆ ท่ีเกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 

 
 
4.  ดานบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณ 
(18) ชวยหรือกํากับและควบคุมการจัดทํารางงบประมาณรายจายประจําปของหนวยงานท้ังหมดหรือ

บางสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหไดรายงานท่ีถูกตองครบถวน และสามารถใชในการ
ดําเนินการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(19) ชวยหรือวางแผนการจัดสรรเงินตามกฎหมายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหนําไป
ปฏิบัติงานใหเกิดความคุมคา บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ  
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(20) ชวยหรือวางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใชงบประมาณและทรัพยากรของหนวยงาน
บางสวนหรือท้ังหมดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและ
ความคุมคา บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของทองถ่ินท่ีดูแลรับผิดชอบ 

(21) ชวยหรือวางแผนการควบคุม กํากับติดตามและเสนอทิศทางการดําเนินการของสหการ บริษัท
จํากัด หรือบริษัทจํากัดท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือหุนอยูตามท่ีกฎหมายกําหนดไว เพ่ือใหการ
ดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคของการสาธารณูปโภคหรือกิจกรรมใดตามนโยบายของ
กระทรวงหรือรัฐบาล 

(22) อํานวยการใหความคลองตัวในการติดตองานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังองคกรตางๆ 
เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว สามารถดําเนินการไดตามเวลาท่ีกําหนดไว 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางรัฐศาสตร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร 

การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
และ 

2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทา
โดยจะตองปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  บริหาร 
ชื่อสายงาน   บริหารงานทองถ่ิน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักบริหารงานทองถ่ิน 
ระดับตําแหนง   ระดับกลาง 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานแผนงาน 
(1) ชวยหรือกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ใหสอดคลองกับทิศทาง นโยบาย ประเด็นกลยุทธ 

ความคาดหวังและเปาหมายความสําเร็จขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีในพ้ืนท่ีซึ่งรับผิดชอบ 
เพ่ือผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลงหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและวัฒนธรรมท้ังใน
ดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทองถ่ินท่ีดูแลรับผิดชอบ 

(2) บริหารจัดการใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การประเมินผลงาน การเปดเผยขอมูลและ
การตรวจสอบงานเพ่ือใหเกิดการจัดแผนพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(3) คนควาประยุกตเทคโนโลยีหรือองคความรูใหม ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานตามภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม รวมท้ังวางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับกลไก
วิธีบริหารงาน การกําหนดแนวทางการจัดสรรและการใชทรัพยากรหรืองบประมาณตามท่ี
ไดรับมอบหมาย ตลอดจนแนวทางปรับปรุงกฎเกณฑ มาตรการ มาตรฐานในเร่ืองตางๆ ในท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือใหการบริหารการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทันตอการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 

(4) ชวยหรือวางแผนและเสนอการตราบัญญัติซึ่งไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย เพ่ือใหการดําเนินการ
ในพ้ืนท่ียืดหยุนและตอบสนองความตองการของประชาชนหรือผูประกอบการตามสภาวการณ
ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันหรือในอนาคตอันใกล 

(5) ปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล หรือสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เพ่ือนําทิศทางและนโยบายของสภามากําหนดเปนแผนปฏิบัติการ แผน
ยุทธศาสตร และแผนพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
2.  ดานบริหารงาน 
(6) ส่ังการ มอบหมาย อํานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข ตัดสินใจ แกปญหา งาน

ท้ังหมดหรือบางสวนในพ้ืนท่ีซึ่งรับผิดชอบ ตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ัง
ท่ีตองทําและอาจทําไดภายใตบังคับแหงกฎหมาย เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนตามวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

(7) ปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติในเร่ืองตางๆ ท้ังหมดของพ้ืนท่ี เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
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(8) กํากับติดตามการประเมินผลและแกไขปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานในพ้ืนท่ีท้ังหมด
หรือบางสวน เพ่ือตัดสินใจและกําหนดทิศทางใหงานตามเปาหมายท่ีกําหนดไว เปนไปตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ตรงเวลาและคุมคาสูงสุด 

(9) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการหรือผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดําเนินการ
ตางๆ ตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ เพ่ือผลสัมฤทธ์ิภารกิจของ
องคกรท่ีสอดคลองสภาวการณของประเทศและความตองการของประชาชนเปนสําคัญ  

(10) ควบคุม กํากับและบริหารการจัดบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการสวนทองถ่ินอื่นตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยอาจเรียก
เก็บคาธรรมเนียมแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกิจการท่ีมีลักษณะเปนการพาณิชย เพ่ือ
ดูแลใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและเกิดรายไดแก
หนวยงาน 

(11) กํากับและบริหารการจัดเก็บภาษี และคาธรรมเนียมตามกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีรับผิดชอบกําหนดไว ใหเปนไปอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

(12) กํากับดูแลเร่ืองรองเรียน ใหคําปรึกษา แนะนํา ดานกฎหมายการอํานวยความเปนธรรมใหแก
ประชาชน ตรวจสอบเร่ืองรองเรียนขอความเปนธรรม เพ่ือประกอบการตัดสินใจและอํานวย
ความเปนธรรมใหแกประชาชน 

 
3.  ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(13) ปกครองบังคับบัญชา กํากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหนวยงานท้ังหมดหรือบางสวน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ เพ่ือการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรตามหลักคุณธรรม  

(14) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา และพัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา 
รวมท้ังสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในหนวยงานท้ังหมดหรือบางสวนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหนวยงาน 

(15) กํากับดูแล อํานวยการ สงเสริมและเผยแพรงานวิชาการท่ีเกี่ยวของในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหเกิด
การเรียนรูรวมกันของบุคลากร และเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางานใหบริการประชาชน 
ภารกิจการรักษาความสงบเรียบรอย การอํานวยความยุติธรรมและภารกิจอื่นๆ 

(16) ใหคําปรึกษา แนะนําดานการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจง
เร่ืองตางๆ ท่ีเกี่ยวกับงานในหนาท่ี ในประเด็นท่ีมีความซับซอน และละเอียดออนเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 

 
4.  ดานบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณ 
(17) กํากับและควบคุมการจัดทํารางงบประมาณ รายจายประจําปของหนวยงานท้ังหมดหรือ

บางสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหรายงานท่ีถูกตองครบถวน และสามารถใชใน
การดําเนินการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
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(18) วางแผนการจัดสรรเงินตามกฎหมายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหนําไปปฏิบัติงานให
เกิดความคุมคา บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ  

(19) วางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใชงบประมาณและทรัพยากรของหนวยงาน
บางสวนหรือท้ังหมดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ
และความคุมคา บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของทองถ่ินท่ีดูแลรับผิดชอบ 

(20) วางแผนการควบคุม กํากับติดตามและเสนอทิศทางการดําเนินการของสหการ บริษัทจํากัด 
หรือบริษัทจํากัดท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือหุนอยูตามท่ีกฎหมายกําหนดไว เพ่ือใหการ
ดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคของการสาธารณูปโภคหรือกิจกรรมใดตามนโยบายของ
กระทรวงหรือรัฐบาล 

(21) อํานวยการใหความคลองตัวในการติดตองานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังองคกรตางๆ 
เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว สามารถดําเนินการไดตามเวลาท่ีกําหนดไว 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน และดํารงตําแหนง              
นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน หรือเทียบเทา มาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับ  

1.งานบริหารในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
2.เคยดํารงตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รองปลัดเทศบาล รองปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล รองปลัดเมืองพัทยา ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปลัดเทศบาล หรือ 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  บริหาร 
ชื่อสายงาน   บริหารงานทองถ่ิน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักบริหารงานทองถ่ิน 
ระดับตําแหนง   ระดับสูง 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานแผนงาน 
(1) กําหนดแนวทางการดําเนินงาน ใหสอดคลองกับทิศทาง นโยบาย ประเด็นกลยุทธ ความ

คาดหวังและเปาหมายความสําเร็จขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีในพ้ืนท่ีซึ่งมีความซับซอน 
และหลากหลายของภารกิจสูงมาก เพ่ือผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลงหรือการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและวัฒนธรรมท้ังในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทองถ่ินท่ี
ดูแลรับผิดชอบ 

(2) บริหารจัดการใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การประเมินผลงาน การเปดเผยขอมูลและ
การตรวจสอบงานเพ่ือใหเกิดการจัดแผนพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(3) คนควาประยุกตเทคโนโลยีหรือองคความรูใหม ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานตามภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม รวมท้ังวางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับกลไก
วิธีบริหารงาน การกําหนดแนวทางการจัดสรรและการใชทรัพยากรหรืองบประมาณตามท่ี
ไดรับมอบหมาย ตลอดจนแนวทางปรับปรุงกฎเกณฑ มาตรการ มาตรฐานในเร่ืองตางๆ ในท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือใหการบริหารการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทันตอการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 

(4) วางแผนและเสนอการตราบัญญัติซึ่งไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย เพ่ือใหการดําเนินการในพ้ืนท่ี
ซึ่งมีความซับซอน และหลากหลายของภารกิจสูงมาก สามารถยืดหยุนและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนหรือผูประกอบการตามสภาวการณท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันหรือในอนาคตอัน
ใกล 

(5) ปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล หรือสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เพ่ือนําทิศทางและนโยบายของสภามากําหนดเปนแผนปฏิบัติการ แผน
ยุทธศาสตร และแผนพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
2.  ดานบริหารงาน 
(6) ส่ังการ มอบหมาย อํานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข ตัดสินใจ แกปญหา งาน

ท้ังหมดหรือบางสวนในพ้ืนท่ีซึ่งรับผิดชอบ ตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ัง
ท่ีตองทําและอาจทําไดภายใตบังคับแหงกฎหมาย เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนตามวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) �

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(7) ปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติในเร่ืองตางๆ ท้ังหมดของพ้ืนท่ี ซึ่งมีความซับซอน และหลากหลายของภารกิจสูงมาก
เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 

(8) กํากับติดตามการประเมินผลและแกไขปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานในพ้ืนท่ีท้ังหมด 
เพ่ือตัดสินใจและกําหนดทิศทางใหงานตามเปาหมายท่ีกําหนดไว เปนไปตามวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพ ตรงเวลาและคุมคาสูงสุด 

(9) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการหรือผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดําเนินการ
ตางๆ ตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ เพ่ือผลสัมฤทธ์ิภารกิจของ
องคกรท่ีสอดคลองสภาวการณของประเทศและความตองการของประชาชนเปนสําคัญ  

(10) ควบคุม กํากับและบริหารการจัดบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการสวนทองถ่ินอื่นตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยอาจเรียก
เก็บคาธรรมเนียมแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกิจการท่ีมีลักษณะเปนการพาณิชย เพ่ือ
ดูแลใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและเกิดรายไดแก
หนวยงาน 

(11) กํากับและบริหารการจัดเก็บภาษ ีและคาธรรมเนียมตามกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีรับผิดชอบกําหนดไว ใหเปนไปอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

(12) กํากับดูแลเร่ืองรองเรียน ใหคําปรึกษา แนะนํา ดานกฎหมายการอํานวยความเปนธรรมใหแก
ประชาชนในพ้ืนท่ีซึ่งมีจํานวนมหาศาลและหลากหลายสูงมาก รวมท้ังตรวจสอบเร่ืองรองเรียน
ขอความเปนธรรม เพ่ือประกอบการตัดสินใจและอํานวยความเปนธรรมใหแกประชาชน 

(13) ดําเนินการเปนวิทยากรท้ังในและนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและ
ถายทอดหลักการและแนวคิดท่ีดีเลิศไปสูประชาชนหรือผูสนใจใหสามารถนําไปปรับใชในการ
ทํางาน รวมถึงชวยสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับภาครัฐโดยรวม 

(14) ทําหนาท่ีเปนตัวแทนขององคกรในการประชุม เจรจาและการสัมมนาตางๆ ท่ีจัดข้ึนในระดับ
องคกร ระดับประเทศและระหวางประเทศเพ่ือแลกเปล่ียนความรูความคิดเห็นรวมกัน 

 
3.  ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(15) ปกครองบังคับบัญชา กํากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหนวยงานท้ังหมดขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ เพ่ือการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
ตามหลักคุณธรรม  

(16) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา และพัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา 
รวมท้ังสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในหนวยงานท้ังหมดหรือบางสวนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหนวยงาน 

(17) กํากับดูแล อํานวยการ สงเสริมและเผยแพรงานวิชาการท่ีเกี่ยวของในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหเกิด
การเรียนรูรวมกันของบุคลากร และเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางานใหบริการประชาชน 
ภารกิจการรักษาความสงบเรียบรอย การอํานวยความยุติธรรมและภารกิจอื่นๆ 



�0
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(18) ใหคําปรึกษา แนะนําดานการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจง
เร่ืองตางๆ ท่ีเกี่ยวกับงานในหนาท่ี ในประเด็นท่ีมีความซับซอน และละเอียดออนสูงมากเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 

 
4.  ดานบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณ 
(19) กํากับและควบคุมการจัดทํารางงบประมาณ รายจายประจําปของหนวยงานท้ังหมดขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินซึ่งมีจํานวนวงเงินมหาศาลและหลากหลายประเภทมากโดยเปรียบเทียบ 
เพ่ือใหรายงานท่ีถูกตองครบถวน และสามารถใชในการดําเนินการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(20) วางแผนการจัดสรรเงินตามกฎหมายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหนําไปปฏิบัติงานให
เกิดความคุมคา บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ  

(21) วางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใชงบประมาณและทรัพยากรของหนวยงาน
บางสวนหรือท้ังหมดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ
และความคุมคา บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของทองถ่ินท่ีดูแลรับผิดชอบ 

(22) วางแผนการควบคุม กํากับติดตามและเสนอทิศทางการดําเนินการของสหการ บริษัทจํากัด 
หรือบริษัทจํากัดท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือหุนอยูตามท่ีกฎหมายกําหนดไว เพ่ือใหการ
ดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคของการสาธารณูปโภคหรือกิจกรรมใดตามนโยบายของ
กระทรวงหรือรัฐบาล 

(23) อํานวยการใหความคลองตัวในการติดตองานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังองคกรตางๆ 
เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว สามารถดําเนินการไดตามเวลาท่ีกําหนดไว 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน และดํารงตําแหนง              
นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง หรือเทียบเทา มาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับ 
1. งานบริหารในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
2. เคยดํารงตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รองปลัดเทศบาล รองปลัดองคการบริหาร

สวนตําบล รองปลัดเมืองพัทยา ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล หรือปลัดเมืองพัทยา 

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

 
ตําแหนงประเภท บริหาร 
 
สายงาน บริหารงานเมืองพัทยา 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงานประจําของเมืองพัทยา ในฐานะปลัดเมืองพัทยา
และรองปลัดเมืองพัทยา ซึ่งมีลักษณะงานท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายของแผนงานท่ีสภาเมือง
พัทยาหรือนายกเมืองพัทยาเปนผูกําหนดใหสอดคลองกับกฎหมาย นโยบายของรัฐบาลและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  รวมถึงใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นตอนายกเมือง
พัทยาหรือผูวาราชการจังหวัดหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับงานภายในหนาท่ีและความรับผิดชอบ  
ปกครองบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางในเมืองพัทยารับผิดชอบงานประจําท่ัวไปของเมืองพัทยา
ท้ังหมด ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณาทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการ
เกี่ยวกับการอนุญาตตางๆ ท่ีเปนอํานาจหนาท่ีของเมืองพัทยา การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
การพัฒนาและสงเสริมอาชีพการทะเบียนและบัตร การศึกษา การเลือกตั้ง งานเลขานุการ สภาเมือง
พัทยาและปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นักบริหารงานเมืองพัทยา ระดับกลาง 
  นักบริหารงานเมืองพัทยา ระดับสูง 
    
   
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท  บริหาร 
ชื่อสายงาน   บริหารงานเมืองพัทยา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักบริหารงานเมืองพัทยา 
ระดับตําแหนง   ระดับกลาง 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานแผนงาน 
(1) ชวยหรือกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ใหสอดคลองกับทิศทาง นโยบาย ประเด็นกลยุทธ 

ความคาดหวังและเปาหมายความสําเร็จของเมืองพัทยา เพ่ือผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลง
หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและวัฒนธรรมท้ังในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของเมืองพัทยาในภาพรวม 

(2) บริหารจัดการใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการทําแผนพัฒนาเมืองพัทยา การจัดทํา
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การประเมินผลงาน การเปดเผยขอมูลและการตรวจสอบงาน
เพ่ือใหเกิดการจัดแผนพัฒนาเมืองพัทยาท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(3) คนควาประยุกตเทคโนโลยีหรือองคความรูใหม ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานตามภารกิจของเมืองพัทยา
ในภาพรวม รวมท้ังวางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับกลไกวิธีบริหารงาน การ
กําหนดแนวทางการจัดสรรและการใชทรัพยากรหรืองบประมาณตามท่ีไดรับมอบหมาย 
ตลอดจนแนวทางปรับปรุงกฎเกณฑ มาตรการ มาตรฐานในเร่ืองตางๆ ในท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให
การบริหารการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทันตอการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และความตองการของประชาชนในเมืองพัทยา 

(4) วางแผนและเสนอการตราบัญญัติซึ่งไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย เพ่ือใหการดําเนินการในพ้ืนท่ี
ยืดหยุนและตอบสนองความตองการของประชาชนหรือผูประกอบการตามสภาวการณท่ีเกิดข้ึน
ในปจจุบันหรือในอนาคตอันใกล 

(5) รวมปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภาเมืองพัทยาหรือประชุมกับนายกเมืองพัทยา รองนายกเมือง
พัทยาหรือคณะผูบริหารท่ีเกี่ยวของ เพ่ือนําทิศทางและนโยบายของสภามากําหนดเปน
แผนปฏิบัติการ แผนยุทธศาสตร และแผนพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
2.  ดานบริหารงาน 
(6) ส่ังการ มอบหมาย อํานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข ตัดสินใจ แกปญหา งาน

ท้ังหมดหรือบางสวนในพ้ืนท่ีซึ่งรับผิดชอบ ตามอํานาจหนาท่ีของพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนตามวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 

(7) ปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติในเร่ืองตางๆ ท้ังหมดของพ้ืนท่ี เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
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(8) กํากับติดตามการประเมินผลและแกไขปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานในพ้ืนท่ีท้ังหมด
หรือบางสวนของเมืองพัทยา เพ่ือตัดสินใจและกําหนดทิศทางใหงานตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
เปนไปตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ตรงเวลาและคุมคาสูงสุด 

(9) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการหรือผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดําเนินการ
ตางๆ ตามภารกิจในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 เพ่ือ
ผลสัมฤทธ์ิภารกิจของเมืองพัทยาท่ีสอดคลองสภาวการณของประเทศและความตองการของ
ประชาชนเปนสําคัญ  

(10) ควบคุม กํากับและบริหารการจัดบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการสวนทองถ่ินอื่นๆ โดยอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมแทนเมืองพัทยาในกิจการท่ีมี
ลักษณะเปนการพาณิชย เพ่ือดูแลใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปตามเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดรายไดแกหนวยงาน 

(11) กํากับและบริหารการจัดเก็บภาษี และคาธรรมเนียมตามกฎหมายท่ีรับผิดชอบกําหนดไว ให
เปนไปอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

(12) กํากับดูแลเร่ืองรองเรียน ใหคําปรึกษา แนะนํา ดานกฎหมายการอํานวยความเปนธรรมใหแก
ประชาชน ตรวจสอบเร่ืองรองเรียนขอความเปนธรรม เพ่ือประกอบการตัดสินใจและอํานวย
ความเปนธรรมใหแกประชาชน 

 
3.  ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(13) ปกครองบังคับบัญชา กํากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหนวยงานท้ังหมดหรือบางสวน

ของเมืองพัทยาท่ีรับผิดชอบ เพ่ือการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตาม
หลักคุณธรรม  

(14) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา  และพัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา 
รวมท้ังสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในหนวยงานท้ังหมดหรือบางสวนขององคกรปกครอง
พัทยาท่ีรับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหนวยงาน 

(15) กํากับดูแล อํานวยการ สงเสริมและเผยแพรงานวิชาการท่ีเกี่ยวของในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหเกิด
การเรียนรูรวมกันของบุคลากร และเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางานใหบริการประชาชน 
ภารกิจการรักษาความสงบเรียบรอย การอํานวยความยุติธรรมและภารกิจอื่นๆ 

(16) ใหคําปรึกษา แนะนําดานการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจง
เร่ืองตางๆ ท่ีเกี่ยวกับงานในหนาท่ี ในประเด็นท่ีมีความซับซอน และละเอียดออนเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 

 
4.  ดานบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณ 
(17) ชวยกํากับและควบคุมการจัดทํารางงบประมาณ รายจายประจําปของหนวยงานท้ังหมดหรือ

บางสวนของเมืองพัทยา เพ่ือใหรายงานท่ีถูกตองครบถวน และสามารถใชในการดําเนินการ
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
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(18) วางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใชงบประมาณและทรัพยากรของหนวยงาน
บางสวนของเมืองพัทยา เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและความคุมคา บรรลุ
เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา 

(19) อํานวยการใหความคลองตัวในการติดตองานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังองคกรตางๆ 
เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว สามารถดําเนินการไดตามเวลาท่ีกําหนดไว 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณวุ ฒิไมต่ํ ากวาปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํ ากวานี้ทาง รัฐศาสตร การปกครอง                          

รัฐประศาสนศาสตร การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลว                  
ไมนอยกวา 2 ป และไดปฏิบัติราชการในงานบริหารของเมืองพัทยาหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  บริหาร 
ชื่อสายงาน   บริหารงานเมืองพัทยา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักบริหารงานเมืองพัทยา 
ระดับตําแหนง   ระดับสูง 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานแผนงาน 
(1) กําหนดแนวทางการดําเนินงาน ใหสอดคลองกับทิศทาง นโยบาย ประเด็นกลยุทธ ความ

คาดหวังและเปาหมายความสําเร็จของเมืองพัทยา เพ่ือผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลงหรือการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและวัฒนธรรมท้ังในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
พัทยาท่ีดูแลรับผิดชอบ 

(2) บริหารจัดการใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการทําแผนพัฒนาเมืองพัทยา การจัดทํา
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การประเมินผลงาน การเปดเผยขอมูลและการตรวจสอบงาน
เพ่ือใหเกิดการจัดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของเมืองพัทยาท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(3) คนควาประยุกตเทคโนโลยีหรือองคความรูใหม ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานตามภารกิจของเมืองพัทยา
ในภาพรวม รวมท้ังวางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับกลไกวิธีบริหารงาน การ
กําหนดแนวทางการจัดสรรและการใชทรัพยากรหรืองบประมาณตามท่ีไดรับมอบหมาย 
ตลอดจนแนวทางปรับปรุงกฎเกณฑ มาตรการ มาตรฐานในเร่ืองตางๆ ในท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให
การบริหารการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทันตอการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และความตองการของประชาชนในเมืองพัทยา 

(4) วางแผนและเสนอการตราบัญญัติซึ่งไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย เพ่ือใหการดําเนินการในพ้ืนท่ี
ซึ่งมีความซับซอน และหลากหลายของภารกิจสูงมาก สามารถยืดหยุนและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนหรือผูประกอบการตามสภาวการณท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันหรือในอนาคตอัน
ใกล 

(5) ปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภาเมืองพัทยาหรือประชุมกับนายกเมืองพัทยา รองนายกเมือง
พัทยาหรือคณะผูบริหารท่ีเกี่ยวของ เพ่ือนําทิศทางและนโยบายของสภามากําหนดเปน
แผนปฏิบัติการ แผนยุทธศาสตร และแผนพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
2.  ดานบริหารงาน 
(6) ส่ังการ มอบหมาย อํานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข ตัดสินใจ แกปญหา ตาม

ภารกิจของงานท้ังหมดในเมืองพัทยา ตามอํานาจหนาท่ีของพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนตามวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
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(7) ปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติในเร่ืองตางๆ ท้ังหมดของเมืองพัทยาซึ่งมีความซับซอน และหลากหลายของภารกิจสูง
มากเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 

(8) กํากับติดตามการประเมินผลและแกไขปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานในเมืองพัทยา
ท้ังหมด เพ่ือตัดสินใจและกําหนดทิศทางใหงานตามเปาหมายท่ีกําหนดไว เปนไปตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ตรงเวลาและคุมคาสูงสุด 

(9) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการหรือผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดําเนินการ
ตางๆ ตามภารกิจในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 เพ่ือ
ผลสัมฤทธ์ิภารกิจขององคกรท่ีสอดคลองสภาวการณของประเทศและความตองการของ
ประชาชนเปนสําคัญ  

(10) ควบคุม กํากับและบริหารการจัดบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการสวนทองถ่ินอื่นๆ โดยอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมแทนเมืองพัทยาในกิจการท่ีมี
ลักษณะเปนการพาณิชย เพ่ือดูแลใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปตามเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดรายไดแกหนวยงาน 

(11) กํากับและบริหารการจัดเก็บภาษี และคาธรรมเนียมตามกฎหมายท่ีรับผิดชอบกําหนดไว ให
เปนไปอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

(12) กํากับดูแลเร่ืองรองเรียน ใหคําปรึกษา แนะนํา ดานกฎหมายการอํานวยความเปนธรรมใหแก
ประชาชนในเมืองพัทยา รวมท้ังตรวจสอบเร่ืองรองเรียนขอความเปนธรรม เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจและอํานวยความเปนธรรมใหแกประชาชน 

(13) ดําเนินการเปนวิทยากรท้ังในและนอกเมืองพัทยา เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการ
และแนวคิดท่ีดีเลิศไปสูประชาชนหรือผูสนใจใหสามารถนําไปปรับใชในการทํางาน รวมถึงชวย
สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับภาครัฐโดยรวม 

(14) ทําหนาท่ีเปนตัวแทนขององคกรในการประชุม เจรจาและการสัมมนาตางๆ ท่ีจัดข้ึนในระดับ
องคกร ระดับประเทศและระหวางประเทศเพ่ือแลกเปล่ียนความรูความคิดเห็นรวมกัน 

 
3.  ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(15) ปกครองบังคับบัญชา กํากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหนวยงานท้ังหมดของเมือง

พัทยา เพ่ือการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม  
(16) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา  และพัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา 

รวมท้ังสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในหนวยงานท้ังหมดของเมืองพัทยา เพ่ือพัฒนาการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหนวยงาน 

(17) กํากับดูแล อํานวยการ สงเสริมและเผยแพรงานวิชาการท่ีเกี่ยวของในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหเกิด
การเรียนรูรวมกันของบุคลากร และเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางานใหบริการประชาชน 
ภารกิจการรักษาความสงบเรียบรอย การอํานวยความยุติธรรมและภารกิจอื่นๆ 
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(18) ใหคําปรึกษา แนะนําดานการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจง
เร่ืองตางๆ ท่ีเกี่ยวกับงานในหนาท่ี ในประเด็นท่ีมีความซับซอน และละเอียดออนสูงมากเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 

 
4.  ดานบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณ 
(19) กํากับและควบคุมการจัดทํารางงบประมาณ รายจายประจําปของหนวยงานท้ังหมดของเมือง

พัทยาซึ่งมีจํานวนวงเงินมหาศาลและหลากหลายประเภทมากโดยเปรียบเทียบ เพ่ือใหรายงาน
ท่ีถูกตองครบถวน และสามารถใชในการดําเนินการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(20) วางแผนการจัดสรรเงินตามกฎหมายแกเมืองพัทยา เพ่ือใหนําไปปฏิบัติงานใหเกิดความคุมคา 
บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิสูงสุด  

(21) วางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใชงบประมาณและทรัพยากรของหนวยงาน
บางสวนหรือท้ังหมดของเมืองพัทยา  เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด
ไวอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาสูงสุด 

(22) วางแผนการควบคุม กํากับติดตามและเสนอทิศทางการดําเนินการของสหการ บริษัทจํากัด 
หรือบริษัทจํากัดท่ีเมืองพัทยาถือหุนอยูตามท่ีกฎหมายกําหนดไว เพ่ือใหการดําเนินการเปนไป
ตามวัตถุประสงคของการสาธารณูปโภคหรือกิจกรรมใดตามนโยบายของกระทรวงหรือรัฐบาล 

(23) อํานวยการใหความคลองตัวในการติดตองานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังองคกรตางๆ 
เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว สามารถดําเนินการไดตามเวลาท่ีกําหนดไว 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานเมืองพัทยา ระดับกลาง และไดดํารง
ตําแหนงนักบริหารงานเมืองพัทยา ระดับกลาง หรือเทียบเทา มาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ 
1. งานบริหารในเมืองพัทยา หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
2. เคยดํารงตําแหนงรองปลัดเมืองพัทยา หรือ ปลัดเทศบาล หรือปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
มาแลวไมนอยกวา 2 ป 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
ตําแหนงประเภท อํานวยการหรือบริหาร 
 
สายงาน บริหารงานการเกษตร 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานบริหารจัดการทางการเกษตรและทาง 
สัตวแพทย ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา คนควา ทดลอง และวิเคราะหวิจัยทาง
การเกษตร เชน การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธ การขยายพันธ การคิดพันธตานทานโรคและ
ศัตรูพืช การวิเคราะหดิน และการจัดและรักษามาตรฐานพันธุพืช การศึกษา วิเคราะหวิจัยเพ่ือ
ควบคุมพันธพืช วัตถุมีพิษ และปุยเคมี การใหคําปรึกษาแนะนําและสาธิตงานการเกษตร การฉีด
วัคซีน การตรวจและรักษาพยาบาล การกักสัตว การใหคําแนะนําปรึกษาในดานการเล้ียงและรักษา
สัตว การเพาะเล้ียงเชื้อ ตลอดจนชวยดูแลอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชและการปฏิบัติการใน
หองทดลอง เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังการดําเนินการดานพัฒนาการแปรรูป
ผลิตภัณฑ การเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑดานการเกษตรตางๆ 

 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นักบริหารงานการเกษตร ระดับตน 
  นักบริหารงานการเกษตร ระดับกลาง 
  นักบริหารงานการเกษตร ระดับสูง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท  อํานวยการหรือบริหาร 
ชื่อสายงาน   บริหารงานการเกษตร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักบริหารงานการเกษตร 
ระดับตําแหนง   ระดับตน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานแผนงาน 
(1) รวมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของ

หนวยงานดานงานวิชาการเกษตรหรือสัตวแพทยท่ีสังกัด เพ่ือเปนแบบแผนในการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) รวมและติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงาน  ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานตามท่ีกําหนดไว 

(3) รวมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน
ของหนวยงานดานงานวิชาการเกษตรหรือสัตวแพทยท่ีสังกัด เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ภายใตขอจํากัดทางดานงบประมาณ บุคลากร และเวลา 

(4) คนควาประยุกตเทคโนโลยีหรือองคความรูใหมๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานในภารกิจของหนวยงานใน
ภาพรวมเพ่ือนํามาปรับปรุงใหการปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
2.  ดานบริหารงาน 
(5) ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา และปรับปรุงแกไขการปรับปรุงบํารุงพันธุ  การ

คัดพันธุ  ขยายพันธุ  การปรับปรุงวิธีการผลิต  การใชปุย  การเก็บรักษาผลผลิตทางการ
เกษตร เพ่ือชวยเกษตรกรหรือประชาชนผูรับบริการไดผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพ 

(6) ควบคุมหรือดําเนินการศึกษา วิเคราะห วิจัย สรุปรายงานและเสนอแนะงานท่ีอาศัยความ
ชํานาญเกี่ยวกับวิชาการเกษตร  และสัตวแพทย เพ่ือใหไดผลการวิจัยหรือขอเสนอแนะท่ีเกิด
ประโยชนตอการทําเกษตรกรรมของพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

(7) ตรวจสอบ ควบคุมและดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองการกักพืช พันธุพืช วัตถุมีพิษและปุยเคมี 
เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยและเปนไปตามกฎหมาย 

(8) ใหคําแนะนําปรึกษาในดานการเล้ียง การรักษาสัตวและการเพาะเล้ียงเชื้อ เพ่ือชวยเกษตรกร
หรือประชาชนผู รับบริการมีกระบวนการท่ีถูกตองตามหลักวิชาการและไดผลผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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(9) ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตามการดูแลอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชและการปฏิบัติการใน
หองทดลองหนวยงาน เพ่ือใหสามารถใชงานตามความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
ตามหลักวิชาการ 

(10) ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปนประโยชนตอประชาชน  

(11) อํานวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(12) ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลอง

กับวัตถุประสงคของหนวยงานและองคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
(13) สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกผูใตบังคับบัญชาเพ่ือพัฒนา

เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีกํากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนแก
หนวยงานอยางยั่งยืน 

 
4. ดานบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณ 
(14) รวมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ท้ังดาน

งบประมาณ อาคารสถานท่ีและอุปกรณในการทํางาน เพ่ือใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพ
คุมคา และบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด โดยอาจพิจารณานํา
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกัน 

(15) รวมหรือบริหารและกําหนดแนวทางการจัดสรรและการใชทรัพยากร หรืองบประมาณตามท่ี
ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการเกษตร สัตวแพทย  การประมง  หรือทางอื่นท่ี 
ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และ 

2. ดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทา โดยปฏิบัติงานในดาน
งานสงเสริมการเกษตรกรรม มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

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

ตําแหนงประเภท  อํานวยการหรือบริหาร 
ชื่อสายงาน   บริหารงานการเกษตร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักบริหารงานการเกษตร 
ระดับตําแหนง   ระดับกลาง 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานแผนงาน 
(1) วางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงาน

ดานงานวิชาการเกษตรหรือสัตวแพทยท่ีสังกัด เพ่ือเปนแบบแผนในการปฏิบัติงานของ
หนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงาน  ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานตามท่ีกําหนดไว 

(3) วางแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของ
หนวยงานดานงานวิชาการเกษตรหรือสัตวแพทยท่ีสังกัด เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ภายใตขอจํากดัทางดานงบประมาณ บุคลากร และเวลา 

(4) คนควาประยุกตเทคโนโลยีหรือองคความรูใหมๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานในภารกิจของหนวยงานใน
ภาพรวมเพ่ือนํามาปรับปรุงใหการปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
2.  ดานบริหารงาน 
(5) มอบหมาย ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนําและปรับปรุงแกไขการบํารุงพันธุ การ

คัดพันธุ การขยายพันธุ การปรับปรุงวิธีการผลิต การใชปุย และการเก็บรักษาผลผลิตทางการ
เกษตร เพ่ือชวยเกษตรกรหรือประชาชนผูรับบริการไดผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพ 

(6) ควบคุมหรือดําเนินการศึกษา วิเคราะห วิจัย สรุปรายงานและเสนอแนะงานท่ีอาศัยความ
ชํานาญเกี่ยวกับวิชาการเกษตร  และสัตวแพทย เพ่ือใหไดผลการวิจัยหรือขอเสนอแนะท่ีเกิด
ประโยชนตอการทําเกษตรกรรมของพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

(7) ตรวจสอบ ควบคุมและดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองการกักพืช พันธุพืช วัตถุมีพิษและปุยเคมี 
เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยและเปนไปตามกฎหมาย 

(8) ใหคําแนะนําปรึกษาในดานการเล้ียง การรักษาสัตวและการเพาะเล้ียงเชื้อ เพ่ือชวยเกษตรกร
หรือประชาชนผู รับบริการมีกระบวนการท่ีถูกตองตามหลักวิชาการและไดผลผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(9) มอบหมาย ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตามและใหคําแนะนําในการดูแลอุปกรณเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชและการปฏิบัติการในหองทดลองหนวยงาน เพ่ือใหสามารถใชงานตามความตองการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักวิชาการ 

(10) พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ  เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

(11) กําหนด พัฒนา ปรับปรุง หรือแกไขแนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานดานงานเกษตรและงานดานสัตวแพทย เพ่ือใหการทํางานในงานท่ีรับผิดชอบเปนไป
อยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 

(12) พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ  เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

(13) ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปนประโยชนตอประชาชน 

(14) อํานวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(15) ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลอง

กับวัตถุประสงคของหนวยงานและองคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
(16) สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกผูใตบังคับบัญชาเพ่ือพัฒนา

เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีกํากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนแก
หนวยงานอยางยั่งยืน 

(17) พิจารณาวางแผนการทํางานและการกระจายอัตรากําลังของเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ดานงานเกษตร หรืองงานสัตวแพทยตามความเหมาะสมและศักยภาพของเจาหนาท่ีแตละราย 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 
4. ดานบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณ 
(18) วางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของสํานัก กองหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ท้ังดานงบประมาณ อาคารสถานท่ีและอุปกรณในการทํางาน เพ่ือใหการทํางานเกิด
ประสิทธิภาพคุมคา และบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด โดยอาจ
พิจารณานํางบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกัน 

(19) รวมหรือบริหารและกําหนดแนวทางการจัดสรรและการใชทรัพยากร หรืองบประมาณตามท่ี
ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานการเกษตรประเภทอํานวยการหรือบริหารระดับตน
มาแลวไมนอยกวา 4 ป และ 
1. ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติ

ราชการเกี่ยวกับงานบริหารการเกษตร หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาสวนสงเสริมการเกษตร หรือหัวหนาฝายหรือท่ี ก.ถ. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานนักบริหารงานการเกษตร 
หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ี ก.ถ. กําหนดมาแลวไมนอยกวา 1 ป  กําหนดเวลา 4 ป              
ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโท หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการเกษตร สัตวแพทย            
การประมง  หรือทางอื่นท่ี ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ 

3. ดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย
กวา 6 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานนักบริหารงานการเกษตร หรือปฏิบัติงานอื่นท่ี
เกี่ยวของตามท่ี ก.ถ. กําหนดมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

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

ตําแหนงประเภท  อํานวยการหรือบริหาร 
ชื่อสายงาน   บริหารงานการเกษตร 
ชือ่ตําแหนงในสายงาน  นักบริหารงานการเกษตร 
ระดับตําแหนง   ระดับสูง 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานแผนงาน 
(1) วางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงาน

ดานงานเกษตร งานสถาปตยกรรม หรืองานวิศวกรรมตางๆ ใหสอดคลองนโยบายและแผนกล
ยุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด 

(2) ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีมีความหลากหลาย และความยุงยากซับซอนมาก 
ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน  ตลอดจนประเมินผลและรายงาน
การดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานตามท่ีกําหนดไว 

(3) บริหารโครงการขนาดใหญ โดยมีการบูรณาการแผนงาน กิจกรรม ข้ันตอนสําคัญ เพ่ือให
เปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานเกษตร งานสถาปตยกรรม หรืองาน
วิศวกรรมท่ีมีความหลากหลาย ความยุงยากและตองการคุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษ 

(4) กําหนดกลยุทธ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหนวยงานและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในภาพรวม เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ    

 
2.  ดานบริหารงาน 
(5) มอบหมาย ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนําและปรับปรุงแกไขการบํารุงพันธุ การ

คัดพันธุ การขยายพันธุ การปรับปรุงวิธีการผลิต การใชปุย และการเก็บรักษาผลผลิตทางการ
เกษตร เพ่ือชวยเกษตรกรหรือประชาชนผูรับบริการไดผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพ 

(6) วางแผนทางและอํานวยการศึกษา วิเคราะห วิจัย สรุปรายงานและเสนอแนะงานท่ีอาศัยความ
ชํานาญอยางสูงเกี่ยวกับวิชาการเกษตรและสัตวแพทย เพ่ือใหไดผลการวิจัยหรือขอเสนอแนะท่ี
เกิดประโยชนตอการทําเกษตรกรรมของพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(7) ตรวจสอบ ควบคุมและดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองการกักพืช พันธุพืช วัตถุมีพิษและปุยเคมี 
เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยและเปนไปตามกฎหมาย 

(8) ตรวจสอบและควบคุมดูลการใหคําปรึกษาในดานการเล้ียงสัตว การรักษาสัตวและการ
เพาะเล้ียงเชื้อ เพ่ือใหการชวยเกษตรกรหรือประชาชนผูรับบริการมีความถูกตองตามหลัก
วิชาการและไดผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(9) มอบหมาย ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนําในการดูแลอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใช
และการปฏิบัติการในหองทดลองหนวยงาน เพ่ือใหสามารถใชงานตามความตองการไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักวิชาการ 
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(10) ตอบปญหา ชี้แจงและดําเนินการเปนกรรมการหรือผูบริหารงานตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 
เพ่ือควบคุมใหภารกิจดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) กําหนด พัฒนา ปรับปรุง หรือแกไขแนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานดานงานเกษตรและงานดานสัตวแพทยท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการทํางานในงานท่ี
รับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 

(12) พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ  เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

(13) ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปนประโยชนตอประชาชน  

(14) วินิจฉัย  ส่ังการเร่ืองท่ีมีขอบเขตผลกระทบในวงกวาง หรือมีความซับซอนของประเด็นปญหา 
ซึ่งตองพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ  
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

(15) อํานวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(16) ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลอง

กับวัตถุประสงคของหนวยงานและองคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
(17) สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกผูใตบังคับบัญชาเพ่ือพัฒนา

เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีกํากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนแก
หนวยงานอยางยั่งยืน 

(18) พิจารณาวางแผนการทํางานและการกระจายอัตรากําลังของเจาหนาท่ีในสํานัก กองหรือ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานงานเกษตรหรืองานดานสัตวแพทยตามความเหมาะสมและ
ศักยภาพของเจาหนาท่ีแตละราย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไดอยาง
มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(19) ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหมๆ หรือกลยุทธในการบริหารทรัพยากรบุคคลในการพัฒนา 
กระตุน เรงเราเจาหนาท่ีผูปฏิบัติในการผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการดําเนินงานท่ีมี
คุณภาพท่ีดีข้ึน 

 
4.  ดานบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณ 
(20) วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงานท่ีตองรับผิดชอบสูง เพ่ือใหสอดคลอง

กับนโยบาย พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(21) ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณในจํานวนท่ีสูงมาก ใหเกิดประสิทธิภาพ 

ความคุมคา และเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
 



2�
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(22) วางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของสํานัก กองหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ท้ังดานงบประมาณ อาคารสถานท่ีและอุปกรณในการทํางาน เพ่ือใหการทํางานเกิด
ประสิทธิภาพคุมคา และบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด โดยอาจ
พิจารณานํางบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกัน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานการเกษตรประเภทอํานวยการหรือบริหาร 

ระดับกลางมาแลวไมนอยกวา 2 ปและ 

2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร หัวหนาสวนสงเสริม
การเกษตร หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
นักบริหารงานการเกษตร หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ี ก.ถ. กําหนดมาแลวไมนอยกวา            
1 ป 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท อํานวยการหรือบริหาร 
 
สายงาน บริหารงานการคลัง 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงานทางดานบริหารงานการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะหัวหนาหนวยงานท่ีเปนกองหรือสวน หัวหนาหนวยงานเทียบเทากอง 
หรือสวน  หัวหนาหนวยงานท่ีสูงกวากอง หรือหัวหนาหนวยงานซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับ
บริหาร ควบคุม และตรวจสอบเกี่ยวกับงานการกําหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม มอบหมายงาน  
ตรวจสอบ ประเมินผลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานทางดานการบริหารงานการคลังหลายดาน เชน 
งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได งานรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะห
งบประมาณ งานพัสดุ งานการจัดการเงินกู  งานตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจาย  การเก็บรักษาและ
การบริหารเงินคงคลัง การจัดทําบัญชีและรายงานการเงิน นอกจากนั้นยังปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
เสนอแนะและใหคําปรึกษาแนะนําการทําความเห็นและสรุปรายงาน ดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาต
ท่ีเปนอํานาจหนาท่ีของหนวยงานการคลัง เก็บรักษาทรัพยสินท่ีมีคาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นักบริหารงานการคลัง ระดับตน 
  นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง 
  นักบริหารงานการคลัง  ระดับสูง 
   
 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท  อํานวยการหรือบริหาร 
ชื่อสายงาน   บริหารงานการคลัง 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักบริหารงานการคลัง 
ระดับตําแหนง   ระดับตน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานแผนงาน 
(1) รวมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของ

หนวยงานดานงานคลัง งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ และงานการจัดเก็บรายได หรือ
งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) รวมและติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงาน  ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานตามท่ีกําหนดไว 

(3) รวมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน
ของหนวยงานท่ีสังกัด เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ภายใตขอจํากัด
ทางดานงบประมาณ บุคลากร และเวลา 

(4) คนควาประยุกตเทคโนโลยีหรือองคความรูใหมๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานในภารกิจของหนวยงาน
คลังในภาพรวมเพ่ือนํามาปรับปรุงใหการปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
2.  ดานบริหารงาน 
(5) ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา วิเคราะห ทําความเห็นและตรวจสอบงานการ

คลังหลายดานเชน งานการคลัง  งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได งานรวบรวม
ขอมูลสถิติและวิเคราะหงบประมาณ งานพัสดุ งานจัดการเงินกู งานรับรองสิทธิ งานเบิกเงิน
งบประมาณ  งานควบคุมการเบิกจาย  เปนตน เพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
ถูกตองและเปนไปตามกฎระเบียบสูงสุด 

(6) ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจัดทํารายงานการเงินการบัญชีตางๆ  รายงานการปฏิบัติงาน 
รายงานประเมินผลการใชจายงบประมาณ หรือรายงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเปนไปตาม
แนวทางท่ีกําหนดไวอยางตรงเวลา  

(7) รวมกําหนดรายจายของหนวยงานเพ่ือใหเกิดการประหยัดและคลองตัวในการปฏิบัติงาน
โดยท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(8) ควบคุมดูแลการดําเนินการใหมีการชําระภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ อยางท่ัวถึง เพ่ือให
สามารถเก็บรายไดตามเปาหมายท่ีตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด   



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) 2�

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(9) ตรวจสอบการเบิกจายวัสดุครุภัณฑ การจัดซื้อและการจัดจางเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยาง
ถูกตองตามกฎระเบียบและมีประสิทธิภาพสูงสุด   

(10) ตอบปญหา ชี้แจงและดําเนินการเปนกรรมการตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย เชนเปน
กรรมการรักษาเงิน  เปนกรรมการตรวจการจางเปนกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เปนตน เพ่ือ
ควบคุมใหภารกิจดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) วิเคราะห และเสนอขอมูลทางดานการคลัง การเงิน การบัญชีและการงบประมาณเพ่ือนําไป
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแกไขปญหาการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

(12) ควบคุมและตรวจจายเงินตามฏีกา หรือควบคุมการขอเบิกเงิน การนําสงเงิน และการยืมเงินไป
สํารองจาย เพ่ือใหเปนไปตามกฎระเบียบอยางถูกตองและเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(13) ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปนประโยชนตอประชาชน  

(14) อํานวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(15) ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลอง

กับวัตถุประสงคของหนวยงานและองคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
(16) ใหคําปรึกษาแนะนํา สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแก

ผูใตบังคับบัญชาเพ่ือพัฒนาเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีกํากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถ
ปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนแกหนวยงานอยางยั่งยืน 

 
4. ดานบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณ 
(17) รวมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ท้ังดาน

งบประมาณ อาคารสถานท่ีและอุปกรณในการทํางาน เพ่ือใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพ
คุมคา และบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด โดยอาจพิจารณานํา
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกัน 

(18) รวมหรือบริหารและกําหนดแนวทางการจัดสรรและการใชทรัพยากร หรืองบประมาณตามท่ี
ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญช ีพาณิชยศาสตร เศรษฐศาสตร บริหารการ
คลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและ
การจัดการท่ัวไปตองมีการศึกษาวิชาบัญชีไมนอยกวา 15 หนวยกิต) และไดดํารงตําแหนงใน
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลว โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
งานบริหารการคลัง หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ��

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  อํานวยการหรือบริหาร 
ชื่อสายงาน   บริหารงานการคลัง 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักบริหารงานการคลัง 
ระดับตําแหนง   ระดับกลาง 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานแผนงาน 
(1) วางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงาน

ดานงานคลัง งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ และงานการจัดเก็บรายได หรืองานอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงาน  ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานตามท่ีกําหนดไว 

(3) วางแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของ
หนวยงานท่ีสังกัด เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ภายใตขอจํากัด
ทางดานงบประมาณ บุคลากร และเวลา 

(4) คนควาประยุกตเทคโนโลยีหรือองคความรูใหมๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานในภารกิจของหนวยงาน
คลังในภาพรวมเพ่ือนํามาปรับปรุงใหการปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
2.  ดานบริหารงาน 
(5) มอบหมาย ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา วิเคราะห ทําความเห็นและตรวจสอบ

งานการคลังหลายๆ ดานท่ีตองการความเชี่ยวชาญเชน งานการคลัง  งานการเงินและบัญชี 
งานการจัดเก็บรายได งานรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะหงบประมาณ งานพัสดุ งานจัดการ
เงินกู งานรับรองสิทธิ งานเบิกเงินงบประมาณ  งานควบคุมการเบิกจาย  เปนตน เพ่ือควบคุม
การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ถูกตองและเปนไปตามกฎระเบียบสูงสุด 

(6) ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจัดทํารายงานการเงินการบัญชีตางๆ รายงานการปฏิบัติงาน 
รายงานประเมินผลการใชจายงบประมาณ หรือรายงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเปนไปตาม
แนวทางท่ีกําหนดไวอยางตรงเวลา  

(7) กําหนดรายจายของหนวยงานเพ่ือใหเกิดการประหยัดและคลองตัวในการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(8) ควบคุมดูแลการดําเนินการใหมีการชําระภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ อยางท่ัวถึง เพ่ือให
สามารถเก็บรายไดตามเปาหมายท่ีตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด   
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(9) ตรวจสอบการเบิกจายวัสดุครุภัณฑ การจัดซื้อและการจัดจางเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยาง
ถูกตองตามกฎระเบียบและมีประสิทธิภาพสูงสุด   

(10) ตอบปญหา ชี้แจงและดําเนินการเปนกรรมการตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย เชนเปน
กรรมการรักษาเงิน  ฯลฯ เปนตน เพ่ือควบคุมใหภารกิจดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) วิเคราะห และเสนอขอมูลทางดานการคลัง การเงิน การบัญชีและการงบประมาณเพ่ือนําไป
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแกไขปญหาการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

(12) ควบคุมและตรวจจายเงินตามฏีกา หรือควบคุมการขอเบิกเงิน การนําสงเงิน และการยืมเงินไป
สํารองจาย เพ่ือใหเปนไปตามกฎระเบียบอยางถูกตองและเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(13) พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ  เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

(14) กําหนด พัฒนา ปรับปรุง หรือแกไขแนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานดานงานคลัง เพ่ือใหการทํางานในงานท่ีรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 

(15) ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปนประโยชนตอประชาชน 

(16) อํานวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(17) ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลอง

กับวัตถุประสงคของหนวยงานและองคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
(18) สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกผูใตบังคับบัญชาเพ่ือพัฒนา

เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีกํากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนแก
หนวยงานอยางยั่งยืน 

(19) พิจารณาวางแผนการทํางานและการกระจายอัตรากําลังของเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ดานงานคลัง งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณและงานท่ีเกี่ยวของตามความเหมาะสม
และศักยภาพของเจาหนาท่ีแตละราย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดได
อยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

4. ดานบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณ 
(20) วางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของสํานัก กองหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ท้ังดานงบประมาณ อาคารสถานท่ีและอุปกรณในการทํางาน เพ่ือใหการทํางานเกิด
ประสิทธิภาพคุมคา และบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด โดยอาจ
พิจารณานํางบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกัน 
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(21) รวมหรือบริหารและกําหนดแนวทางการจัดสรรและการใชทรัพยากร หรืองบประมาณตามท่ี
ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานการคลังประเภทอํานวยการหรือบริหาร            
ระดับตน มาแลวไมนอยกวา 4 ป และ 
1. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา            

2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานการคลัง หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลว            
ไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาสวนการคลัง หรือหัวหนาฝาย หรือท่ี ก.ถ. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานการคลัง หรือ
งานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูไดรับ
ปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร เศรษฐศาสตร บริหารการคลัง
การเงิน  การเงินและการธนาคาร  บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและ
การจัดการท่ัวไปตองมีการศึกษาวิชาบัญชีไมนอยกวา 15 หนวยกิต) หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ 

3. ดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย
กวา 6 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานดานการคลัง หรือการเงินและบัญชี หรือการ
จัดเก็บรายได หรือการพัสดุ หรือการตรวจสอบภายในหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของกับงานบริหารงาน
การคลังมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  อํานวยการหรือบริหาร 
ชื่อสายงาน   บริหารงานการคลัง 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักบริหารงานการคลัง 
ระดับตําแหนง   ระดับสูง 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานแผนงาน 
(1) วางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงาน

ดานงานคลัง งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ และงานการจัดเก็บรายได หรืองานอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวของใหสอดคลองนโยบายและแผนกลยุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด 

(2) ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีมีความหลากหลาย และความยุงยากซับซอนมาก 
ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน  ตลอดจนประเมินผลและรายงาน
การดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานตามท่ีกําหนดไว 

(3) บริหารโครงการขนาดใหญ โดยมีการบูรณาการแผนงาน กิจกรรม ข้ันตอนสําคัญ เพ่ือให
เปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานคลัง งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ 
และงานการจัดเก็บรายได หรืองานอื่นๆ ท่ีมีความหลากหลาย ความยุงยากและตองการ
คุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษ 

(4) กําหนดกลยุทธ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหนวยงานและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในภาพรวม เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ    

 
2.  ดานบริหารงาน 
(5) มอบหมาย ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา วิเคราะห ทําความเห็นและตรวจสอบ

งานการคลังหลายๆ ดานท่ีตองการความเชี่ยวชาญเชน งานการคลัง  งานการเงินและบัญชี 
งานการจัดเก็บรายได งานรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะหงบประมาณ งานพัสดุ งานจัดการ
เงินกู งานรับรองสิทธิ งานเบิกเงินงบประมาณ  งานควบคุมการเบิกจาย  เปนตน เพ่ือควบคุม
การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ถูกตองและเปนไปตามกฎระเบียบสูงสุด 

(6) ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจัดทํารายงานการเงินการบัญชีตางๆ รายงานการปฏิบัติงาน 
รายงานประเมินผลการใชจายงบประมาณ หรือรายงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเปนไปตาม
แนวทางท่ีกําหนดไวอยางตรงเวลา  

(7) กําหนดรายจายของหนวยงานเพ่ือใหเกิดการประหยัดและคลองตัวในการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(8) ควบคุมดูแลการดําเนินการใหมีการชําระภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ อยางท่ัวถึง เพ่ือให
สามารถเก็บรายไดตามเปาหมายท่ีตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด   

(9) ตรวจสอบการเบิกจายวัสดุครุภัณฑ การจัดซื้อและการจัดจางเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยาง
ถูกตองตามกฎระเบียบและมีประสิทธิภาพสูงสุด   
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(10) ตอบปญหา ชี้แจงและดําเนินการเปนกรรมการตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย เชนเปน
กรรมการรักษาเงิน  ฯลฯ เปนตน เพ่ือควบคุมใหภารกิจดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) วิเคราะห และเสนอขอมูลทางดานการคลัง การเงิน การบัญชีและการงบประมาณเพ่ือนําไป
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแกไขปญหาการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

(12) ควบคุมและตรวจจายเงินตามฏีกา หรือควบคุมการขอเบิกเงิน การยืมเงิน และการนําสงเงินไป
สํารองจาย เพ่ือใหเปนไปตามกฎระเบียบอยางถูกตองและเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(13) กําหนด พัฒนา ปรับปรุง หรือแกไขแนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานดานงานคลัง งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ และงานการจัดเก็บรายได หรือ
งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหการทํางานในงานท่ีรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชนสูงสุด 

(14) พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ  เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

(15) ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปนประโยชนตอประชาชน  

(16) วินิจฉัย  ส่ังการเร่ืองท่ีมีขอบเขตผลกระทบในวงกวาง หรือมีความซับซอนของประเด็นปญหา 
ซึ่งตองพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ  
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

(17) อํานวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(18) ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลอง

กับวัตถุประสงคของหนวยงานและองคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
(19) สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกผูใตบังคับบัญชาเพ่ือพัฒนา

เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีกํากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนแก
หนวยงานอยางยั่งยืน 

(20) พิจารณาวางแผนการทํางานและการกระจายอัตรากําลังของเจาหนาท่ีในสํานัก กองหรือ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานงานคลังตามความเหมาะสมและศักยภาพของเจาหนาท่ีแตละราย 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(21) ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหมๆ หรือกลยุทธในการบริหารทรัพยากรบุคคลในการพัฒนา 
กระตุน เรงเราเจาหนาท่ีผูปฏิบัติในการผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการดําเนินงานท่ีมี
คุณภาพท่ีดีข้ึน 
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4.  ดานบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณ 
(22) วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงานท่ีตองรับผิดชอบสูง เพ่ือใหสอดคลอง

กับนโยบาย พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(23) ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณในจํานวนท่ีสูงมาก ใหเกิดประสิทธิภาพ 

ความคุมคา และเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(24) วางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของสํานัก กองหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ท้ังดานงบประมาณ อาคารสถานท่ีและอุปกรณในการทํางาน เพ่ือใหการทํางานเกิด
ประสิทธิภาพคุมคา และบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด โดยอาจ
พิจารณานํางบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกัน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานการคลังประเภทอํานวยการหรือบริหาร 
ระดับกลางมาแลวไมนอยกวา 2 ปและ 

2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองคลังหรือผูอํานวยการสวน  (นักบริหารงาน
การคลัง 8)  ในสํานักการคลัง หรือท่ี  ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ปโดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานการคลังหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา  1  ป 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
ตําแหนงประเภท อํานวยการหรือบริหาร 
 
สายงาน บริหารงานนโยบายและแผน 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงานบริหารงานนโยบายและแผนในฐานะหัวหนา
หนวยงาน  หัวหนาหนวยงานท่ีเปนกอง  หัวหนาหนวยงานเทียบเทากองหรือหัวหนาหนวยงาน      
ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา
เสนอแนะ เพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผล การ
ดําเนินงานตามแผนโครงการตาง ๆ ซึ่งอาจเปนนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ท้ังนี้ อาจเปนนโยบายและแผนงานและโครงการ
ระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแลวแตกรณี และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นักบริหารงานนโยบายและแผน  ระดับตน 
  นักบริหารงานนโยบายและแผน  ระดับกลาง 
  นักบริหารงานนโยบายและแผน  ระดับสูง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท  อํานวยการหรือบริหาร 
ชื่อสายงาน   บริหารงานนโยบายและแผน 
ชือ่ตําแหนงในสายงาน  นักบริหารงานนโยบายและแผน 
ระดับตําแหนง   ระดับตน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานแผนงาน 
(1) รวมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของ

หนวยงานดานงานนโยบายและแผนท่ีสังกัด เพ่ือเปนแบบแผนในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) รวมและติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงาน  ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานตามท่ีกําหนดไว 

(3) รวมจัดทําแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตางๆ ซึ่ง
อาจจะเปนนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหารหรือความ
มั่นคงของประเทศ เพ่ือใหเกิดการนําเสนอแนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการอื่นๆ 
ในอนาคตตอไป 

(4) รวมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน
ของหนวยงานดานงานนโยบายและแผนท่ีสังกัดท่ีรับผิดชอบ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ภายใตขอจํากัดทางดานงบประมาณ บุคลากร และเวลา 

(5) คนควาประยุกตเทคโนโลยีหรือองคความรูใหม ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานในภารกิจของหนวยงานใน
ภาพรวมเพ่ือนํามาปรับปรุงใหการปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
2.  ดานบริหารงาน 
(6) ควบคุมดูแล ใหคําแนะนํา และดําเนินการวิเคราะห  วิจัยเชิงนโยบาย เพ่ือทบทวนสถานภาพ

และเสนอแนวทาง มาตรการและยุทธศาสตรการเสริมสรางศักยภาพในทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีท่ี
รับผิดชอบ 

(7) ควบคุมดูแลการวิเคราะหและจัดเตรียมขอมูล เอกสาร และผลงานท่ีเกี่ยวของกับงานดาน
นโยบาย แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ หรือแผนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการทํางานของ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุด 

(8) ควบคุมดูแลการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป ขอบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติมและ 
การโอนเปล่ียนระบบงบประมาณรายจาย เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีงบประมาณท่ี
เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาท่ีกําหนดไว 
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(9) ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะ และประสานงานกับหนวยงานตางๆ ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของในการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร เพ่ือใหไดแผนยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สอดรับกับนโยบายของสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล หรือสภาองคการบริหารสวนตําบล รัฐบาล  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(10) ริเร่ิม พัฒนาแผนงานและโครงการเชิงรุกในการพัฒนาทองถ่ินและนวัตกรรมท่ีมีความจําเปน
เรงดวนเพ่ือตอบสนองความตองการทางเศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนท่ี และประเทศ 

(11) ควบคุมดูแลการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวางแผนในหนวยงานท่ี
รับผิดชอบใหเปนมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(12) ควบคุมดูแลและพัฒนาศูนยเครือขาย เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการการแกไข
ปญหาพ้ืนท่ี และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(13) ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ใหคําแนะนําและศึกษาวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามเปาหมายเปนไปอยางถูกตองและสมบูรณตรงตามเวลาท่ี
กําหนดไว 

(14) จัดทํา เรงรัด ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานและผลการใชจายเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณของโครงการตางๆ  ตามแผนปฏิบัติการประจําป  และนโยบายของ
องคกรบริหารงานสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว เพ่ือวิเคราะหปญหา  อุปสรรค  และเสนอแนะแนว
ทางแกไขปญหาตอผูบริหารในการผลักดันใหงานบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

(15) เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการท่ีสังกัด และปฏิบัติหนาท่ี
อื่นท่ีเกี่ยวของในฐานะหัวหนาหนวยงาน 

(16) ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปนประโยชนตอประชาชน  

(17) อํานวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(18) ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลอง

กับวัตถุประสงคของหนวยงานและองคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
(19) สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกผูใตบังคับบัญชาเพ่ือพัฒนา

เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีกํากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนแก
หนวยงานอยางยั่งยืน 

(20) พิจารณาวางแผนการทํางานและการกระจายอัตรากําลังของเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ดานงานนโยบายและแผนพดดตามความเหมาะสมและศักยภาพของเจาหนาท่ีแตละราย 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
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4. ดานบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณ 
(21) รวมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ท้ังดาน

งบประมาณ อาคารสถานท่ีและอุปกรณในการทํางาน เพ่ือใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพ
คุมคา และบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด โดยอาจพิจารณานํา
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกัน 

(22) รวมหรือบริหารและกําหนดแนวทางการจัดสรรและการใชทรัพยากร หรืองบประมาณตามท่ี
ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ในทุกสาขาและไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ หรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลว โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิเคราะห
นโยบายและแผน หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  อํานวยการหรือบริหาร 
ชื่อสายงาน   บริหารงานนโยบายและแผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักบริหารงานนโยบายและแผน 
ระดับตําแหนง   ระดับกลาง 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานแผนงาน 
(1) วางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงาน

ดานงานนโยบายและแผนท่ีสังกัด เพ่ือเปนแบบแผนในการปฏิบัติงานของหนวยงานใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงาน  ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานตามท่ีกําหนดไว 

(3) จัดทําแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตางๆ ซึ่ง
อาจจะเปนนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหารหรือความ
มั่นคงของประเทศ เพ่ือใหเกิดการนําเสนอแนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการอื่นๆ 
ในอนาคตตอไป 

(4) วางแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของ
หนวยงานดานงานนโยบายและแผนท่ีสังกัดท่ีรับผิดชอบ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ภายใตขอจํากัดทางดานงบประมาณ บุคลากร และเวลา 

(5) คนควาประยุกตเทคโนโลยีหรือองคความรูใหม ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานในภารกิจของหนวยงานใน
ภาพรวมเพ่ือนํามาปรับปรุงใหการปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
2.  ดานบริหารงาน 
(6) ควบคุมดูแล ใหคําแนะนํา และตรวจสอบการวิเคราะห  วิจัยเชิงนโยบาย เพ่ือทบทวน

สถานภาพและเสนอแนวทาง มาตรการและยุทธศาสตรการเสริมสรางศักยภาพในทองถ่ินหรือ
พ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบซึ่งมีขนาดใหญและประชากรจํานวนมาก 

(7) ควบคุมดูแลการวิเคราะหและจัดเตรียมขอมูล เอกสาร และผลงานท่ีเกี่ยวของกับงานดาน
นโยบาย แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ หรือแผนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการทํางานของ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุด 

(8) ควบคุมดูแลการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปและงานดานงบประมาณท่ีเกี่ยวของ
เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งมีขนาดใหญและประชากรจํานวนมากมีงบประมาณท่ี
เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาท่ีกําหนดไว 
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(9) ควบคุมดูแล ใหคําปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และประสานงานกับหนวยงานตางๆ ในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของในการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร 
เพ่ือใหไดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีสอดรับกับ
นโยบายของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล หรือสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(10) ริเร่ิม พัฒนาแผนงานและโครงการเชิงรุกในการพัฒนาทองถ่ินและนวัตกรรมท่ีมีความจําเปน
เรงดวนเพ่ือตอบสนองความตองการทางเศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนท่ี และประเทศ 

(11) ควบคุมดูแลการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวางแผนในหนวยงานท่ี
รับผิดชอบใหเปนมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(12) ควบคุมดูแลและพัฒนาศูนยเครือขาย เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการการแกไข
ปญหาพ้ืนท่ี และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(13) ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ใหคําแนะนําและศึกษาวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามเปาหมายเปนไปอยางถูกตองและสมบูรณตรงตามเวลาท่ี
กําหนดไว 

(14) จัดทํา เรงรัด ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานและผลการใชจายเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณของโครงการตางๆ  ตามแผนปฏิบัติการประจําป  และนโยบายของ
องคกรบริหารงานสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว เพ่ือวิเคราะหปญหา  อุปสรรค  และเสนอแนะแนว
ทางแกไขปญหาตอผูบริหารในการผลักดันใหงานบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

(15) เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการท่ีสังกัด และปฏิบัติหนาท่ี
อื่นท่ีเกี่ยวของในฐานะหัวหนาหนวยงาน 

(16) ตอบปญหา ชี้แจงและดําเนินการเปนกรรมการหรือผูบริหารงานตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 
เชนเปนกรรมการตรวจรับพัสดุ เปนตน เพ่ือควบคุมใหภารกิจดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค
ท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(17) กําหนด พัฒนา ปรับปรุง หรือแกไขแนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานดานงานนโยบายและแผน หรืองานพัฒนาระบบบริหารงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการ
ทํางานในงานท่ีรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 

(18) พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ  เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

(19) ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปนประโยชนตอประชาชน 

(20) อํานวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(21) ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลอง

กับวัตถุประสงคของหนวยงานและองคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
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(22) สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกผูใตบังคับบัญชาเพ่ือพัฒนา
เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีกํากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนแก
หนวยงานอยางยั่งยืน 

(23) พิจารณาวางแผนการทํางานและการกระจายอัตรากําลังของเจาหนาท่ีในสํานัก กองหรือ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานงานนโยบายและแผนงานตามความเหมาะสมและศักยภาพของ
เจาหนาท่ีแตละราย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิผล
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
4. ดานบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณ 
(24) วางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของสํานัก กองหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ท้ังดานงบประมาณ อาคารสถานท่ีและอุปกรณในการทํางาน เพ่ือใหการทํางานเกิด
ประสิทธิภาพคุมคา และบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด โดยอาจ
พิจารณานํางบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกัน 

(25) บริหารและกําหนดแนวทางการจัดสรรและการใชทรัพยากร หรืองบประมาณตามท่ีไดรับ
มอบหมาย เพ่ือใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานนโยบายและแผน ประเภทอํานวยการหรือ
บริหาร ระดับตน มาแลวไมนอยกวา 4 ป และ 

1. ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับงานบริหารนโยบายและแผน หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
หรือ 

2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาฝาย หัวหนาสวนหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอย
กวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารนโยบายและแผน หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบได
ไมต่ํากวานี้ทางสังคมศาสตร การวางแผน  การบริหาร  วิจัย  สังคมศาสตร  รัฐศาสตร  
เศรษฐศาสตร หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

3. ดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 
4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารนโยบายและแผน หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  อํานวยการหรือบริหาร 
ชื่อสายงาน   บริหารงานนโยบายและแผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักบริหารงานนโยบายและแผน 
ระดับตําแหนง   ระดับสูง 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานแผนงาน 
(1) วางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงาน

ดานงานนโยบายและแผนซึ่งมีความสลับซับซอนและใชความเชี่ยวชาญสูง เพ่ือเปนแบบแผนใน
การปฏิบัติงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีมีความหลากหลาย และความยุงยากซับซอนมาก 
ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน  ตลอดจนประเมินผลและรายงาน
การดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานตามท่ีกําหนดไว 

(3) จัดทําแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตางๆ ซึ่ง
อาจจะเปนนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหารหรือความ
มั่นคงของประเทศ เพ่ือใหเกิดการนําเสนอแนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการอื่นๆ 
ในอนาคตตอไป 

(4) บริหารโครงการขนาดใหญ โดยมีการบูรณาการแผนงาน กิจกรรม ข้ันตอนสําคัญ เพ่ือให
เปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหลายๆ หนวยงานหรือหลายๆ ดานท่ีมีความ
หลากหลาย ความยุงยากและตองการคุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษ 

(5) กําหนดกลยุทธ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหนวยงานและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในภาพรวม เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ    

 
2.  ดานบริหารงาน 
(6) ควบคุมดูแล ใหคําแนะนํา และตรวจสอบการวิเคราะห  วิจัยเชิงนโยบาย เพ่ือทบทวน

สถานภาพและเสนอแนวทาง มาตรการและยุทธศาสตรการเสริมสรางศักยภาพในทองถ่ินหรือ
พ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบซึ่งมีขนาดใหญมากและมีประชากร รวมถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมท่ีหลายหลายและจํานวนมาก 

(7) ควบคุมดูแลการวิเคราะหและจัดเตรียมขอมูล เอกสาร และผลงานท่ีเกี่ยวของกับงานดาน
นโยบาย แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ หรือแผนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการทํางานของ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุด 

(8) ควบคุมดูแลการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปและงานดานงบประมาณท่ีเกี่ยวของ
เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งมีขนาดใหญมากและมีความซับซอนเชิงประชากร 
เศรษฐกิจและสังคมมีงบประมาณท่ีเหมาะสมตามกฎระเบียบและเวลาท่ีกําหนดไว 
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(9) ควบคุมดูแล ใหคําปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และประสานงานกับหนวยงานตางๆ ในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของในการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร 
เพ่ือใหไดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีสอดรับกับ
นโยบายของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือสภาเทศบาล รัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติและแผนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(10) ริเร่ิม พัฒนาแผนงานและโครงการเชิงรุกในการพัฒนาทองถ่ินและนวัตกรรมท่ีมีความจําเปน
เรงดวนเพ่ือตอบสนองความตองการทางเศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนท่ี และประเทศ 

(11) ควบคุมดูแลการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวางแผนในหนวยงานท่ี
รับผิดชอบใหเปนมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(12) ควบคุมดูแลและพัฒนาศูนยเครือขาย เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการการแกไข
ปญหาพ้ืนท่ี และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(13) ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ใหคําแนะนําและศึกษาวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามเปาหมายเปนไปอยางถูกตองและสมบูรณตรงตามเวลาท่ี
กําหนดไว 

(14) จัดทํา เรงรัด ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานและผลการใชจายเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณของโครงการตางๆ  ตามแผนปฏิบัติการประจําป  และนโยบายของ
องคกรบริหารงานสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว เพ่ือวิเคราะหปญหา  อุปสรรค  และเสนอแนะแนว
ทางแกไขปญหาตอผูบริหารในการผลักดันใหงานบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

(15) เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการท่ีสังกัด และปฏิบัติหนาท่ี
อื่นท่ีเกี่ยวของในฐานะหัวหนาหนวยงาน 

(16) ตอบปญหา ชี้แจงและดําเนินการเปนกรรมการหรือผูบริหารงานตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 
เชนเปนกรรมการตรวจรับพัสดุ เปนตน เพ่ือควบคุมใหภารกิจดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค
ท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(17) กําหนด พัฒนา ปรับปรุง หรือแกไขแนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานดานงานนโยบายและแผน หรืองานพัฒนาระบบบริหารงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการ
ทํางานในงานท่ีรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 

(18) วินิจฉัย  ส่ังการเร่ืองท่ีมีขอบเขตผลกระทบในวงกวาง หรือมีความซับซอนของประเด็นปญหา 
ซึ่งตองพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ  
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

(19) ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือเกิด
ความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปนประโยชนตอประชาชน  

(20) อํานวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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3.  ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(21) ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงาน

สอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานและองคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
(22) สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกผูใตบังคับบัญชาเพ่ือพัฒนา

เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีกํากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนแก
หนวยงานอยางยั่งยืน 

(23) พิจารณาวางแผนการทํางานและการกระจายอัตรากําลังของเจาหนาท่ีในสํานัก กองหรือ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานงานนโยบายและแผนตามความเหมาะสมและศักยภาพของ
เจาหนาท่ีแตละราย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไดอยางมี
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(24) ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหมๆ หรือกลยุทธในการบริหารทรัพยากรบุคคลในการ
พัฒนา กระตุน เรงเราเจาหนาท่ีผูปฏิบัติในการผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการ
ดําเนินงานท่ีมีคุณภาพท่ีดีข้ึน 

 
4.  ดานบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณ 
(25) วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงานท่ีตองรับผิดชอบสูง เพ่ือใหสอดคลอง

กับนโยบาย พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(26) ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณในจํานวนท่ีสูงมาก ใหเกิดประสิทธิภาพ 

ความคุมคา และเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(27) วางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของสํานัก กองหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ท้ังดานงบประมาณ อาคารสถานท่ีและอุปกรณในการทํางาน เพ่ือใหการทํางานเกิด
ประสิทธิภาพคุมคา และบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด โดยอาจ
พิจารณานํางบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกัน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานนโยบายและแผน ประเภทอํานวยการหรือ
บริหาร ระดับกลาง มาแลวไมนอยกวา 2 ป และ 

2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองหรือผูอํานวยการสวน หรือท่ีก.ถ. เทียบเทา
มาแลว ไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการในตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไป หรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท อํานวยการหรือบริหาร 
 
สายงาน บริหารงานชาง 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางดานบริหารงานชาง ในฐานะหัวหนา
หนวยงานหัวหนาหนวยงานท่ีเปนกองหรือสวน  หัวหนาหนวยงานเทียบเทากองหรือสวน  หัวหนา
หนวยงานท่ีสูงกวากอง  หรือหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารควบคุม
ใหคําปรึกษาและตรวจสอบงานดานชางตางๆ เชนงานชางโยธา   งานดานไฟฟาและแสงสวาง
สาธารณะ งานสวนสาธารณะ งานชางกอสราง  งานชางสํารวจ  งานชางรังวัด  งานชางเขียนแบบ  
งานชางเทคนิคงานชางโลหะ  งานชางเคร่ืองยนต  งานชางเคร่ืองกล  เปนตน  นอกจากนั้นยังตอง
วางแผน ออกแบบและควบคุมงานสถาปตยกรรม งานวิศวกรรมและงานกอสรางตางๆ ซึ่งตําแหนง
ตางๆ เหลานี้ มีลักษณะท่ีจําเปนตองใชผูมีความรูความชํานาญในวิชาชาง วิชาการทางวศิวกรรมและ
สถาปตยกรรม และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นักบริหารงานชาง ระดับตน 
  นักบริหารงานชาง ระดับกลาง 
  นักบริหารงานชาง  ระดับสูง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท  อํานวยการหรือบริหาร 
ชื่อสายงาน   บริหารงานชาง 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักบริหารงานชาง 
ระดับตําแหนง   ระดับตน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานแผนงาน 
(1) รวมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของ

หนวยงานดานงานชาง งานวิศวกรรมหรืองานสถาปตยกรรมท่ีสังกัด เพ่ือเปนแบบแผนใน
การปฏิบัติงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) รวมและติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงาน  ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานตามท่ีกําหนดไว 

(3) วางแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของ
หนวยงานดานงานชาง งานวิศวกรรมหรืองานสถาปตยกรรมท่ีสังกัดท่ีรับผิดชอบ เพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ภายใตขอจํากัดทางดานงบประมาณ 
บุคลากร และเวลา 

(4) คนควาประยุกตเทคโนโลยีหรือองคความรูใหม ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานในภารกิจของหนวยงาน
ในภาพรวมเพ่ือนํามาปรับปรุงใหการปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
2.  ดานบริหารงาน 
(5) ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนําและปรับปรุงแกไขการออกแบบและกอสราง

งานโยธา การวางผังหลัก การเขียนแบบรูปรายการกอสราง การออกแบบสถาปตยกรรม 
และออกแบบงานดานวิศวกรรมตางๆ เพ่ือใหไดผลผลิตตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

(6) ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา และปรับปรุงแกไขการประมาณราคา การ
ประกวดราคา การทําสัญญาจาง หรือการตรวจรับงานงวดเพ่ือเบิกจายเงินในงานดานการ
ชาง งานสถาปตยกรรมและงานวิศวกรรมตางๆ เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนดไวอยาง
มีประสิทธิภาพและตรงเวลาสูงสุด   

(7) ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนําและปรับปรุงแกไขการกอสราง การซอมแซม 
การบํารุงรักษา การติดตามผลวิจัยงานทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรม การจัดแตงสถานท่ี
ในงานตางๆ และการตรวจสอบงานโยธา เชน สะพาน ถนน ทอระบายน้ํา ทางเทา คลอง 
สวนสาธารณะ ไฟฟาสวนสาธารณะ อาคาร และส่ิงกอสรางอื่นๆ เปนตน เพ่ือใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดผลผลิตท่ีเปนตามระเบียบทางวิชาการท่ีถูกตองและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
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(8) สํารวจและทดลองวัสดุ รวมถึงควบคุมการใชบํารุงรักษาเคร่ืองจักร ยานพาหนะ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชของหนวยงาน เพ่ือใหสามารถใชงานตามความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุดตามหลักวิชาการ 

(9) ตอบปญหา ชี้แจงและดําเนินการเปนกรรมการหรือผูบริหารงานตามภารกิจท่ีไดรับ
มอบหมาย เชนเปนกรรมการตรวจรับพัสดุ เปนกรรมการควบคุมการกอสราง เปนนายตรวจ
ปองกันอัคคีภัย หรือเปนนายตรวจเวรยามสํานักงานเปนตน เพ่ือควบคุมใหภารกิจดังกลาว
เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(10) กําหนด พัฒนา ปรับปรุง หรือแกไขแนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานดานงานชาง งานวิศวกรรม หรืองานสถาปตยกรรม เพ่ือใหการทํางานในงานท่ี
รับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 

(11) พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ  เพ่ือให
บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

(12) ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือให
เกิดความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปนประโยชนตอประชาชน  

(13) อํานวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(14) ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงาน

สอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานและองคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
(15) สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกผูใตบังคับบัญชาเพ่ือพัฒนา

เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีกํากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนแก
หนวยงานอยางยั่งยืน 

(16) พิจารณาวางแผนการทํางานและการกระจายอัตรากําลังของเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ี
รับผิดชอบดานงานชาง วิศวกรรมหรือสถาปตยกรรมตามความเหมาะสมและศักยภาพของ
เจาหนาท่ีแตละราย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไดอยางมี
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
4. ดานบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณ 
(17) รวมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ท้ัง

ดานงบประมาณ อาคารสถานท่ีและอุปกรณในการทํางาน เพ่ือใหการทํางานเกิด
ประสิทธิภาพคุมคา และบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด โดยอาจ
พิจารณานํางบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกัน 

(18) รวมหรือบริหารและกําหนดแนวทางการจัดสรรและการใชทรัพยากร หรืองบประมาณตามท่ี
ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ��

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรม

สุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมส่ิงแวดลอม วิศวกรรมกอสราง
สถาปตยกรรม ผังเมือง กอสราง ไฟฟา การจัดการงานกอสราง หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดไวเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดและ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลว  โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชาง หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



�2
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  อํานวยการหรือบริหาร 
ชื่อสายงาน   บริหารงานชาง 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักบริหารงานชาง 
ระดับตําแหนง   ระดับกลาง 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานแผนงาน 
(1) วางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของ

หนวยงานดานงานชาง งานวิศวกรรมหรืองานสถาปตยกรรมท่ีสังกัด เพ่ือเปนแบบแผนใน
การปฏิบัติงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงาน  ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานตามท่ีกําหนดไว 

(3) วางแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของ
หนวยงานดานงานชาง งานวิศวกรรมหรืองานสถาปตยกรรมท่ีสังกัดท่ีรับผิดชอบ เพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ภายใตขอจํากัดทางดานงบประมาณ 
บุคลากร และเวลา 

(4) คนควาประยุกตเทคโนโลยีหรือองคความรูใหม ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานในภารกิจของหนวยงาน
ในภาพรวมเพ่ือนํามาปรับปรุงใหการปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
2.  ดานบริหารงาน 
(5) ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนําและปรับปรุงแกไขการออกแบบและกอสราง

งานโยธา การวางผังหลัก การเขียนแบบรูปรายการกอสราง การออกแบบสถาปตยกรรม 
และออกแบบงานดานวิศวกรรมตางๆ เพ่ือใหไดผลผลิตตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

(6) พิจารณาขอขัดแยงตางๆ ในดานงานออกแบบและกอสราง หรือการใหบริการตรวจสอบแบบ 
รูปและรายการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหมีคุณภาพไดมาตรฐานสอดคลอง
เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 

(7) ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนําและปรับปรุงแกไขการประมาณราคา การ
ประกวดราคา การทําสัญญาจาง หรือการตรวจรับงานงวดเพ่ือเบิกจายเงินในงานดานการ
ชาง งานสถาปตยกรรมและงานวิศวกรรมตางๆ เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนดไวอยาง
มีประสิทธิภาพและตรงเวลาสูงสุด   

 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(8) ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนําและปรับปรุงแกไขการกอสราง การซอมแซม 
การบํารุงรักษา การติดตามผลวิจัยงานทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรม การจัดแตงสถานท่ี
ในงานตางๆ และการตรวจสอบงานโยธา เชน สะพาน ถนน ทอระบายน้ํา ทางเทา คลอง 
สวนสาธารณะ ไฟฟาสวนสาธารณะ อาคาร และส่ิงกอสรางอื่นๆ เปนตน เพ่ือใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดผลผลิตท่ีเปนตามระเบียบทางวิชาการท่ีถูกตองและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(9) สํารวจและทดลองวัสดุ รวมถึงควบคุมการใชบํารุงรักษาเคร่ืองจักร ยานพาหนะ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชของหนวยงาน เพ่ือใหสามารถใชงานตามความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุดตามหลักวิชาการ 

(10) ตอบปญหา ชี้แจงและดําเนินการเปนกรรมการหรือผูบริหารงานตามภารกิจท่ีไดรับ
มอบหมาย เชนเปนกรรมการตรวจรับพัสดุ เปนกรรมการควบคุมการกอสราง เปนนายตรวจ
ปองกันอัคคีภัย หรือเปนนายตรวจเวรยามสํานักงานเปนตน เพ่ือควบคุมใหภารกิจดังกลาว
เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) กําหนด พัฒนา ปรับปรุง หรือแกไขแนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานดานงานชาง งานวิศวกรรม หรืองานสถาปตยกรรม เพ่ือใหการทํางานในงานท่ี
รับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 

(12) พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ  เพ่ือให
บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

(13) ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือให
เกิดความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปนประโยชนตอประชาชน 

(14) อํานวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(15) ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงาน

สอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานและองคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
(16) สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกผูใตบังคับบัญชาเพ่ือพัฒนา

เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีกํากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนแก
หนวยงานอยางยั่งยืน 

(17) พิจารณาวางแผนการทํางานและการกระจายอัตรากําลังของเจาหนาท่ีในสํานัก กองหรือ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานงานชาง วิศวกรรมหรือสถาปตยกรรมตามความเหมาะสมและ
ศักยภาพของเจาหนาท่ีแตละราย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดได
อยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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4. ดานบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณ 
(18) รวมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของสํานัก กองหรือหนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ท้ังดานงบประมาณ อาคารสถานท่ีและอุปกรณในการทํางาน เพ่ือใหการทํางาน
เกิดประสิทธิภาพคุมคา และบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด โดยอาจ
พิจารณานํางบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกัน 

(19) รวมหรือบริหารและกําหนดแนวทางการจัดสรรและการใชทรัพยากร หรืองบประมาณตามท่ี
ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานชาง ประเภทอํานวยการหรือบริหาร           
ระดับตน มาแลวไมนอยกวา 4 ป และ 
1. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองชางหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  

2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานชาง หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป หรือ 

2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาฝาย หัวหนาสวน หรือท่ี ก.ถ.เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานชาง  หรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโท 
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมชลประทานวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรม
สํารวจ  วิศวกรรมเคร่ืองกล  วิศวกรรมส่ิงแวดลอม   วิศวกรรมกอสราง สถาปตยกรรม  ผังเมือง  
กอสราง  ไฟฟา เคร่ืองกล การจัดการงานกอสราง หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ 

3. ดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือ 8 วช  หรือท่ี ก.ถ.เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 6 ปโดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานชาง  หรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

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

ตําแหนงประเภท  อํานวยการหรือบริหาร 
ชื่อสายงาน   บริหารงานชาง 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักบริหารงานชาง 
ระดับตําแหนง   ระดับสูง 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานแผนงาน 
(1) วางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของ

หนวยงานดานงานชาง งานสถาปตยกรรม หรืองานวิศวกรรมตางๆ ใหสอดคลองนโยบาย
และแผนกลยุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด 

(2) ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีมีความหลากหลาย และความยุงยากซับซอนมาก 
ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน  ตลอดจนประเมินผลและรายงาน
การดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานตามท่ีกําหนดไว 

(3) บริหารโครงการขนาดใหญ โดยมีการบูรณาการแผนงาน กิจกรรม ข้ันตอนสําคัญ เพ่ือให
เปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานชาง งานสถาปตยกรรม หรืองาน
วิศวกรรมท่ีมีความหลากหลาย ความยุงยากและตองการคุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษ 

(4) กําหนดกลยุทธ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหนวยงานและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในภาพรวม เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ    

 
2.  ดานบริหารงาน 
(5) ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนําและปรับปรุงแกไขการออกแบบและกอสราง

งานโยธา การวางผังหลัก การเขียนแบบรูปรายการกอสราง การออกแบบสถาปตยกรรม 
และออกแบบงานดานวิศวกรรมตางๆ เพ่ือใหไดผลผลิตตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

(6) ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนําและปรับปรุงแกไขการประมาณราคา การ
ประกวดราคา การทําสัญญาจาง หรือการตรวจรับงานงวดเพ่ือเบิกจายเงินในงานดานการ
ชาง งานสถาปตยกรรมและงานวิศวกรรมตางๆ เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนดไวอยาง
มีประสิทธิภาพและตรงเวลาสูงสุด   

(7) ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนําและปรับปรุงแกไขการกอสราง การซอมแซม 
การบํารุงรักษา การติดตามผลวิจัยงานทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรม การจัดแตงสถานท่ี
ในงานตางๆ และการตรวจสอบงานโยธา เชน สะพาน ถนน ทอระบายน้ํา ทางเทา คลอง 
สวนสาธารณะ ไฟฟาสวนสาธารณะ อาคาร และส่ิงกอสรางอื่นๆ เปนตน เพ่ือใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดผลผลิตท่ีเปนตามระเบียบทางวิชาการท่ีถูกตองและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
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(8) สํารวจและทดลองวัสดุ รวมถึงควบคุมการใชบํารุงรักษาเคร่ืองจักร ยานพาหนะ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชของหนวยงาน เพ่ือใหสามารถใชงานตามความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุดตามหลักวิชาการ 

(9) ตอบปญหา ชี้แจงและดําเนินการเปนกรรมการหรือผูบริหารงานตามภารกิจท่ีไดรับ
มอบหมาย เชนเปนกรรมการตรวจรับพัสดุ เปนกรรมการควบคุมการกอสราง เปนนายตรวจ
ปองกันอัคคีภัย หรือเปนนายตรวจเวรยามสํานักงานเปนตน เพ่ือควบคุมใหภารกิจดังกลาว
เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(10) กําหนด พัฒนา ปรับปรุง หรือแกไขแนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานดานงานชาง งานวิศวกรรม หรืองานสถาปตยกรรม เพ่ือใหการทํางานในงานท่ี
รับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 

(11) พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ  เพ่ือให
บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

(12) วินิจฉัย  ส่ังการเร่ืองท่ีมีขอบเขตผลกระทบในวงกวาง หรือมีความซับซอนของประเด็นปญหา 
ซึ่งตองพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ  
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

(13) ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือเกิด
ความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปนประโยชนตอประชาชน  

(14) อํานวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(15) ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงาน

สอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานและองคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
(16) สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกผูใตบังคับบัญชาเพ่ือพัฒนา

เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีกํากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนแก
หนวยงานอยางยั่งยืน 

(17) พิจารณาวางแผนการทํางานและการกระจายอัตรากําลังของเจาหนาท่ีในสํานัก กองหรือ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานงานชาง วิศวกรรมหรือสถาปตยกรรมตามความเหมาะสมและ
ศักยภาพของเจาหนาท่ีแตละราย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดได
อยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(18) ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหมๆ หรือกลยุทธในการบริหารทรัพยากรบุคคลในการ
พัฒนา กระตุน เรงเราเจาหนาท่ีผูปฏิบัติในการผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการ
ดําเนินงานท่ีมีคุณภาพท่ีดีข้ึน 
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4.  ดานบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณ 
(19) วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงานท่ีตองรับผดิชอบสูง เพ่ือใหสอดคลอง

กับนโยบาย พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(20) ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณในจํานวนท่ีสูงมาก ใหเกิดประสิทธิภาพ 

ความคุมคา และเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(21) วางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของสํานัก กองหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ท้ังดานงบประมาณ อาคารสถานท่ีและอุปกรณในการทํางาน เพ่ือใหการทํางานเกิด
ประสิทธิภาพคุมคา และบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด โดยอาจ
พิจารณานํางบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกัน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานชาง ประเภทอํานวยการหรือบริหาร 

ระดับกลาง มาแลวไมนอยกวา 2 ป และ 
2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองชาง หรือผูอํานวยการกองชางสุขาภิบาล 

หรือผูอํานวยการสวนในสํานักการชาง หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานชาง  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท อํานวยการหรือบริหาร 
 
สายงาน บริหารการศึกษา 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางการบริหารการศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห วิจัยและพัฒนาหลักสูตรแบบเรียนทุกระดับท่ีอยูในความควบคุมของ 
ทางราชการ ปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษา การแนะแนวการศึกษาและอาชีพการจัดและควบคุม
พิพิธภัณฑการศึกษา การบริการและสงเสริมการศึกษา โดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดเก็บ
และวิเคราะหขอมูลสถิติทางการศึกษา การวางแผนการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา การสงเสริม
และเผยแพรการศึกษา เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นักบริหารการศึกษา  ระดับตน 
  นักบริหารการศึกษา  ระดับกลาง 
  นักบริหารการศึกษา   ระดับสูง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท  อํานวยการหรือบริหาร 
ชื่อสายงาน   บริหารการศึกษา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักบริหารการศึกษา 
ระดับตําแหนง   ระดับตน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานแผนงาน 
(1) รวมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของ

หนวยงานดานงานการศึกษาท่ีสังกัด เพ่ือเปนแบบแผนในการปฏิบัติงานของหนวยงานให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) รวมติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงาน  ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานตามท่ีกําหนดไว 

(3) รวมจัดทําแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตางๆ ซึ่ง
อาจจะเปนนโยบายแผนงานและโครงการดานงานศึกษาทองถ่ิน งานสังคมสงเคราะห งาน
สันทนาการ งานพลศึกษา งานลูกเสือและยุวกาชาด งานดานการศาสนาและประเพณี เพ่ือให
เกิดการนําเสนอแนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการอื่นๆ ในอนาคตตอไป 

(4) รวมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน
ของหนวยงานการศึกษาในสังกัดท่ีรับผิดชอบ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ภายใตขอจํากัดทางดานงบประมาณ บุคลากร และเวลา 

(5) คนควาประยุกตเทคโนโลยีหรือองคความรูใหม ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานในภารกิจของหนวยงานใน
ภาพรวมเพ่ือนํามาปรับปรุงใหการปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
2.  ดานบริหารงาน 
(6) ควบคุมดูแล ใหคําแนะนํา และดําเนินการวิเคราะห  วิจัยเชิงนโยบาย เพ่ือทบทวนสถานภาพ

และเสนอแนวทาง มาตรการและยุทธศาสตรการเสริมสรางศักยภาพดานงานการศึกษาใน
ทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

(7) วางแผนและศึกษารวบรวมสถิติขอมูลทางการศึกษาในพ้ืนท่ี เพ่ือนําไปกําหนดนโยบายดาน
การศึกษาของหนวยงานตอไป 

(8) ควบคุมดูแล นิเทศและ ติดตามงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความ
เจริญกาวหนาและสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  

(9) ควบคุมการจัดกิจกรรมทางดานกีฬาและนันทนาการใหกับประชาชน เพ่ือสงเสริมสุขภาพท่ีดี
ของประชาชนในพ้ืนท่ี   
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(10) ควบคุมการจัดกิจกรรมทางดานศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ความพอเพียงและเร่ืองอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวกับภูมิปญญาของทองถ่ิน เพ่ือสรางใหเกิดองคความรูท่ีถูกตองของประชาชนในพ้ืนท่ี 

(11) นิเทศการศึกษาและตรวจโรงเรียน เพ่ือประเมินผลและนําเสนอการปรับปรุงโรงเรียนและระบบ
ตางๆ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

(12) ควบคุมการเผยแพรการศึกษา หรือการขยายการศึกษาภาคบังคับ หรืองานตางๆ ท่ีกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามหลักสูตร เพ่ือใหไดหลักสูตร การเรียนการสอนหรือการศึกษาท่ีทันสมัย ถูกตองและ
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและมาตรฐานในเชิงวิชาการ 

(13) จัดทํางบประมาณสงเคราะหผูมีปญหาทางสังคม เพ่ือชวยเหลือและอนุเคราะหผูเสียหายให
ดํารงชีวิตไดตามมาตรฐานข้ันต่ํา 

(14) ริเร่ิม พัฒนาแผนงานและโครงการเชิงรุกในการพัฒนาทองถ่ินและนวัตกรรมท่ีมีความจําเปน
เรงดวนเพ่ือตอบสนองความตองการทางศึกษาของพ้ืนท่ี 

(15) ควบคุมดูแลการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวางแผนในหนวยงานท่ี
รับผิดชอบใหเปนมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(16) ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ใหคําแนะนําและศึกษาวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามเปาหมายเปนไปอยางถูกตองและสมบูรณตรงตามเวลาท่ี
กําหนดไว 

(17) จัดทํา เรงรัด ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานและผลการใชจายเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณของโครงการตางๆ  ตามแผนปฏิบัติการประจําป  และนโยบายของ
องคกรบริหารงานสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว เพ่ือวิเคราะหปญหา  อุปสรรค  และเสนอแนะแนว
ทางแกไขปญหาตอผูบริหารในการผลักดันใหงานบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

(18) เขารวมประชุมในการกําหนดการศึกษางานของสวนราชการท่ีสังกัด และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ี
เกี่ยวของในฐานะหัวหนาหนวยงาน 

(19) ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปนประโยชนตอประชาชน  

(20) อํานวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(21) ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลอง

กับวัตถุประสงคของหนวยงานและองคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
(22) สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกผูใตบังคับบัญชาเพ่ือพัฒนา

เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีกํากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีศักยภาพ
ใหเกิดประโยชนแกหนวยงานอยางสูงสุดยั่งยืน 

(23) พิจารณาวางแผนการทํางานและการกระจายอัตรากําลังของเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ดานงานการศึกษา ตามความเหมาะสมและศักยภาพของเจาหนาท่ีแตละราย เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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4. ดานบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณ 
(24) รวมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ท้ังดาน

งบประมาณ อาคารสถานท่ีและอุปกรณในการทํางาน เพ่ือใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพ
คุมคา และบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด โดยอาจพิจารณานํา
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกัน 

(25) รวมหรือบริหารและกําหนดแนวทางการจัดสรรและการใชทรัพยากร หรืองบประมาณตามท่ี
ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. .ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาท่ี ก.ถ.รับรอง และ 
2. ไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือท่ี  ก.ถ.เทียบเทา  และได

ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานทางการศึกษา หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  อํานวยการหรือบริหาร 
ชื่อสายงาน   บริหารการศึกษา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักบริหารการศึกษา 
ระดับตําแหนง   ระดับกลาง 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานแผนงาน 
(1) วางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงาน

ดานงานการศึกษาท่ีสังกัด เพ่ือเปนแบบแผนในการปฏิบัติงานของหนวยงานใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงาน  ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานตามท่ีกําหนดไว 

(3) จัดทําแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตางๆ ซึ่ง
อาจจะเปนนโยบายแผนงานและโครงการดานงานศึกษาทองถ่ิน งานสังคมสงเคราะห งาน
สันทนาการ งานพลศึกษา งานลูกเสือและยุวกาชาด งานดานศาสนาและประเพณี เพ่ือใหเกิด
การนําเสนอแนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการอื่นๆ ในอนาคตตอไป 

(4) วางแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของ
หนวยงานดานงานการศึกษาท่ีสังกัดท่ีรับผิดชอบ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ภายใตขอจํากัดทางดานงบประมาณ บุคลากร และเวลา 

(5) คนควาประยุกตเทคโนโลยีหรือองคความรูใหม ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานในภารกิจของหนวยงานใน
ภาพรวมเพ่ือนํามาปรับปรุงใหการปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
2.  ดานบริหารงาน 
(6) ควบคุมดูแล ใหคําแนะนํา และตรวจสอบการวิเคราะห  วิจัยเชิ งนโยบาย เพ่ือทบทวน

สถานภาพและเสนอแนวทาง มาตรการและยุทธศาสตรการเสริมสรางศักยภาพในทองถ่ินหรือ
พ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบซึ่งมีขนาดใหญและประชากรจํานวนมาก 

(7) ควบคุมดูแลการวางแผนและศึกษารวบรวมสถิติขอมูลทางการศึกษาในพ้ืนท่ี เพ่ือนําไปกําหนด
นโยบายดานการศึกษาของหนวยงานตอไป 

(8) ควบคุมดูแล นิเทศและ ติดตามงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ืออํานวยการใหศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีความเจริญกาวหนาและสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  

(9) ควบคุมการจัดกิจกรรมทางดานกีฬาใหกับประชาชนไดออกกําลังกาย เพ่ือสงเสริมสุขภาพท่ีดี
ของประชาชนในพ้ืนท่ี   
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(10) ควบคุมการจัดกิจกรรมทางดานศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ความพอเพียงและเร่ืองอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวกับภูมิปญญาของทองถ่ิน เพ่ือสรางใหเกิดองคความรูท่ีถูกตองของประชาชนในพ้ืนท่ี 

(11) นิเทศการศึกษาและตรวจโรงเรียน เพ่ือประเมินผลและนําเสนอการปรับปรุงโรงเรียนและระบบ
ตางๆ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

(12) ควบคุมการเผยแพรการศึกษา หรือการขยายการศึกษาภาคบังคับ หรืองานตางๆ ท่ีกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามหลักสูตร เพ่ือใหไดหลักสูตร การเรียนการสอนหรือการศึกษาท่ีทันสมัย ถูกตองและ
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและมาตรฐานในเชิงวิชากร 

(13) จัดทํางบประมาณสงเคราะหผูมีปญหาทางสังคม เพ่ือชวยเหลือและอนุเคราะหผูเสียหายให
ดํารงชีวิตไดตามมาตรฐานข้ันต่ํา 

(14) ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ใหคําแนะนําและศึกษาวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามเปาหมายเปนไปอยางถูกตองและสมบูรณตรงตามเวลาท่ี
กําหนดไว 

(15) จัดทํา เรงรัด ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานและผลการใชจายเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณของโครงการตางๆ  ตามแผนปฏิบัติการประจําป  และนโยบายของ
องคกรบริหารงานสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว เพ่ือวิเคราะหปญหา  อุปสรรค  และเสนอแนะแนว
ทางแกไขปญหาตอผูบริหารในการผลักดันใหงานบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

(16) เขารวมประชุมในการกําหนดการศึกษางานของสวนราชการท่ีสังกัด และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ี
เกี่ยวของในฐานะหัวหนาหนวยงาน 

(17) ตอบปญหา ชี้แจงและดําเนินการเปนกรรมการหรือผูบริหารงานตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 
เชนเปนกรรมการตรวจรับพัสดุ เปนตน เพ่ือควบคุมใหภารกิจดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค
ท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(18) กําหนด พัฒนา ปรับปรุง หรือแกไขแนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานดานงานการศึกษา เพ่ือใหการทํางานในงานท่ีรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 

(19) พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ  เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

(20) ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปนประโยชนตอประชาชน 

(21) อํานวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(22) ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลอง

กับวัตถุประสงคของหนวยงานและองคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
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(23) สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกผูใตบังคับบัญชาเพ่ือพัฒนา
เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีกํากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีศักยภาพ
ใหเกิดประโยชนแกหนวยงานอยางสูงสุดและยั่งยืน 

(24) พิจารณาวางแผนการทํางานและการกระจายอัตรากําลังของเจาหนาท่ีในสํานัก กองหรือ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานงานการศึกษางานตามความเหมาะสมและศักยภาพของเจาหนาท่ี
แตละราย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 
4. ดานบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณ 
(25) วางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของสํานัก กองหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ท้ังดานงบประมาณ อาคารสถานท่ีและอุปกรณในการทํางาน เพ่ือใหการทํางานเกิด
ประสิทธิภาพคุมคา และบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด โดยอาจ
พิจารณานํางบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกัน 

(26) บริหารและกําหนดแนวทางการจัดสรรและการใชทรัพยากร หรืองบประมาณตามท่ีไดรับ
มอบหมาย เพ่ือใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารการศึกษาประเภทอํานวยการหรือบริหาร  ระดับตน 
มาแลวไมนอยกวา 4 ปและ 
1. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษาหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลว           

ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานดานการศึกษา  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาฝาย หรือหัวหนาสวนงานการศึกษาหรือท่ี 
ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานดานการศึกษาหรือ
งานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูไดรับ
ปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร 
รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้
ได  หรือ 

3. ดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี  ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย
กวา 6 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการศึกษาหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป 
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ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  อํานวยการหรือบริหาร 
ชื่อสายงาน   บริหารการศึกษา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักบริหารการศึกษา 
ระดับตําแหนง   ระดับสูง 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานแผนงาน 
(1) วางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงาน

ดานงานการศึกษาซึ่งมีความสลับซับซอนและใชความเชี่ยวชาญสูง เพ่ือเปนแบบแผนในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีมีความหลากหลาย และความยุงยากซับซอนมาก 
ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน  ตลอดจนประเมินผลและรายงาน
การดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานตามท่ีกําหนดไว 

(3) จัดทําแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตางๆ ซึ่ง
อาจจะเปนนโยบายแผนงานและโครงการดานงานศึกษาทองถ่ิน งานสังคมสงเคราะห งาน
สันทนาการ งานพลศึกษา งานลูกเสือและยุวกาชาด เพ่ือใหเกิดการนําเสนอแนวทางในการ
พัฒนาแผนงานหรือโครงการอื่นๆ ในอนาคตตอไป 

(4) บริหารโครงการขนาดใหญ โดยมีการบูรณาการแผนงาน กิจกรรม ข้ันตอนสําคัญ เพ่ือให
เปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหลายๆ หนวยงานหรือหลายๆ ดานท่ีมีความ
หลากหลาย ความยุงยากและตองการคุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษ 

(5) กําหนดกลยุทธ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหนวยงานและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในภาพรวม เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ    

 
2.  ดานบริหารงาน 
(6) ควบคุมดูแล ใหคําแนะนํา และตรวจสอบการวิเคราะห  วิจัยเชิงนโยบาย เพ่ือทบทวน

สถานภาพและเสนอแนวทาง มาตรการและยุทธศาสตรการเสริมสรางศักยภาพงานการศึกษา
ในทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบซึ่งมีขนาดใหญมากและมีประชากร รวมถึงสภาพสังคมและ
วัฒนธรรมท่ีหลายหลายและจํานวนมาก 

(7) ควบคุมดูแล นิเทศและ ติดตามงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบซึ่ง
มีขนาดใหญมากและมีประชากรรวมถึงสภาพสังคมและวัฒนธรรมท่ีหลายหลายและจํานวน
มาก เพ่ืออํานวยการใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความเจริญกาวหนาและสามารถดําเนินงานได
ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  

(8) ควบคุมการจัดกิจกรรมทางดานกีฬาใหกับประชาชนไดออกกําลังกาย เพ่ือสงเสริมสุขภาพท่ีดี
ของประชาชนในพ้ืนท่ี   
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(9) ควบคุมการจัดกิจกรรมทางดานศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ความพอเพียงและเร่ืองอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวกับภูมิปญญาของทองถ่ินในทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบซึ่งมีขนาดใหญมากและมี
ประชากร รวมถึงสภาพสังคมและวัฒนธรรมท่ีหลายหลายและจํานวนมาก เพ่ือสรางใหเกิดองค
ความรูท่ีถูกตองของประชาชนในพ้ืนท่ี 

(10) นิเทศการศึกษาและตรวจโรงเรียนในพ้ืนท่ีซึ่งมีความซับซอนสูง เพ่ือประเมินผลและนําเสนอ
การปรับปรุงโรงเรียนและระบบตางๆ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

(11) ควบคุมการเผยแพรการศึกษา หรือการขยายการศึกษาภาคบังคับ หรืองานตางๆ ท่ีกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามหลักสูตร เพ่ือใหไดหลักสูตร การเรียนการสอนหรือการศึกษาท่ีทันสมัย ถูกตองและ
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและมาตรฐานในเชิงวิชากร 

(12) จัดทํางบประมาณสงเคราะหผูมีปญหาทางสังคมในทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบซึ่งมีขนาด
ใหญมากและมีประชากร รวมถึงสภาพสังคมและวัฒนธรรมท่ีหลายหลายและจํานวนมาก เพ่ือ
ชวยเหลือและอนุเคราะหผูเสียหายใหดํารงชีวิตไดตามมาตรฐานข้ันต่ํา 

(13) ริเร่ิม พัฒนาแผนงานและโครงการเชิงรุกในการพัฒนาดานงานศึกษาทองถ่ิน งานสังคม
สงเคราะห งานสันทนาการ งานพลศึกษา งานลูกเสือและยุวกาชาด งานดานศาสนาและ
ประเพณี เพ่ือตอบสนองความตองการทางเศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนท่ี และประเทศ 

(14) ควบคุมดูแลการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวางแผนในหนวยงานท่ี
รับผิดชอบใหเปนมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(15) ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ใหคําแนะนําและศึกษาวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามเปาหมายเปนไปอยางถูกตองและสมบูรณตรงตามเวลาท่ี
กําหนดไว 

(16) จัดทํา เรงรัด ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานและผลการใชจายเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณของโครงการตางๆ  ตามแผนปฏิบัติการประจําป  และนโยบายของ
องคกรบริหารงานสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว เพ่ือวิเคราะหปญหา  อุปสรรค  และเสนอแนะแนว
ทางแกไขปญหาตอผูบริหารในการผลักดันใหงานบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

(17) เขารวมประชุมในการกําหนดการศึกษางานของสวนราชการท่ีสังกัด และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ี
เกี่ยวของในฐานะหัวหนาหนวยงาน 

(18) ตอบปญหา ชี้แจงและดําเนินการเปนกรรมการหรือผูบริหารงานตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 
เชนเปนกรรมการตรวจรับพัสดุ เปนตน เพ่ือควบคุมใหภารกิจดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค
ท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(19) กําหนด พัฒนา ปรับปรุง หรือแกไขแนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานดานงานการศึกษา หรืองานพัฒนาระบบบริหารงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการทํางาน
ในงานท่ีรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 

(20) วินิจฉัย  ส่ังการเร่ืองท่ีมีขอบเขตผลกระทบในวงกวาง หรือมีความซับซอนของประเด็นปญหา 
ซึ่งตองพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ  
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 



��
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(21) ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือเกิด
ความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปนประโยชนตอประชาชน  

(22) อํานวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(23) ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงาน

สอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานและองคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
(24) สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกผูใตบังคับบัญชาเพ่ือพัฒนา

เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีกํากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนแก
หนวยงานอยางยั่งยืน 

(25) พิจารณาวางแผนการทํางานและการกระจายอัตรากําลังของเจาหนาท่ีในสํานัก กองหรือ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานงานการศึกษาตามความเหมาะสมและศักยภาพของเจาหนาท่ีแต
ละราย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(26) ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหมๆ หรือกลยุทธในการบริหารทรัพยากรบุคคลในการ
พัฒนา กระตุน เรงเราเจาหนาท่ีผูปฏิบัติในการผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการ
ดําเนินงานท่ีมีคุณภาพท่ีดีข้ึน 

 
4.  ดานบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณ 
(27) วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงานท่ีตองรับผิดชอบสูง เพ่ือใหสอดคลอง

กับนโยบาย พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(28) ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณในจํานวนท่ีสูงมาก ใหเกิดประสิทธิภาพ 

ความคุมคา และเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(29) วางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของสํานัก กองหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ท้ังดานงานการศึกษาเพ่ือใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพคุมคา และบรรลุเปาหมายของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด  

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารการศึกษาประเภทอํานวยการหรือบริหาร 

ระดับกลาง มาแลวไมนอยกวา 2 ป และ 
2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษาหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลว           

ไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการในงานดานการศึกษา  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป 
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ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท อํานวยการหรือบริหาร 
 
สายงาน บริหารงานท่ัวไป 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานบริหารดานงานบริหารท่ัวไปและงานเลขานุการ 
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  หัวหนาหนวยงานท่ีเปนกอง หรือหัวหนาหนวยงานเทียบเทากองหรือ
หัวหนาหนวยงานซึ่งมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารและควบคุมงานดานการบริหาร
ท่ัวไปและงานเลขานุการ เชน  ติดตอนัดหมาย  จัดงาน  รับรองและงานพิธีตางๆ เตรียมเร่ืองและ
เตรียมการสําหรับการประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทาง  วิชาการและรายงาน
อื่นๆ ทําเร่ืองติดตอกับหนวยงานและบุคคลตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ ติดตามผลการ
ปฏิบัติตามมติท่ีประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคําส่ังหัวหนาสวนราชการ หรือมีลักษณะงานท่ีตอง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และการบริหารงานหลายดานดวยกัน เชน งานธุรการ งานสารบรรณ  
งานบุคคล งานนิติการ  งานประชาสัมพันธ  งานทะเบียน งานนโยบายและแผน  งานรักษาความ
สงบเรียบรอย  งานจัดระบบงาน  งานการเงินการบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร  
งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวมขอมูลสถิติ  งานสัญญา เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ
รวมท้ังงานราชการท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของกอง หรือสวนราชการใดในองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินโดยเฉพาะ 

 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน 
  นักบริหารงานท่ัวไป ระดับกลาง 
  นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับสูง 
   
 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท  อํานวยการหรือบริหาร 
ชื่อสายงาน   บริหารงานท่ัวไป 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักบริหารงานท่ัวไป 
ระดับตําแหนง   ระดับตน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานแผนงาน 
(1) รวมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของ

หนวยงานดานงานบริหารท่ัวไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ หรืองานราชการท่ีมิได
กําหนดใหเปนหนาท่ีของกอง หรือสวนราชการใดในองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะ 
เพ่ือเปนแบบแผนในการปฏิบัติงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(2) รวมและติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงาน  ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานตามท่ีกําหนดไว 

(3) พิจารณา วางแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ
ระบบงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ภายใตขอจํากัดทางดานงบประมาณ บุคลากร และเวลา 

(4) คนควาประยุกตเทคโนโลยีหรือองคความรูใหม ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานในภารกิจของหนวยงานใน
ภาพรวมเพ่ือนํามาปรับปรุงใหการปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
2.  ดานบริหารงาน 
(5) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการจัดการงาน

ตางๆ หลายดานของหนวยงานสนับสนุน เชน งานธุรการ งานรักษาความปลอดภัย งาน
จัดพิมพและแจกจายเอกสาร งานรวบรวมขอมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเร่ืองและ
เตรียมการสําหรับการประชุม งานบันทึกเร่ืองเสนอท่ีประชุม งานทํารายงานการประชุมและ
รายงานอื่นๆ งานติดตอกับหนวยงานและบุคคลตางๆ งานติดตามผลงาน เปนตน เพ่ือดูแลให
งานเปนไปตามระเบียบอยางถูกตอง ทันเวลาและตรงตามความตองการของผูบริหารหรือ
หนวยงานตางๆ สูงสุด 

(6) มอบหมาย วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนิติการ งานระเบียบและ
สัญญา เพ่ือใหงานตางๆ ดําเนินการไปอยางถูกตองตามหลักมาตรฐานสากล หลักวิชาการ 
และตามกฎระเบียบท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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(7) มอบหมาย วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานบริหารและพัฒนาทรัพยาร
บุคคล เพ่ือบริหารงานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถสรรหา บริหาร พัฒนาและใช
ประโยชนจากบุคลากรในองคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) มอบหมาย วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนโยบายและแผน หรืองาน
จัดระบบงาน เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีมีเปาหมายและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(9) มอบหมาย วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานประชาสัมพันธ เพ่ือใหเกิด
การส่ือสารภายในท่ีครอบคลุมท่ัวถึงชัดเจน และเกิดการส่ือสารภายนอกท่ีสรางความเขาใจและ
ภาพลักษณท่ีดตีอประชาชนในทองถ่ิน 

(10) มอบหมาย วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานการเงินและบัญชี รวมถึง
งานพัสดุจัดซื้อจัดจาง เพ่ืออํานวยการใหการดําเนินเปนไปตามกฎระเบียบอยางตรงเวลาและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) มอบหมาย วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะและควบคุมดูแลงานทะเบียนราษฎรตางๆ เชน 
การแจงเกิด การแจงงาน การแจงยายท่ีอยู การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน เปนตน เพ่ือ
อํานวยการใหการใหบริการประชาชนเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(12) ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปนประโยชนตอประชาชน  

(13) อํานวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(14) ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงาน

สอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานและองคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
(15) สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกผูใตบังคับบัญชาเพ่ือพัฒนา

เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีกํากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนแก
หนวยงานอยางยั่งยืน 

(16) พิจารณาวางแผนการทํางานและการกระจายอัตรากําลังของเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ี
รับผิดชอบดานงานบริหารท่ัวไปหรืองานท่ีเกี่ยวของในหนาท่ีรับผิดชอบท้ังหมดตามความ
เหมาะสมและศักยภาพของเจาหนาท่ีแตละราย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ี
กําหนดไดอยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
4. ดานบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณ 
(17) รวมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ท้ัง

ดานงบประมาณ อาคารสถานท่ีและอุปกรณในการทํางาน เพ่ือใหการทํางานเกิด
ประสิทธิภาพคุมคา และบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด โดยอาจ
พิจารณานํางบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกัน 
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(18) รวมหรือบริหารและกําหนดแนวทางการจัดสรรและการใชทรัพยากร หรืองบประมาณตามท่ี
ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาท่ี ก.ถ.รับรอง และ 
2. ไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือท่ี  ก.ถ.เทียบเทา  และได

ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานบุคคล งานธุรการ งานสารบรรณ  
งานทะเบียนและบัตร   งานประชาสัมพันธ  งานนิติการ งานรักษาความสงบเรียบรอยและความ
มั่นคง งานวิเคราะหนโยบาย และแผน  งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานระเบียบเผยแพร งานระบบขอมูล งานสัญญา  งานเลขานุการ หรืองาน
อื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  อํานวยการหรือบริหาร 
ชื่อสายงาน   บริหารงานท่ัวไป 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักบริหารงานท่ัวไป 
ระดับตําแหนง   ระดับกลาง 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานแผนงาน 
(1) วางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงาน

ดานงานบริหารท่ัวไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ หรืองานราชการท่ีมิไดกําหนดใหเปน
หนาท่ีของกอง หรือสวนราชการใดในองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะ เพ่ือเปนแบบแผน
ในการปฏิบัติงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงาน  ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานตามท่ีกําหนดไว 

(3) พิจารณา วางแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ
ระบบงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ภายใตขอจํากัดทางดานงบประมาณ บุคลากร และเวลา 

(4) คนควาประยุกตเทคโนโลยีหรือองคความรูใหม ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานในภารกิจของหนวยงานใน
ภาพรวมเพ่ือนํามาปรับปรุงใหการปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
2.  ดานบริหารงาน 
(5) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการจัดการงาน

ตางๆ หลายดานของหนวยงานสนับสนุน เชน งานธุรการ งานรักษาความปลอดภัย งาน
จัดพิมพและแจกจายเอกสาร งานรวบรวมขอมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเร่ืองและ
เตรียมการสําหรับการประชุม งานบันทึกเร่ืองเสนอท่ีประชุม งานทํารายงานการประชุมและ
รายงานอื่นๆ งานติดตอกับหนวยงานและบุคคลตางๆ งานติดตามผลงาน เปนตน เพ่ือดูแลให
งานเปนไปตามระเบียบอยางถูกตอง ทันเวลาและตรงตามความตองการของผูบริหารหรือ
หนวยงานตางๆ สูงสุด 

(6) มอบหมาย วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนิติการ งานระเบียบและ
สัญญา เพ่ือใหงานตางๆ ดําเนินการไปอยางถูกตองตามหลักมาตรฐานสากล หลักวิชาการ 
และตามกฎระเบียบท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(7) มอบหมาย วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือบริหารงานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถสรรหา บริหาร พัฒนา
และใชประโยชนจากบุคลากรในองคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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(8) มอบหมาย วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนโยบายและแผน หรืองาน
จัดระบบงาน เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีมีเปาหมายและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(9) มอบหมาย วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานประชาสัมพันธ เพ่ือใหเกิด
การส่ือสารภายในท่ีครอบคลุมท่ัวถึงชัดเจน และเกิดการส่ือสารภายนอกท่ีสรางความเขาใจและ
ภาพลักษณท่ีดีตอประชาชนในทองถ่ิน 

(10) มอบหมาย วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานการเงินและบัญชี รวมถึง
งานพัสดุจัดซื้อจัดจาง เพ่ืออํานวยการใหการดําเนินเปนไปตามกฎระเบียบอยางตรงเวลาและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) มอบหมาย วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะและควบคุมดูแลงานทะเบียนราษฎรตางๆ เชน 
การแจงเกิด การแจงงาน การแจงยายท่ีอยู การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน เปนตน เพ่ือ
อํานวยการใหการใหบริการประชาชนเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(12) กําหนด พัฒนา ปรับปรุง หรือแกไขแนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานบริหารท่ัวไปหรืองานท่ีเกี่ยวของในหนาท่ีรับผิดชอบท้ังหมดเพ่ือใหการทํางานในงาน
ท่ีรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 

(13) พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ  เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

(14) ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปนประโยชนตอประชาชน 

(15) อํานวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(16) ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลอง

กับวัตถุประสงคของหนวยงานและองคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
(17) สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกผูใตบังคับบัญชาเพ่ือพัฒนา

เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีกํากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนแก
หนวยงานอยางยั่งยืน 

(18) พิจารณาวางแผนการทํางานและการกระจายอัตรากําลังของเจาหนาท่ีในสํานัก กองหรือ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานงานบริหารท่ัวไปหรืองานท่ีเกี่ยวของในหนาท่ีรับผิดชอบท้ังหมด
ตามความเหมาะสมและศักยภาพของเจาหนาท่ีแตละราย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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4. ดานบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณ 
(19) วางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของสํานัก กองหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ท้ังดานงบประมาณ อาคารสถานท่ีและอุปกรณในการทํางาน เพ่ือใหการทํางานเกิด
ประสิทธิภาพคุมคา และบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด โดยอาจ
พิจารณานํางบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกัน 

(20) บริหารและกําหนดแนวทางการจัดสรรและการใชทรัพยากร หรืองบประมาณตามท่ีไดรับ
มอบหมาย เพ่ือใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไปประเภทอํานวยการหรือบริหาร ระดับตน
มาแลวไมนอยกวา 4 ป และ 
1. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด หัวหนาสํานัก

ปลัดเทศบาล หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  หรือผูอํานวยการกองวิชาการและ
แผนงานหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
บริหารงานท่ัวไป  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ  

2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาฝาย หรือหัวหนาสวนวิชาการและแผนงาน 
หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงาน
ท่ัวไปหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับ             
ผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการวางแผน  การบริหาร  การบริหารธุรกิจ  
สังคมศาสตร  รัฐศาสตร  เศรษฐศาสตร  หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได  หรือ 

3. ดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี  ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย
กวา 6 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานท่ัวไป  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  อํานวยการหรือบริหาร 
ชื่อสายงาน   บริหารงานท่ัวไป 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักบริหารงานท่ัวไป 
ระดับตําแหนง   ระดับสูง 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานแผนงาน 
(1) วางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงาน

ดานดานงานบริหารท่ัวไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ หรืองานราชการท่ีมิไดกําหนดใหเปน
หนาท่ีของกอง หรือสวนราชการใดในองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะ เพ่ือใหสอดคลอง
กับกลยุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด 

(2) ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีมีความหลากหลาย และความยุงยากซับซอนมาก 
ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน  ตลอดจนประเมินผลและรายงาน
การดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานตามท่ีกําหนดไว 

(3) บริหารโครงการขนาดใหญ โดยมีการบูรณาการแผนงาน กิจกรรม ข้ันตอนสําคัญ เพ่ือให
เปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานดานการสนับสนุนท่ีมีความหลากหลาย 
ความยุงยากและตองการคุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษ 

(4) กําหนดกลยุทธ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหนวยงานและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในภาพรวม เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ    

 
2.  ดานบริหารงาน 
(5) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการจัดการงาน

ตางๆ หลายดานของหนวยงานสนับสนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญและมีความ
ซับซอนมากเชน งานธุรการ งานรักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร งาน
รวบรวมขอมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเร่ืองและเตรียมการสําหรับการประชุม งาน
บันทึกเร่ืองเสนอท่ีประชุม งานทํารายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ งานติดตอกับหนวยงาน
และบุคคลตางๆ งานติดตามผลงาน เปนตน เพ่ือดูแลใหงานเปนไปตามระเบียบอยางถูกตอง 
ทันเวลาและตรงตามความตองการของผูบริหารหรือหนวยงานตางๆ สูงสุด 

(6) มอบหมาย วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนิติการ งานระเบียบและ
สัญญาซี่งมีความยากและตองการความเชี่ยวชาญสูงมาก เพ่ือใหงานตางๆ ดําเนินการไปอยาง
ถูกตองตามหลักมาตรฐานสากล หลักวิชาการ และตามกฎระเบียบท่ีกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(7) มอบหมาย วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลซี่งมีความยากและตองการความเชี่ยวชาญสูงมาก เพ่ือบริหารงานใหองคกร
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ปกครองสวนทองถ่ินสามารถสรรหา บริหาร พัฒนาและใชประโยชนจากบุคลากรในองคกร
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) มอบหมาย วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนโยบายและแผน หรืองาน
จัดระบบงานซี่งมีความยากและตองการความเชี่ยวชาญสูงมาก เพ่ือใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีมีเปาหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(9) มอบหมาย วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานประชาสัมพันธ เพ่ือใหเกิด
การส่ือสารภายในท่ีครอบคลุมท่ัวถึงชัดเจน และเกิดการส่ือสารภายนอกท่ีสรางความเขาใจและ
ภาพลักษณท่ีดีตอประชาชนในทองถ่ิน 

(10) มอบหมาย วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานการเงินและบัญชี รวมถึง
งานพัสดุจัดซื้อจัดจางซี่งมีความยากและตองการความเชี่ยวชาญสูงมาก เพ่ืออํานวยการใหการ
ดําเนินเปนไปตามกฎระเบียบอยางตรงเวลาและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) มอบหมาย วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะและควบคุมดูแลงานทะเบียนราษฎรตางๆ เชน 
การแจงเกิด การแจงงาน การแจงยายท่ีอยู การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน เปนตนใน
องคกรปกครองทองถ่ินขนาดใหญและมีประชาการจํานวนมาก เพ่ืออํานวยการใหการใหบริการ
ประชาชนเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(12) กําหนด พัฒนา ปรับปรุง หรือแกไขแนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานบริหารท่ัวไปหรืองานท่ีเกี่ยวของในหนาท่ีรับผิดชอบท้ังหมด เพ่ือใหการทํางานใน
งานท่ีรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 

(13) พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ  เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

(14) วินิจฉัย  ส่ังการเร่ืองท่ีมีขอบเขตผลกระทบในวงกวาง หรือมีความซับซอนของประเด็นปญหา 
ซึ่งตองพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ  
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

(15) ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือเกิด
ความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปนประโยชนตอประชาชน  

(16) อํานวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(17) ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลอง

กับวัตถุประสงคของหนวยงานและองคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
(18) สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกผูใตบังคับบัญชาเพ่ือพัฒนา

เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีกํากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนแก
หนวยงานอยางยั่งยืน 

(19) พิจารณาวางแผนการทํางานและการกระจายอัตรากําลังของเจาหนาท่ีในสํานัก กองหรือ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบงานบริหารท่ัวไปหรืองานท่ีเกี่ยวของในหนาท่ีรับผิดชอบท้ังหมดตาม
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ความเหมาะสมและศักยภาพของเจาหนาท่ีแตละราย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(20) ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหมๆ หรือกลยุทธในการบริหารทรัพยากรบุคคลในการพัฒนา 
กระตุน เรงเราเจาหนาท่ีผูปฏิบัติในการผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการดําเนินงานท่ีมี
คุณภาพท่ีดีข้ึน 

 
4.  ดานบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณ 
(21) วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงานท่ีตองรับผิดชอบสูง เพ่ือใหสอดคลอง

กับนโยบาย พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(22) ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณในจํานวนท่ีสูงมาก ใหเกิดประสิทธิภาพ 

ความคุมคา และเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(23) วางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของสํานัก กองหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ท้ังดานงบประมาณ อาคารสถานท่ีและอุปกรณในการทํางาน เพ่ือใหการทํางานเกิด
ประสิทธิภาพคุมคา และบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด โดยอาจ
พิจารณานํางบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกัน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไปประเภทอํานวยการหรือบริหาร 

ระดับกลาง มาแลวไมนอยกวา 2 ป และ 
2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล หรือ หัวหนาสํานักปลัดอบจ. 

หรือผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ผูอํานวยการสวน ผูอํานวยการกอง หรือท่ี ก.ถ. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการในตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไป  หรือ
งานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

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

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท อํานวยการหรือบริหาร 
 
สายงาน บริหารงานประปา 
 
ลักษณะงานโดยประปา 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานบริหารดานการประปา ในฐานะหัวหนา
หนวยงานระดับกอง ระดับแผนก และผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การบริหารงานประปาเชน การควบคุมการผลิตและการจําหนายน้ําประปา การติดตั้งประปา  
การควบคุมการดําเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ รายได รายจาย การบัญชี การพัสดุ   
การวางแผนปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ ของการประปาและปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นักบริหารงานประปา ระดับตน 
  นักบริหารงานประปา ระดับกลาง 
  นักบริหารงานประปา  ระดับสูง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ตําแหนงประเภท  อํานวยการหรือบริหาร 
ชื่อสายงาน   บริหารงานประปา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักบริหารงานประปา 
ระดับตําแหนง   ระดับตน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานแผนงาน 
(1) รวมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของ

หนวยงานดานงานประปาและงานสนับสนุนตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานประปา เพ่ือเปนแบบแผน
ในการปฏิบัติงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) รวมและติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงาน  ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานตามท่ีกําหนดไว 

(3) วางแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของ
หนวยงานดานงานประปาท่ีรับผิดชอบ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน ภายใตขอจํากัดทางดานงบประมาณ บุคลากร และเวลา 

(4) คนควาประยุกตเทคโนโลยีหรือองคความรูใหม ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานในภารกิจของหนวยงานใน
ภาพรวมเพ่ือนํามาปรับปรุงใหการปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
2.  ดานบริหารงาน 
(5) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการออกแบบ 

ติดตั้ง ผลิตและการจําหนายน้ําประปา เพ่ือใหไดผลผลิตตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
(6) มอบหมาย ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล แกปญหา และ

ควบคุมการบริการผูใชน้ํา เพ่ืออํานวยการใหการดําเนินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว            
และตอบสนองความตองการสูงสุด 

(7) ตรวจสอบและควบคุมรายได รายจาย พัสดุ ครุภัณฑและทรัพยสินของการประปาตางๆ เพ่ือให
เปนไปตามระเบียบท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและตรงเวลาสูงสุด   

(8) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการประมาณราคา 
การประกวดราคา การทําสัญญาจาง หรือการตรวจรับงานงวดเพ่ือเบิกจายเงินในงานดานการ
ประปา เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและตรงเวลาสูงสุด   

(9) ควบคุมการใชบํารุงรักษาเคร่ืองจักร ยานพาหนะ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชของหนวยงาน เพ่ือให
สามารถใชงานตามความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักวิชาการ 



�2
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(10) ตอบปญหา ชี้แจงและดําเนินการเปนกรรมการหรือผูบริหารงานตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 
เชนเปนกรรมการตรวจรับ เปนตน เพ่ือควบคุมใหภารกิจดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปนประโยชนตอประชาชน  

(12) อํานวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(13) ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลอง

กับวัตถุประสงคของหนวยงานและองคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
(14) สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกผูใตบังคับบัญชาเพ่ือพัฒนา

เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีกํากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนแก
หนวยงานอยางยั่งยืน 

(15) พิจารณาวางแผนการทํางานและการกระจายอัตรากําลังของเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ดานงานประปาตามความเหมาะสมและศักยภาพของเจาหนาท่ีแตละราย เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
4. ดานบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณ 
(16) รวมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ท้ังดาน

งบประมาณ อาคารสถานท่ีและอุปกรณในการทํางาน เพ่ือใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพ
คุมคา และบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด โดยอาจพิจารณานํา
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกัน 

(17) รวมหรือบริหารและกําหนดแนวทางการจัดสรรและการใชทรัพยากร หรืองบประมาณตามท่ี
ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิศวกรรมศาสตร หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดใหใช

เปนคุณสมบัติสําหรับตําแหนงนี้ได  และ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือท่ี ก .ถ.เทียบเทา โดยจะตอง

ปฏิบัติงานประปา หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
 
 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ��

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 



��
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  อํานวยการหรือบริหาร 
ชื่อสายงาน   บริหารงานประปา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักบริหารงานประปา 
ระดับตําแหนง   ระดับกลาง 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานแผนงาน 
(1) วางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงาน

ดานงานประปาและงานสนับสนุนตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานประปา เพ่ือเปนแบบแผนในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงาน  ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานตามท่ีกําหนดไว 

(3) วางแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของ
หนวยงานดานงานประปาท่ีรับผิดชอบ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน ภายใตขอจํากัดทางดานงบประมาณ บุคลากร และเวลา 

(4) คนควาประยุกตเทคโนโลยีหรือองคความรูใหม ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานในภารกิจของหนวยงานใน
ภาพรวมเพ่ือนํามาปรับปรุงใหการปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
2.  ดานบริหารงาน 
(5) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการออกแบบ 

ติดตั้ง ผลิตและการจําหนายน้ําประปา เพ่ือใหไดผลผลิตตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
(6) มอบหมาย ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล แกปญหา และ

ควบคุมการบริการผูใชน้ํา เพ่ืออํานวยการใหการดําเนินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว            
และตอบสนองความตองการสูงสุด 

(7) ตรวจสอบและควบคุมรายได รายจาย พัสดุ ครุภัณฑและทรัพยสินของการประปาตางๆ เพ่ือให
เปนไปตามระเบียบท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและตรงเวลาสูงสุด   

(8) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการประมาณราคา 
การประกวดราคา การทําสัญญาจาง หรือการตรวจรับงานงวดเพ่ือเบิกจายเงินในงานดานการ
ประปา เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและตรงเวลาสูงสุด   

(9) ควบคุมการใชบํารุงรักษาเคร่ืองจักร ยานพาหนะ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชของหนวยงาน เพ่ือให
สามารถใชงานตามความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักวิชาการ 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ��

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(10) ตอบปญหา ชี้แจงและดําเนินการเปนกรรมการหรือผูบริหารงานตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 
เชนเปนกรรมการตรวจรับ เปนตน เพ่ือควบคุมใหภารกิจดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) กําหนด พัฒนา ปรับปรุง หรือแกไขแนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานดานงานประปา เพ่ือใหการทํางานในงานท่ีรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 

(12) พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ  เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

(13) ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปนประโยชนตอประชาชน 

(14) อํานวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(15) ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลอง

กับวัตถุประสงคของหนวยงานและองคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
(16) สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกผูใตบังคับบัญชาเพ่ือพัฒนา

เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีกํากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนแก
หนวยงานอยางยั่งยืน 

(17) พิจารณาวางแผนการทํางานและการกระจายอัตรากําลังของเจาหนาท่ีในสํานัก กองหรือ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานงานประปาตามความเหมาะสมและศักยภาพของเจาหนาท่ีแตละ
ราย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 
4. ดานบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณ 
(18) รวมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของสํานัก กองหรือหนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ท้ังดานงบประมาณ อาคารสถานท่ีและอุปกรณในการทํางาน เพ่ือใหการทํางานเกิด
ประสิทธิภาพคุมคา และบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด โดยอาจ
พิจารณานํางบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกัน 

(19) รวมหรือบริหารและกําหนดแนวทางการจัดสรรและการใชทรัพยากร หรืองบประมาณตามท่ี
ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานประปาประเภทอํานวยการหรือบริหาร             

ระดับตน มาแลวไมนอยกวา  4 ป และ 
1. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองประปาหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา  2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานชางประปา หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาสวน หรือหัวหนาฝาย หรือท่ี ก.ถ.เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานประปา หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบได
ไมต่ํากวานี้ทางวิศวกรรมศาสตร หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได  หรือ 

3. ดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอย
กวา 6 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานชางประปา  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  อํานวยการหรือบริหาร 
ชื่อสายงาน   บริหารงานประปา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักบริหารงานประปา 
ระดับตําแหนง   ระดับสูง 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานแผนงาน 
(1) วางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงาน

ดานงานประปา เพ่ือใหสอดคลองกับกลยุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด 
(2) ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีมีความหลากหลาย และความยุงยากซับซอนมาก 

ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน  ตลอดจนประเมินผลและรายงาน
การดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานตามท่ีกําหนดไว 

(3) บริหารโครงการขนาดใหญ โดยมีการบูรณาการแผนงาน กิจกรรม ข้ันตอนสําคัญ เพ่ือให
เปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานการประปาท่ีมีความหลากหลาย ความ
ยุงยากและตองการคุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษ 

(4) กําหนดกลยุทธ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหนวยงานและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในภาพรวม เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ    

 
2.  ดานบริหารงาน 
(5) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการออกแบบ 

ติดตั้ง ผลิตและการจําหนายน้ําประปา  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญและ                   
มีความซับซอนมากเพ่ือใหไดผลผลิตตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

(6) มอบหมาย ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล แกปญหา และ
ควบคุมการบริการผูใชน้ํา ขององคกรปกครองทองถ่ินขนาดใหญและมีความซับซอนมาก          
เพ่ืออํานวยการใหการดําเนินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และตอบสนองความตองการ
สูงสุด 

(7) ตรวจสอบและควบคุมรายได รายจาย พัสดุ ครุภัณฑและทรัพยสินของการประปาตางๆ ซี่งมี
ความยากและตองการความเชี่ยวชาญสูงมาก เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพและตรงเวลาสูงสุด   

(8) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการประมาณราคา 
การประกวดราคา การทําสัญญาจาง หรือการตรวจรับงานงวดในโครงการขนาดใหญหรือมี
ความซับซอนสูงมาก เพ่ือเบิกจายเงินในงานดานการประปา เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบท่ี
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและตรงเวลาสูงสุด   

(9) ควบคุมการใชบํารุงรักษาเคร่ืองจักร ยานพาหนะ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชของหนวยงาน เพ่ือให
สามารถใชงานตามความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักวิชาการ 
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(10) ตอบปญหา ชี้แจงและดําเนินการเปนกรรมการหรือผูบริหารงานตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 
เชนเปนกรรมการตรวจรับพัสดุ เปนตน เพ่ือควบคุมใหภารกิจดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค
ท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) กําหนด พัฒนา ปรับปรุง หรือแกไขแนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานดานงานประปา เพ่ือใหการทํางานในงานท่ีรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 

(12) พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ  เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

(13) วินิจฉัย  ส่ังการเร่ืองท่ีมีขอบเขตผลกระทบในวงกวาง หรือมีความซับซอนของประเด็นปญหา 
ซึ่งตองพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ  
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

(14) ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือเกิด
ความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปนประโยชนตอประชาชน  

(15) อํานวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(16) ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลอง

กับวัตถุประสงคของหนวยงานและองคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
(17) สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกผูใตบังคับบัญชาเพ่ือพัฒนา

เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีกํากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนแก
หนวยงานอยางยั่งยืน 

(18) พิจารณาวางแผนการทํางานและการกระจายอัตรากําลังของเจาหนาท่ีในสํานัก กองหรือ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานงานประปาตามความเหมาะสมและศักยภาพของเจาหนาท่ีแตละ
ราย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(19) ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหมๆ หรือกลยุทธในการบริหารทรัพยากรบุคคลในการพัฒนา 
กระตุน เรงเราเจาหนาท่ีผูปฏิบัติในการผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการดําเนินงานท่ีมี
คุณภาพท่ีดีข้ึน 

 
4.  ดานบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณ 
(20) วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงานท่ีตองรับผิดชอบสูง เพ่ือใหสอดคลอง

กับนโยบาย พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(21) ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณในจํานวนท่ีสูงมาก ใหเกิดประสิทธิภาพ 

ความคุมคา และเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
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(22) วางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของสํานัก กองหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ท้ังดานงบประมาณ อาคารสถานท่ีและอุปกรณในการทํางาน เพ่ือใหการทํางานเกิด
ประสิทธิภาพคุมคา และบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด โดยอาจ
พิจารณานํางบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกัน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานประปาประเภทอํานวยการหรือบริหาร 

ระดับกลางหรือนักบริหารงานชาง ประเภทบริหารระดับกลาง มาแลวไมนอยกวา 2 ป และ 
2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองประปา หรือผูอํานวยการกองชางหรือ

ผูอํานวยการสวนในสํานักประปา หรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับ  งานบริหารงานชางสุขาภิบาล หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัตงิานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท อํานวยการหรือบริหาร 
 
สายงาน บริหารงานสวัสดิการสังคม 
 
ลักษณะงานโดยสวัสดิการสังคม 

สายงานนี้ครอบคลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางดานสวัสดิการสังคมในฐานะหัวหนา
หนวยงาน ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห การสงเสริมสวัสดิภาพเด็ก สตรี 
และเยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแนนและชุมชนแออัด 
การสงเสริมกีฬา การจัดใหมีและสนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชน การสงเสริมงานประเพณีทองถ่ิน
และกิจกรรมทางศาสนา  งานหองสมุด และงานสวนสาธารณะ การใหคําปรึกษาแนะนําหรือ
ตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน การสงเสริมอาชีพ รายได งานโครงการ
พระราชดําริ งานปองกันและปราบปรามยาเสพติด งานลูกเสือชาวบาน และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ี
เกี่ยวของ 

 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับตน 
  นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับกลาง 
  นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับสูง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท  อํานวยการหรือบริหาร 
ชื่อสายงาน   บริหารงานสวัสดิการสังคม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 
ระดับตําแหนง   ระดับตน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานแผนงาน 
(1) รวมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของ

หนวยงานดานงานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห งานพัฒนาชุมชนหรืองานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือเปนแบบแผนในการปฏิบัติงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) รวมและติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงาน  ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานตามท่ีกําหนดไว 

(3) วางแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของ
หนวยงานดานงานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห งานพัฒนาชุมชนหรืองานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ภายใตขอจํากัดทางดาน
งบประมาณ บุคลากร และเวลา 

(4) คนควาประยุกตเทคโนโลยีหรือองคความรูใหม ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานในภารกิจของหนวยงานใน
ภาพรวมเพ่ือนํามาปรับปรุงใหการปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
2.  ดานบริหารงาน 
(5) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการดําเนินสังคม

สงเคราะห เพ่ือใหการชวยเหลือ ฟนฟู และสงเคราะหประชาชน ผูปวยหรือผูท่ีตองการความ
อนุเคราะหไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(6) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลงานพัฒนาและจัด
ระเบียบชุมชนหนาแนนและชุมชนแออัด เพ่ือใหประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะท่ีดี มีความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินและสามารถสรางสรรคประโยชนแกสังคมสูงสุด 

(7) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการดําเนินการ
สงเสริมสวัสดภิาพเด็กและเยาวชน การจัดตั้งศูนยเยาวชน การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ของศูนยเยาวชน การจัดใหมีกีฬาเด็กและเยาวชน หรือการพัฒนาเด็กและเยาวชนในรูปแบบ
ตางๆ เพ่ือใหเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีซึ่งรับผิดชอบเติบโตข้ึนอยางมีศักยภาพ มีสุขภาวะ และ
เปนผูใหญท่ีสามารถพัฒนาพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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(8) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไขและควบคุมดูแลกํากับการสงเสริม
การดําเนินงานขององคกรสตรีในทองถ่ิน สนับสนุนกิจกรรมของสตรี สงเสริมใหสตรีมีรายได
เสริม เพ่ือใหสตรีมีอาชีพ และมีรายไดชวยเหลือครอบครัว 

(9) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการสงเสริมใหมี
การดูแล และพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุ และผูพิการ เพ่ือชวยใหผูสูงอายุและผูพิการสามารถ
ใชชีวิตอยูในชุมชนไดอยางเปนสุข 

(10) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการพัฒนาชุมชน
และการจัดตั้งกลุมพัฒนาชุมชน เพ่ือใหชุมชนท่ีดูแลรับผิดชอบสามารถเล้ียงตนเองอยาง
พอเพียงและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลงานนันทนาการ
ชุมชน การจัดกีฬาหรือส ง เสริม สุขภาพ การจัด ใหมีหองสมุดประชาชน หรืองาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถ่ิน เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในสังคมมีความพรอมท้ังสุขภาพ
กาย จิตใจ ปญญาและสังคม 

(12) ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็น สรุปรายงานและใหแนวทางงานวิจัยเกี่ยวกับดานสวัสดิการ
สังคม สังคมสงเคราะหหรือการพัฒนาชุมชน เพ่ือใหเกิดการพัฒนารูปแบบ กระบวนการหรือ
วิธีการเชิงวิชาการท่ีเหมาะสมและเปนประโยชนตอพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ  

(13) ตอบปญหา ชี้แจงและดําเนินการเปนกรรมการหรือผูบริหารงานตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 
เชนเปนกรรมการตรวจรับพัสดุ เปนตน เพ่ือควบคุมใหภารกิจดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค
ท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(14) พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ  เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

(15) ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปนประโยชนตอประชาชน  

(16) อํานวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(17) ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลอง

กับวัตถุประสงคของหนวยงานและองคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
(18) สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกผูใตบังคับบัญชาเพ่ือพัฒนา

เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีกํากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนแก
หนวยงานอยางยั่งยืน 

(19) พิจารณาวางแผนการทํางานและการกระจายอัตรากําลังของเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ดานงานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห งานพัฒนาชุมชนหรืองานตางๆ ท่ีเกี่ยวของตาม
ความเหมาะสมและศักยภาพของเจาหนาท่ีแตละราย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ��

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
4. ดานบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณ 
(20) รวมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ท้ัง

ดานงบประมาณ อาคารสถานท่ีและอุปกรณในการทํางาน เพ่ือใหการทํางานเกิด
ประสิทธิภาพคุมคา และบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด โดยอาจ
พิจารณานํางบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกัน 

(21) รวมหรือบริหารและกําหนดแนวทางการจัดสรรและการใชทรัพยากร หรืองบประมาณตามท่ี
ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาท่ี ก.ถ.  รับรอง และ 
2. ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทา โดยปฏิบัติงานทางดาน

งานสวัสดิการสังคม พัฒนาชุมชน สังคมสงเคราะห หรือ งานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา           
1 ป 
 

ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  อํานวยการหรือบริหาร 
ชื่อสายงาน   บริหารงานสวัสดิการสังคม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 
ระดับตําแหนง   ระดับกลาง 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานแผนงาน 
(1) วางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงาน

ดานงานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห งานพัฒนาชุมชนหรืองานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือ
เปนแบบแผนในการปฏิบัติงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(2) ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงาน  ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานตามท่ีกําหนดไว 

(3) วางแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของ
หนวยงานดานงานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห งานพัฒนาชุมชนหรืองานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ภายใตขอจํากัดทางดาน
งบประมาณ บุคลากร และเวลา 

(4) คนควาประยุกตเทคโนโลยีหรือองคความรูใหม ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานในภารกิจของหนวยงานใน
ภาพรวมเพ่ือนํามาปรับปรุงใหการปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
2.  ดานบริหารงาน 
(5) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการดําเนินสังคม

สงเคราะห เพ่ือใหการชวยเหลือ ฟนฟู และสงเคราะหประชาชน ผูปวยหรือผูท่ีตองการความ
อนุเคราะหไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(6) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลงานพัฒนาและจัด
ระเบียบชุมชนหนาแนนและชุมชนแออัด เพ่ือใหประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะท่ีดี มีความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินและสามารถสรางสรรคประโยชนแกสังคมสูงสุด 

(7) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการดําเนินการ
สงเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน การจัดตั้งศูนยเยาวชน การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ของศูนยเยาวชน การจัดใหมีกีฬาเด็กและเยาวชน หรือการพัฒนาเด็กและเยาวชนในรูปแบบ
ตางๆ เพ่ือใหเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีซึ่งรับผิดชอบเติบโตข้ึนอยางมีศักยภาพ มีสุขภาวะ และ
เปนผูใหญท่ีสามารถพัฒนาพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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(8) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไขและควบคุมดูแลกํากับการสงเสริม
การดําเนินงานขององคกรสตรีในทองถ่ิน สนับสนุนกิจกรรมของสตรี สงเสริมใหสตรีมีรายได
เสริม เพ่ือใหสตรีมีอาชีพ และมีรายไดชวยเหลือครอบครัว 

(9) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการสงเสริมใหมี
การดูแล และพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุ และผูพิการ เพ่ือชวยใหผูสูงอายุและผูพิการสามารถ
ใชชีวิตอยูในชุมชนไดอยางเปนสุข 

(10) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการพัฒนาชุมชน
และการจัดตั้งกลุมพัฒนาชุมชน เพ่ือใหชุมชนท่ีดูแลรับผิดชอบสามารถเล้ียงตนเองอยาง
พอเพียงและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลงานนันทนาการ
ชุมชน การจัดกีฬาหรือส ง เสริม สุขภาพ การจัด ใหมีหองสมุดประชาชน หรืองาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถ่ิน เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในสังคมมีความพรอมท้ังสุขภาพ
กาย จิตใจ ปญญาและสังคม 

(12) ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็น สรุปรายงานและใหแนวทางงานวิจัยเกี่ยวกับดานสวัสดิการ
สังคม สังคมสงเคราะหหรือการพัฒนาชุมชน เพ่ือใหเกิดการพัฒนารูปแบบ กระบวนการหรือ
วิธีการเชิงวิชาการท่ีเหมาะสมและเปนประโยชนตอพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ  

(13) ตอบปญหา ชี้แจงและดําเนินการเปนกรรมการหรือผูบริหารงานตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 
เชนเปนกรรมการตรวจรับพัสดุเปนตน เพ่ือควบคุมใหภารกิจดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค
ท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(14) กําหนด พัฒนา ปรับปรุง หรือแกไขแนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานดานงานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห งานพัฒนาชุมชนหรืองานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใหการทํางานในงานท่ีรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนสูงสุด 

(15) พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ  เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

(16) ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปนประโยชนตอประชาชน 

(17) อํานวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(18) ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลอง

กับวัตถุประสงคของหนวยงานและองคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
(19) สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกผูใตบังคับบัญชาเพ่ือพัฒนา

เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีกํากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนแก
หนวยงานอยางยั่งยืน 
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(20) พิจารณาวางแผนการทํางานและการกระจายอัตรากําลังของเจาหนาท่ีในสํานัก กองหรือ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานงานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห งานพัฒนาชุมชนหรืองาน
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของตามความเหมาะสมและศักยภาพของเจาหนาท่ีแตละราย เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
4. ดานบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณ 
(21) วางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของสํานัก กองหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ท้ังดานงบประมาณ อาคารสถานท่ีและอุปกรณในการทํางาน เพ่ือใหการทํางานเกิด
ประสิทธิภาพคุมคา และบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด โดยอาจ
พิจารณานํางบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกัน 

(22) บริหารและกําหนดแนวทางการจัดสรรและการใชทรัพยากร หรืองบประมาณตามท่ีได รับ
มอบหมาย เพ่ือใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 

 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานสวัสดิการสังคม ประเภทอํานวยการหรือ
บริหาร ระดับตน และหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป   
 1. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม หรือท่ี ก.ถ.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานสวัสดิการสังคม 
หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
 2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาฝาย หรือ สวนสวัสดิการสังคม หรือ
ท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานสวัสดิการ
สังคม  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับ                
ผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสังคมสงเคราะหศาสตร  สังคมวิทยา  จิตวิทยา              
การพัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง  หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได  
 3. ดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลว           
ไมนอยกวา 6 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานสวัสดิการสังคม หรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  อํานวยการหรือบริหาร 
ชื่อสายงาน   บริหารงานสวัสดิการสังคม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 
ระดับตําแหนง   ระดับสูง 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานแผนงาน 
(1) วางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงาน

ดานงานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห งานพัฒนาชุมชนหรืองานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหสอดคลองกับกลยุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด 

(2) ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีมีความหลากหลาย และความยุงยากซับซอนมาก 
ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน  ตลอดจนประเมินผลและรายงาน
การดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานตามท่ีกําหนดไว 

(3) บริหารโครงการขนาดใหญ โดยมีการบูรณาการแผนงาน กิจกรรม ข้ันตอนสําคัญ เพ่ือให
เปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห งาน
พัฒนาชุมชนหรืองานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ท่ีมีความหลากหลาย ความยุงยากและตองการคุณภาพ
ของงานสูงมากเปนพิเศษ 

(4) กําหนดกลยุทธ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหนวยงานและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในภาพรวม เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ    

 
2.  ดานบริหารงาน 
(5) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการดําเนินสังคม

สงเคราะห เพ่ือใหการชวยเหลือ ฟนฟู และสงเคราะหประชาชน ผูปวยหรือผูท่ีตองการความ
อนุเคราะหในทองถ่ินขนาดใหญและมีความซับซอนมากท้ังเชิงความหลากหลายและจํานวน
ประชากรไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(6) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลงานพัฒนาและจัด
ระเบียบชุมชนหนาแนนและชุมชนแออัด เพ่ือใหประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะท่ีดี มีความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินและสามารถสรางสรรคประโยชนแกสังคมสูงสุด 

(7) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการดําเนินการ
สงเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน การจัดตั้งศูนยเยาวชน การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ของศูนยเยาวชน การจัดใหมีกีฬาเด็กและเยาวชน หรือการพัฒนาเด็กและเยาวชนในรูปแบบ
ตางๆ เพ่ือใหเด็กและเยาวชนในทองถ่ินขนาดใหญและมีความซับซอนมากท้ังเชิงความ
หลากหลายและจํานวนประชากรสามารถเติบโตข้ึนอยางมีศักยภาพ มีสุขภาวะ และเปนผูใหญ
ท่ีสามารถพัฒนาพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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(8) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไขและควบคุมดูแลกํากับการสงเสริม
การดําเนินงานขององคกรสตรีในทองถ่ิน สนับสนุนกิจกรรมของสตรี สงเสริมใหสตรีมีรายได
เสริม เพ่ือใหสตรีมีอาชีพ และมีรายไดชวยเหลือครอบครัว 

(9) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการสงเสริมใหมี
การดูแล และพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุ และผูพิการ เพ่ือชวยใหผูสูงอายุและผูพิการสามารถ
ใชชีวิตอยูในชุมชนไดอยางเปนสุข 

(10) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการพัฒนาชุมชน
และการจัดตั้งกลุมพัฒนาชุมชนในทองถ่ินขนาดใหญและมีความซับซอนมากท้ังเชิงความ
หลากหลายและจํานวนประชากร เพ่ือใหชุมชนท่ีดูแลรับผิดชอบสามารถเล้ียงตนเองอยาง
พอเพียงและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลงานนันทนาการ
ชุมชน การจัดกีฬาหรือส ง เสริม สุขภาพ การจัด ใหมีหองสมุดประชาชน หรืองาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถ่ิน เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในสังคมมีความพรอมท้ังสุขภาพ
กาย จิตใจ ปญญาและสังคม 

(12) ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็น สรุปรายงานและใหแนวทางงานวิจัยเกี่ยวกับดานสวัสดิการ
สังคม สังคมสงเคราะหหรือการพัฒนาชุมชนซี่งมีความยากและตองการความเชี่ยวชาญสูงมาก 
เพ่ือใหเกิดการพัฒนารูปแบบ กระบวนการหรือวิธีการเชิงวิชาการท่ีเหมาะสมและเปน
ประโยชนตอพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ  

(13) ตอบปญหา ชี้แจงและดําเนินการเปนกรรมการหรือผูบริหารงานตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 
เชนเปนกรรมการตรวจรับพัสดุเปนตน เพ่ือควบคุมใหภารกิจดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค
ท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(14) กําหนด พัฒนา ปรับปรุง หรือแกไขแนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานดานงานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห งานพัฒนาชุมชนหรืองานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใหการทํางานในงานท่ีรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนสูงสุด 

(15) พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ  เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

(16) วินิจฉัย  ส่ังการเร่ืองท่ีมีขอบเขตผลกระทบในวงกวาง หรือมีความซับซอนของประเด็นปญหา 
ซึ่งตองพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ  
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

(17) ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือเกิด
ความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปนประโยชนตอประชาชน  

(18) อํานวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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3.  ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(19) ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลอง

กับวัตถุประสงคของหนวยงานและองคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
(20) สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกผูใตบังคับบัญชาเพ่ือพัฒนา

เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีกํากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนแก
หนวยงานอยางยั่งยืน 

(21) พิจารณาวางแผนการทํางานและการกระจายอัตรากําลังของเจาหนาท่ีในสํานัก กองหรือ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานงานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห งานพัฒนาชุมชนหรืองาน
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ตามความเหมาะสมและศักยภาพของเจาหนาท่ีแตละราย เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(22) ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหมๆ หรือกลยุทธในการบริหารทรัพยากรบุคคลในการพัฒนา 
กระตุน เรงเราเจาหนาท่ีผูปฏิบัติในการผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการดําเนินงานท่ีมี
คุณภาพท่ีดีข้ึน 

 
4.  ดานบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณ 
(23) วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงานท่ีตองรับผิดชอบสูง เพ่ือใหสอดคลอง

กับนโยบาย พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(24) ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณในจํานวนท่ีสูงมาก ใหเกิดประสิทธิภาพ 

ความคุมคา และเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(25) วางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของสํานัก กองหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ท้ังดานงบประมาณ อาคารสถานท่ีและอุปกรณในการทํางาน เพ่ือใหการทํางานเกิด
ประสิทธิภาพคุมคา และบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด โดยอาจ
พิจารณานํางบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกัน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานสวัสดิการสังคมประเภทอํานวยการหรือบริหาร 

ระดับกลาง มาแลวไมนอยกวา 2 ป และ 
2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมหรือผูอํานวยการสวน              

ในสํานักการสวัสดิการสังคม หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานสวัสดิการสังคม หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 



�00
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท อํานวยการหรือบริหาร 
 
สายงาน บริหารงานสาธารณสุข 
 
ลักษณะงานโดยสาธารณสุข 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานบริหารงานสาธารณสุขในฐานะหัวหนา
หนวยงานระดับกอง ระดับแผนกและผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ เกี่ยวกับ 
การวางแผนงานสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะหขอมูลสถิติเกี่ยวกับการสาธารณสุข การเฝา
ระวังโรค การวางแผนการใหบริการสาธารณสุข เชน การสงเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค  
การรักษาพยาบาลและฟนฟูสุขภาพ  การสุขศึกษา การจัดทํางบประมาณในการดําเนินงาน
สาธารณสุขและบริการทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินงานสาธารณสุข  การตรวจควบคุมการฆาสัตว
และจําหนายเนื้อสัตว  การรวบรวมแผนหนวยงานยอยและการกระจายแผนงานสําหรับหนวยปฏิบัติ
ตางๆ การติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหแผนงานการสาธารณสุขบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว  ตลอดจนการจัดใหมีและสนับสนุนการกําหนดนโยบายสาธารณสุขและปฏิบัติ
หนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของกับงานสาธารณสุขซึ่งตําแหนงตางๆ เหลานี้มี ลักษณะท่ีจําเปนตองใช
ผูปฏิบัติงานท่ีมีความรูหรือความชํานาญและประสบการณในดานการสาธารณสุขอยางสูง 

 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นักบริหารงานสาธารณสุข  ระดับตน 
  นักบริหารงานสาธารณสุข  ระดับกลาง 
  นักบริหารงานสาธารณสุข  ระดับสูง 
   
 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท  อํานวยการหรือบริหาร 
ชื่อสายงาน   บริหารงานสาธารณสุข 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักบริหารงานสาธารณสุข 
ระดับตําแหนง   ระดับตน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานแผนงาน 
(1) รวมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของ

หนวยงานดานงานสาธารณสุขท่ีสังกัด เพ่ือเปนแบบแผนในการปฏิบัติงานของหนวยงานให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) รวมและติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงาน  ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานตามท่ีกําหนดไว 

(3) รวมวางแผนและกําหนดนโยบายสาธารณสุขในพ้ืนท่ี เพ่ือควบคุมดูแลใหประชาชนในทองถ่ินมี
สุขภาพอนามัยท่ีดีและปราศจากโรคระบาดตางๆ    

(4) รวมวางแผนแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางกําหนดและพัฒนามาตรฐานและ
กลวิธีการดําเนินงานสาธารณสุข เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ภายใตขอจํากัดทางดานงบประมาณ บุคลากร และเวลา 

(5) วางแผนนิเทศ ติดตามและประเมินผลงานสาธารณสุข และบริการทรัพยากรดานตางๆ เพ่ือ
ควบคุมใหการดําเนินงานของผูใตบังคับบัญชาหรือผูท่ีเกี่ยวของเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

(6) คนควาประยุกตเทคโนโลยีหรือองคความรูใหม ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานในภารกิจของหนวยงานใน
ภาพรวมเพ่ือนํามาปรับปรุงใหการปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
2.  ดานบริหารงาน 
(7) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการใหบริการ

สาธารณสุขหลายๆ ดานไดแกการรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค เปนตน
เพ่ืออํานวยการใหประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี มีอนามัย และไดรับบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตองและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการตรวจควบคุม
การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตวในทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหเปนไปตามกฎและระเบียบท่ี
กําหนดไว   

(9) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการสุขาภิบาลหรือ
การเฝาระวังโรคเพ่ือตัดวงจรการระบาดของโรค และใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี 
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(10) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการเผยแพรและ
ฝกอบรมและการสุขศึกษา เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจในการปองกันและรักษา
ตนเอง ครอบครัวและบุคคลรอบขางอยางถูกตองและเปนประโยชนสูงสุด 

(11) ตอบปญหา ชี้แจงและดําเนินการเปนกรรมการหรือผูบริหารงานตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 
เชนเปนกรรมการตรวจรับพัสดุ เปนตน เพ่ือควบคุมใหภารกิจดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค
ท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(12) ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปนประโยชนตอประชาชน  

(13) อํานวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(14) ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลอง

กับวัตถุประสงคของหนวยงานและองคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
(15) สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกผูใตบังคับบัญชาเพ่ือพัฒนา

เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีกํากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนแก
หนวยงานอยางยั่งยืน 

(16) พิจารณาวางแผนการทํางานและการกระจายอัตรากําลังของเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ดานงานสาธารณสุขตามความเหมาะสมและศักยภาพของเจาหนาท่ีแตละราย เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
4. ดานบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณ 
(17) รวมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ท้ังดาน

งบประมาณ อาคารสถานท่ีและอุปกรณในการทํางาน เพ่ือใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพ
คุมคา และบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด โดยอาจพิจารณานํา
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกัน 

(18) รวมหรือบริหารและกําหนดแนวทางการจัดสรรและการใชทรัพยากร หรืองบประมาณตามท่ี
ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 

1. ได รับปริญญาต รีหรือเทียบได ไมต่ํ ากวานี้ ทางพยาบาลศาสตร  สาธารณสุขศาสตร                         
สัตวแพทยศาสตร  สาธารณสุขมูลฐาน  ทันตแพทยศาสตร  แพทยศาสตร  เภสัชศาสตร  เทคนิค
การแพทย วิทยาศาสตร (ทางดานสุขศึกษา  สุขภาพส่ิงแวดลอม  สาธารณสุขความปลอดภัย  
อนามัย  การพยาบาล สุขาภิบาลอนามัย  ชีวอนามัย  และสาธารณสุขมูลฐาน)  หรือทางอื่นท่ี 
ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
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2. ดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทาโดยปฏิบัติงานทางดาน
สาธารณสุขมาแลวไมนอยกวา  1 ป 
 

ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  อํานวยการหรือบริหาร 
ชื่อสายงาน   บริหารงานสาธารณสุข 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักบริหารงานสาธารณสุข 
ระดับตําแหนง   ระดับกลาง 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานแผนงาน 
(1) วางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงาน

ดานงานสาธารณสุขท่ีสังกัด เพ่ือเปนแบบแผนในการปฏิบัติงานของหนวยงานใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงาน  ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานตามท่ีกําหนดไว 

(3) วางแผนและกําหนดนโยบายสาธารณสุขในพ้ืนท่ี เพ่ือควบคุมดูแลใหประชาชนในทองถ่ินมี
สุขภาพอนามัยท่ีดีและปราศจากโรคระบาดตางๆ    

(4) วางแผนแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางกําหนดและพัฒนามาตรฐานและกลวิธี
การดําเนินงานสาธารณสุข เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ภายใต
ขอจํากัดทางดานงบประมาณ บุคลากร และเวลา 

(5) วางแผนนิเทศ ติดตามและประเมินผลงานสาธารณสุข และบริการทรัพยากรดานตางๆ เพ่ือ
ควบคุมใหการดําเนินงานของผูใตบังคับบัญชาหรือผูท่ีเกี่ยวของเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

(6) คนควาประยุกตเทคโนโลยีหรือองคความรูใหม ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานในภารกิจของหนวยงานใน
ภาพรวมเพ่ือนํามาปรับปรุงใหการปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
2.  ดานบริหารงาน 
(7) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการใหบริการ

สาธารณสุขหลายๆ ดานไดแกการรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค เปนตน
เพ่ืออํานวยการใหประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี มีอนามัย และไดรับบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตองและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการตรวจควบคุม
การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตวในทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหเปนไปตามกฎและระเบียบท่ี
กําหนดไว   

(9) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการสุขาภิบาลหรือ
การเฝาระวังโรคเพ่ือตัดวงจรการระบาดของโรค และใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีด ี
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(10) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการเผยแพรและ
ฝกอบรมและการสุขศึกษา เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจในการปองกันและรักษา
ตนเอง ครอบครัวและบุคคลรอบขางอยางถูกตองและเปนประโยชนสูงสุด 

(11) ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็น สรุปรายงานและใหแนวทางงานวิจัยเกี่ยวกับดานสาธารณสุข 
เพ่ือใหเกิดการพัฒนารูปแบบ กระบวนการหรือวิธีการเชิงวิชาการท่ีเหมาะสมและเปน
ประโยชนตอพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ  

(12) ตอบปญหา ชี้แจงและดําเนินการเปนกรรมการหรือผูบริหารงานตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 
เชนเปนกรรมการตรวจรับพัสดเุปนตน เพ่ือควบคุมใหภารกิจดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค
ท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(13) กําหนด พัฒนา ปรับปรุง หรือแกไขแนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานดานงานสาธารณสุข เพ่ือใหการทํางานในงานท่ีรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 

(14) พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ  เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

(15) ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปนประโยชนตอประชาชน 

(16) อํานวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(17) ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลอง

กับวัตถุประสงคของหนวยงานและองคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
(18) สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกผูใตบังคับบัญชาเพ่ือพัฒนา

เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีกํากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนแก
หนวยงานอยางยั่งยืน 

(19) พิจารณาวางแผนการทํางานและการกระจายอัตรากําลังของเจาหนาท่ีในสํานัก กองหรือ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานงานสาธารณสุขตามความเหมาะสมและศักยภาพของเจาหนาท่ีแต
ละราย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 
4. ดานบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณ 
(20) รวมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของสํานัก กองหรือหนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ท้ังดานงบประมาณ อาคารสถานท่ีและอุปกรณในการทํางาน เพ่ือใหการทํางานเกิด
ประสิทธิภาพคุมคา และบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด โดยอาจ
พิจารณานํางบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกัน 
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(21) รวมหรือบริหารและกําหนดแนวทางการจัดสรรและการใชทรัพยากร หรืองบประมาณตามท่ี
ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานสาธารณสุขประเภทอํานวยการหรือบริหาร 
ระดับตน มาแลวไมนอยกวา 4 ป และ 
1. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารณสุขหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลว           

ไมนอยกวา  2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานสาธารณสุข หรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาสวน หรือหัวหนาฝาย หรือท่ี ก.ถ.เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสาธารณสุข หรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือ
เทียบไดไมต่ํากวานี้พยาบาลศาสตร  แพทยศาสตร  ทันตแพทยศาสตร  สัตวแพทยศาสตร  เภสัช
ศาสตร  สาธารณสุขศาสตร  สาธารณสุขมูลฐาน  เทคนิคการแพทย วิทยาศาสตร (ทางดานสุข
ศึกษา สุขภาพส่ิงแวดลอม สาธารณสุขความปลอดภัย อนามัย  การพยาบาล สุขาภิบาล อนามัย 
ชีวอนามัย และสาธารณสุขมูลฐาน) หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได หรือ 

3. ดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอย
กวา 6 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานสาธารณสุข หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  อํานวยการหรือบริหาร 
ชื่อสายงาน   บริหารงานสาธารณสุข 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักบริหารงานสาธารณสุข 
ระดับตําแหนง   ระดับสูง 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานแผนงาน 
(1) วางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงาน

ดานงานสาธารณสุข งานสถาปตยกรรม หรืองานวิศวกรรมตางๆ ใหสอดคลองสาธารณสุขกล
ยุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด 

(2) ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีมีความหลากหลาย และความยุงยากซับซอนมาก 
ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน  ตลอดจนประเมินผลและรายงาน
การดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานตามท่ีกําหนดไว 

(3) บริหารโครงการขนาดใหญ โดยมีการบูรณาการแผนงาน กิจกรรม ข้ันตอนสําคัญ เพ่ือให
เปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานสาธารณสุขท่ีมีความหลากหลาย ความ
ยุงยากและตองการคุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษ 

(4) วางแผนและกําหนดนโยบายสาธารณสุขในพ้ืนท่ี เพ่ือควบคุมดูแลใหประชาชนในทองถ่ินมี
สุขภาพอนามัยท่ีดีและปราศจากโรคระบาดตางๆ    

(5) วางแผนแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางกําหนดและพัฒนามาตรฐานและกลวิธี
การดําเนินงานสาธารณสุข เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ภายใต
ขอจํากัดทางดานงบประมาณ บุคลากร และเวลา 

(6) วางแผนนิเทศ ติดตามและประเมินผลงานสาธารณสุข และบริการทรัพยากรดานตางๆ เพ่ือ
ควบคุมใหการดําเนินงานของผูใตบังคับบัญชาหรือผูท่ีเกี่ยวของเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

(7) กําหนดกลยุทธ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหนวยงานและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในภาพรวม เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ    

 
2.  ดานบริหารงาน 
(8) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการใหบริการ

สาธารณสุขหลายๆ ดานในทองถ่ินขนาดใหญและมีความซับซอนมากท้ังเชิงความหลากหลาย
และจํานวนประชากรไดแกการรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค เปนตนเพ่ือ
อํานวยการใหประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี มีอนามัย และไดรับบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตองและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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(9) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการตรวจควบคุม
การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตวในทองถ่ินขนาดใหญท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหเปนไปตามกฎและ
ระเบียบท่ีกําหนดไว   

(10) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการสุขาภิบาลหรือ
การเฝาระวังโรคในทองถ่ินขนาดใหญและมีความซับซอนมากท้ังเชิงความหลากหลายและ
จํานวนประชากร เพ่ือตัดวงจรการระบาดของโรค และใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีด ี

(11) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการเผยแพรและ
ฝกอบรมและการสุขศึกษาในทองถ่ินขนาดใหญและมีความซับซอนมากท้ังเชิงความหลากหลาย
และจํานวนประชากร เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจในการปองกันและรักษาตนเอง 
ครอบครัวและบุคคลรอบขางอยางถูกตองและเปนประโยชนสูงสุด 

(12) ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็น สรุปรายงานและใหแนวทางงานวิจัยเกี่ยวกับดานสาธารณสุขซี่ง
มีความยากและตองการความเชี่ยวชาญสูงมาก เพ่ือใหเกิดการพัฒนารูปแบบ กระบวนการหรือ
วิธีการเชิงวิชาการท่ีเหมาะสมและเปนประโยชนตอพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ  

(13) ตอบปญหา ชี้แจงและดําเนินการเปนกรรมการหรือผูบริหารงานตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 
เชนเปนกรรมการตรวจรับพัสดุเปนตน เพ่ือควบคุมใหภารกิจดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค
ท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(14) กําหนด พัฒนา ปรับปรุง หรือแกไขแนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานดานงานสาธารณสุข เพ่ือใหการทํางานในงานท่ีรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 

(15) พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ  เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

(16) วินิจฉัย  ส่ังการเร่ืองท่ีมีขอบเขตผลกระทบในวงกวาง หรือมีความซับซอนของประเด็นปญหา 
ซึ่งตองพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ  
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

(17) ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือเกิด
ความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปนประโยชนตอประชาชน  

(18) อํานวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(19) ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงาน

สอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานและองคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
(20) สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกผูใตบังคับบัญชาเพ่ือพัฒนา

เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีกํากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนแก
หนวยงานอยางยั่งยืน 
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(21) พิจารณาวางแผนการทํางานและการกระจายอัตรากําลังของเจาหนาท่ีในสํานัก กองหรือ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานงานสาธารณสุขตามความเหมาะสมและศักยภาพของเจาหนาท่ี
แตละราย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(22) ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหมๆ หรือกลยุทธในการบริหารทรัพยากรบุคคลในการ
พัฒนา กระตุน เรงเราเจาหนาท่ีผูปฏิบัติในการผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการ
ดําเนินงานท่ีมีคุณภาพท่ีดีข้ึน 

 
4.  ดานบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณ 
(23) วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงานท่ีตองรับผิดชอบสูง เพ่ือใหสอดคลอง

กับนโยบาย พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(24) ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณในจํานวนท่ีสูงมาก ใหเกิดประสิทธิภาพ 

ความคุมคา และเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(25) วางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของสํานัก กองหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ท้ังดานงบประมาณ อาคารสถานท่ีและอุปกรณในการทํางาน เพ่ือใหการทํางานเกิด
ประสิทธิภาพคุมคา และบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด โดยอาจ
พิจารณานํางบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกัน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานสาธารณสุขประเภทอํานวยการหรือบริหาร 
ระดับกลาง มาแลวไมนอยกวา 2 ป และ 

2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมหรือ
ผูอํานวยการสวนในสํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย
กวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานสาธารณสุข หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ
มาแลว ไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท อํานวยการหรือบริหาร 
 
สายงาน บริหารงานชางสุขาภิบาล 
 
ลักษณะงานโดยชางสุขาภิบาล 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางดานบริหารงานชางสุขาภิบาล ซึ่งมีลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการวางโครงการ การรวบรวม และวิเคราะหขอมูลเพ่ือใชในการออกแบบและ
คํานวณดานวิศวกรรมสุขาภิบาล การควบคุม การกอสราง บํารุง รักษา ซอมแซม และติดตามผลวิจัย
ทางดานวิศวกรรมสุขาภิบาล ควบคุม การวางระบบ ปรับปรุงระบบระบายน้ํา กําจัดน้ําเสียและ
จัดการส่ิงแวดลอมท่ัวไปรวมถึงเหตุสําคัญอื่นๆ ซึ่งจะทําใหสภาวะแวดลอมในเขตองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินเปนพิษ การประเมินราคา ตรวจรับงานงวดเพ่ือเบิกจายใหบริการตรวจสอบและเปนท่ี
ปรึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในระบบงานชางสุขาภิบาล และบริการงานท่ัวไปของ
หนวยงาน ซึ่งตําแหนงตางๆ เหลานี้ มีลักษณะขนาดหรืออยูในประเภทตามท่ีกําหนดไวสําหรับผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมและปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ี
เกี่ยวของในการบริหารงานชางสุขาภิบาล ซึ่งจําเปนตองใหผูมีความรูความชํานาญในวิชาชาง
สุขาภิบาล วิชาการทางวิศวกรรมสุขาภิบาลหรือประกอบอาชีพวิศวกรรม ควบคุมสาขาวิศวกรรม
สุขาภิบาล 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นักบริหารงานชางสุขาภิบาล  ระดับตน 
  นักบริหารงานชางสุขาภิบาล  ระดับกลาง 
  นักบริหารงานชางสุขาภิบาล  ระดับสูง 
   
 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  อํานวยการหรือบริหาร 
ชื่อสายงาน   บริหารงานชางสุขาภิบาล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักบริหารงานชางสุขาภิบาล 
ระดับตําแหนง   ระดับตน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานแผนงาน 
(1) รวมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของ

หนวยงานดานงานชางสุขาภิบาล งานระบบระบายน้ํา งานจัดการส่ิงแวดลอมหรือ                   
งานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเปนแบบแผนในการปฏิบัติงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) รวมและติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงานดานชางสุขาภิบาล  ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน 
เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานตามท่ีกําหนดไว 

(3) รวมออกแบบและวางแผนโครงการ หรือระบบการจัดการดานวิศวกรรมหรือชางสุขาภิบาล เพ่ือ
เปนแนวทางในการดําเนินของผูใตบังคับบัญชาหรือผูรับจางท่ีเกี่ยวของ  

(4) วางแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของ
หนวยงานดานงานชางสุขาภิบาล งานวิศวกรรมหรืองานระบบน้ําท่ีสังกัดท่ีรับผิดชอบ                     
เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ภายใตขอจํากัดทางดานงบประมาณ 
บุคลากร และเวลา 

(5) คนควาประยุกตเทคโนโลยีหรือองคความรูใหม ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานในภารกิจของหนวยงานใน
ภาพรวมเพ่ือนํามาปรับปรุงใหการปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
2.  ดานบริหารงาน 
(6) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการออกแบบและ

วางระบบการจัดการดานวิศวกรรมหรือชางสุขาภิบาล เพ่ือใหไดผลผลิตตามเปาหมายท่ี
กําหนดไว 

(7) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมแบบรูปรายการ
กอสราง การประมาณราคา จัดพิมพแบบรูปรายการตางๆ เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  

(8) พิจารณาขอขัดแยงในระบบชางสุขาภิบาล เพ่ือใหขอเสนอแนะท่ีถูกตองตามหลักวิชาการสูงสุด 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(9) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมการประมาณราคา 
การประกวดราคา การทําสัญญาจาง ควบคุมการกอสราง หรือการตรวจรับงานงวดเพ่ือเบิก
จายเงินในงานดานการชางสุขาภิบาลและงานวิศวกรรมตางๆ เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบท่ี
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและตรงเวลาสูงสุด   

(10) ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็น สรุปรายงานและใหแนวทางงานวิจัยเกี่ยวกับดานงานวิศวกรรม
สุขาภิบาลหรือชางสุขาภิบาล เชน กิจการประปาท่ีมีกําลังผลิตสูง ระบบการกําจัดส่ิงปฏิกูลท่ี
เปนของแข็งหรือของเหลว เปนตน เพ่ือใหเกิดการพัฒนารูปแบบ กระบวนการหรือวิธีการเชิง
วิชาการท่ีเหมาะสม เปนมาตรฐานและเปนประโยชนตอพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ  

(11) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมการจัดการส่ิงแวดลอม
ของผูประกอบการหรือประชาชน เชนการจัดการกับระบบการกําจัดส่ิงปฏิกูลท่ีเปนของแข็งหรือ
ของเหลวสําหรับบริเวณท่ีพักอาศัยหรือสําหรับชุมชนหนาแนน การจัดระบบการกําจัดส่ิงปฏิกูล
ท่ีเปนของแข็ง ของเหลว กาซไอ เขมาควัน รังสี หรือ ฝุน สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเปน
สาเหตุใหเกิดอันตรายแกสุขภาพและอนามัยของคนในทองถ่ิน เพ่ือคุมครองใหประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีสุขภาวะท่ีดี ไมมีความเสียหายแกทรัพยสิน หรือมีเหตุรําคาญในชุมชนท้ังทางตรงและ
ทางออม 

(12) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการสํารวจ
ออกแบบวิเคราะหขอมูลทางวิศวกรรมสุขาภิบาลท่ีเกี่ยวกับการระบบประปา ระบบ                        
ระบายน้ําโสโครก ระบบน้ําท้ิง ระบบน้ํารอนหรือระบบการใชน้ํา หมุนเวียนสําหรับอาคารชุด 
อาคารพาณิชย สถานบริการหรือโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป
อยางถูกตองตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(13) ควบคุมการใชบํารุงรักษาเคร่ืองจักร ยานพาหนะ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชของหนวยงานวิศวกรรม
หรือชางสุขาภิบาล เพ่ือใหสามารถใชงานตามความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดตาม
หลักวิชาการ 

(14) ตอบปญหา ชี้แจงและดําเนินการเปนกรรมการหรือผูบริหารงานตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 
เชนเปนกรรมการตรวจรับพัสดุ เปนตน เพ่ือควบคุมใหภารกิจดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค
ท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(15) ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปนประโยชนตอประชาชน  

(16) อํานวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(17) ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลอง

กับวัตถุประสงคของหนวยงานและองคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
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(18) สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกผูใตบังคับบัญชาเพ่ือพัฒนา
เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีกํากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนแก
หนวยงานอยางยั่งยืน 

(19) พิจารณาวางแผนการทํางานและการกระจายอัตรากําลังของเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ดานงานชางสุขาภิบาลตามความเหมาะสมและศักยภาพของเจาหนาท่ีแตละราย เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
4. ดานบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณ 
(20) รวมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ท้ังดาน

งบประมาณ อาคารสถานท่ีและอุปกรณในการทํางาน เพ่ือใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพ
คุมคา และบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด โดยอาจพิจารณานํา
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกัน 

(21) รวมหรือบริหารและกําหนดแนวทางการจัดสรรและการใชทรัพยากร หรืองบประมาณตามท่ี
ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิศวกรรมศาสตร หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดใหใช

เปนคุณสมบัติสําหรับตําแหนงนี้ได   
2. และไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือท่ี ก.ถ.เทียบเทา โดยจะตอง

ปฏิบัติงานชางสุขาภิบาล หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  อํานวยการหรือบริหาร 
ชื่อสายงาน   บริหารงานชางสุขาภิบาล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักบริหารงานชางสุขาภิบาล 
ระดับตําแหนง   ระดับกลาง 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานแผนงาน 
(1) วางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงาน

ดานงานชางสุขาภิบาล งานระบบระบายน้ํา งานจัดการส่ิงแวดลอมหรืองานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือ
เปนแบบแผนในการปฏิบัติงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(2) ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงานดานชางสุขาภิบาล  ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไป
ตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานตามท่ีกําหนดไว 

(3) ออกแบบและวางแผนโครงการ หรือระบบการจัดการดานวิศวกรรมหรือชางสุขาภิบาล เพ่ือเปน
แนวทางในการดําเนินของผูใตบังคับบัญชาหรือผูรับจางท่ีเกี่ยวของ  

(4) วางแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของ
หนวยงานดานงานชางสุขาภิบาล งานวิศวกรรมหรืองานระบบน้ําท่ีสังกัดท่ีรับผิดชอบ เพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ภายใตขอจํากัดทางดานงบประมาณ 
บุคลากร และเวลา 

(5) คนควาประยุกตเทคโนโลยีหรือองคความรูใหม ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานในภารกิจของหนวยงานใน
ภาพรวมเพ่ือนํามาปรับปรุงใหการปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
2.  ดานบริหารงาน 
(6) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการออกแบบและ

วางระบบการจัดการดานวิศวกรรมหรือชางสุขาภิบาล เพ่ือใหไดผลผลิตตามเปาหมายท่ี
กําหนดไว 

(7) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมแบบรูปรายการ
กอสราง การประมาณราคา จัดพิมพแบบรูปรายการตางๆ เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  

(8) พิจารณาขอขัดแยงในระบบชางสุขาภิบาลท่ีตองการความชํานาญสูง เพ่ือใหขอเสนอแนะท่ี
ถูกตองตามหลักวิชาการสูงสุด 
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(9) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมการประมาณราคา 
การประกวดราคา การทําสัญญาจาง ควบคุมการกอสราง หรือการตรวจรับงานงวดเพ่ือเบิก
จายเงินในงานดานการชางสุขาภิบาลและงานวิศวกรรมตางๆ เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบท่ี
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและตรงเวลาสูงสุด   

(10) ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็น สรุปรายงานและใหแนวทางงานวิจัยเกี่ยวกับดานงานวิศวกรรม
สุขาภิบาลหรือชางสุขาภิบาล เชน กิจการประปาท่ีมีกําลังผลิตสูง ระบบการกําจัดส่ิงปฏิกูลท่ี
เปนของแข็งหรือของเหลว เปนตน เพ่ือใหเกิดการพัฒนารูปแบบ กระบวนการหรือวิธีการเชิง
วิชาการท่ีเหมาะสม เปนมาตรฐานและเปนประโยชนตอพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ  

(11) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมการจัดการส่ิงแวดลอม
ของผูประกอบการหรือประชาชน เชนการจัดการกับระบบการกําจัดส่ิงปฏิกูลท่ีเปนของแข็งหรือ
ของเหลวสําหรับบริเวณท่ีพักอาศัยหรือสําหรับชุมชนหนาแนน การจัดระบบการกําจัดส่ิงปฏิกูล
ท่ีเปนของแข็ง ของเหลว กาซไอ เขมาควัน รังสี หรือ ฝุน สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเปน
สาเหตุใหเกิดอันตรายแกสุขภาพและอนามัยของคนในทองถ่ิน เพ่ือคุมครองใหประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีสุขภาวะท่ีดี ไมมีความเสียหายแกทรัพยสิน หรือมีเหตุรําคาญในชุมชนท้ังทางตรงและ
ทางออม 

(12) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการสํารวจ
ออกแบบวิเคราะหขอมูลทางวิศวกรรมสุขาภิบาลท่ีเกี่ยวกับการระบบประปา ระบบระบายน้ํา
โสโครก ระบบน้ําท้ิง ระบบน้ํารอนหรือระบบการใชน้ํา หมุนเวียนสําหรับอาคารชุด อาคาร
พาณิชย สถานบริการหรือโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยาง
ถูกตองตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(13) ควบคุมการใชบํารุงรักษาเคร่ืองจักร ยานพาหนะ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชของหนวยงานวิศวกรรม
หรือชางสุขาภิบาล เพ่ือใหสามารถใชงานตามความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดตาม
หลักวิชาการ 

(14) ตอบปญหา ชี้แจงและดําเนินการเปนกรรมการหรือผูบริหารงานตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 
เชนเปนกรรมการตรวจรับพัสดุ เปนกรรมการควบคุมการกอสรางเปนตน เพ่ือควบคุมให
ภารกิจดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(15) กําหนด พัฒนา ปรับปรุง หรือแกไขแนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานดานงานชางสุขาภิบาล งานวิศวกรรมสุขาภิบาล หรืองานระบบระบายน้ํา เพ่ือให
การทํางานในงานท่ีรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 

(16) พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ  เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

(17) ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปนประโยชนตอประชาชน 

(18) อํานวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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3.  ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(19) ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลอง

กับวัตถุประสงคของหนวยงานและองคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
(20) สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกผูใตบังคับบัญชาเพ่ือพัฒนา

เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีกํากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนแก
หนวยงานอยางยั่งยืน 

(21) พิจารณาวางแผนการทํางานและการกระจายอัตรากําลังของเจาหนาท่ีในสํานัก กองหรือ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานงานชางสุขาภิบาลตามความเหมาะสมและศักยภาพของเจาหนาท่ี
แตละราย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 
4. ดานบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณ 
(22) วางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของสํานัก กองหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ท้ังดานงบประมาณ อาคารสถานท่ีและอุปกรณในการทํางาน เพ่ือใหการทํางานเกิด
ประสิทธิภาพคุมคา และบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด โดยอาจ
พิจารณานํางบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกัน 

(23) บริหารและกําหนดแนวทางการจัดสรรและการใชทรัพยากร หรืองบประมาณตามท่ีไดรับ
มอบหมาย เพ่ือใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานชางสุขาภิบาลประเภทอํานวยการหรือบริหาร 
ระดับตน มาแลวไมนอยกวา 4 ป และ 
1. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองชางสุขาภิบาลหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลว

ไมนอยกวา  2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานชางสุขาภิบาล  หรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาสวน หรือหัวหนาฝาย หรือท่ี ก.ถ.เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานชางสุขาภิบาล  หรือ
งานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูไดรับ
ปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิศวกรรมศาสตร  หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  หรือ 

3. ดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอย
กวา 6 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานชางสุขาภิบาล  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  อํานวยการหรือบริหาร 
ชื่อสายงาน   บริหารงานชางสุขาภิบาล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักบริหารงานชางสุขาภิบาล 
ระดับตําแหนง   ระดับสูง 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานแผนงาน 
(1) วางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงาน

ดานงานชางสุขาภิบาลหรืองานวิศวกรรมสุขาภิบาล เพ่ือใหสอดคลองกับกลยุทธขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด 

(2) ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงานดานชางสุขาภิบาล  ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไป
ตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานตามท่ีกําหนดไว 

(3) ออกแบบและวางแผนโครงการ หรือระบบการจัดการดานวิศวกรรมหรือชางสุขาภิบาล เพ่ือเปน
แนวทางในการดําเนินของผูใตบังคับบัญชาหรือผูรับจางท่ีเกี่ยวของ  

(4) บริหารโครงการขนาดใหญ โดยมีการบูรณาการแผนงาน กิจกรรม ข้ันตอนสําคัญ เพ่ือให
เปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานชางสุขาภิบาลหรือวิศวกรรมสุขาภิบาลท่ีมี
ความหลากหลาย ความยุงยากและตองการคุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษ 

(5) กําหนดกลยุทธ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหนวยงานและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในภาพรวม เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ    

 
2.  ดานบริหารงาน 
(6) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการออกแบบและ

วางระบบการจัดการดานวิศวกรรมหรือชางสุขาภิบาลในทองถ่ินขนาดใหญและมีความซับซอน
มากท้ังเชิงความหลากหลายและจํานวนประชากร เพ่ือใหไดผลผลิตตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

(7) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมแบบรูปรายการ
กอสราง การประมาณราคา จัดพิมพแบบรูปรายการตางๆ เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  

(8) พิจารณาขอขัดแยงในระบบชางสุขาภิบาลท่ีตองการความชํานาญสูง เพ่ือใหขอเสนอแนะท่ี
ถูกตองตามหลักวิชาการสูงสุด 

(9) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมการประมาณราคา 
การประกวดราคา การทําสัญญาจาง ควบคุมการกอสราง หรือการตรวจรับงานงวดเพ่ือเบิก
จายเงินในงานดานการชางสุขาภิบาลและงานวิศวกรรมตางๆ เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบท่ี
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและตรงเวลาสูงสุด   
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(10) ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็น สรุปรายงานและใหแนวทางงานวิจัยเกี่ยวกับดานงานวิศวกรรม
สุขาภิบาลหรือชางสุขาภิบาล เชน กิจการประปาท่ีมีกําลังผลิตสูง ระบบการกําจัดส่ิงปฏิกูลท่ี
เปนของแข็งหรือของเหลว เปนตน เพ่ือใหเกิดการพัฒนารูปแบบ กระบวนการหรือวิธีการเชิง
วิชาการท่ีเหมาะสม เปนมาตรฐานและเปนประโยชนตอพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ  

(11) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมการจัดการส่ิงแวดลอม
ของผูประกอบการหรือประชาชนในทองถ่ินขนาดใหญและมีความซับซอนมากท้ังเชิงความ
หลากหลายและจํานวนประชากร เชนการจัดการกับระบบการกําจัดส่ิงปฏิกูลท่ีเปนของแข็ง
หรือของเหลวสําหรับบริเวณท่ีพักอาศัยหรือสําหรับชุมชนหนาแนน การจัดระบบการกําจัดส่ิง
ปฏิกูลท่ีเปนของแข็ง ของเหลว กาซไอ เขมาควัน รังสี หรือ ฝุน สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมท่ี
เปนสาเหตุใหเกิดอันตรายแกสุขภาพและอนามัยของคนในทองถ่ิน เพ่ือคุมครองใหประชาชน
ในพ้ืนท่ีมีสุขภาวะท่ีดี ไมมีความเสียหายแกทรัพยสิน หรือมีเหตุรําคาญในชุมชนท้ังทางตรงและ
ทางออม 

(12) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการสํารวจ
ออกแบบวิเคราะหขอมูลทางวิศวกรรมสุขาภิบาลในทองถ่ินขนาดใหญและมีความซับซอนมากท่ี
เกี่ยวกับการระบบประปา ระบบระบายน้ําโสโครก ระบบน้ําท้ิง ระบบน้ํารอนหรือระบบการใช
น้ํา หมุนเวียนสําหรับอาคารชุด อาคารพาณิชย สถานบริการหรือโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตองตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(13) ควบคุมการใชบํารุงรักษาเคร่ืองจักร ยานพาหนะ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชของหนวยงานวิศวกรรม
หรือชางสุขาภิบาล เพ่ือใหสามารถใชงานตามความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดตาม
หลักวิชาการ 

(14) ตอบปญหา ชี้แจงและดําเนินการเปนกรรมการหรือผูบริหารงานตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 
เชนเปนกรรมการตรวจรับพัสดุ เปนกรรมการควบคุมการกอสราง เปนตน เพ่ือควบคุมให
ภารกิจดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(15) กําหนด พัฒนา ปรับปรุง หรือแกไขแนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานดานงานชางสุขาภิบาล งานวิศวกรรมสุขาภิบาล หรืองานระบบระบายน้ํา เพ่ือให
การทํางานในงานท่ีรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 

(16) พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ  เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

(17) วินิจฉัย  ส่ังการเร่ืองท่ีมีขอบเขตผลกระทบในวงกวาง หรือมีความซับซอนของประเด็นปญหา 
ซึ่งตองพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ  
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

(18) ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือเกิด
ความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปนประโยชนตอประชาชน  

(19) อํานวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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3.  ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(20) ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลอง

กับวัตถุประสงคของหนวยงานและองคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
(21) สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกผูใตบังคับบัญชาเพ่ือพัฒนา

เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีกํากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนแก
หนวยงานอยางยั่งยืน 

(22) พิจารณาวางแผนการทํางานและการกระจายอัตรากําลังของเจาหนาท่ีในสํานัก กองหรือ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานงานชางสุขาภิบาลหรือวิศวกรรมสุขาภิบาลตามความเหมาะสมและ
ศักยภาพของเจาหนาท่ีแตละราย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไดอยาง
มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(23) ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหมๆ หรือกลยุทธในการบริหารทรัพยากรบุคคลในการพัฒนา 
กระตุน เรงเราเจาหนาท่ีผูปฏิบัติในการผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการดําเนินงานท่ีมี
คุณภาพท่ีดีข้ึน 

 
4.  ดานบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณ 
(24) วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงานท่ีตองรับผิดชอบสูง เพ่ือใหสอดคลอง

กับนโยบาย พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(25) ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณในจํานวนท่ีสูงมาก ใหเกิดประสิทธิภาพ 

ความคุมคา และเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(26) วางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของสํานัก กองหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ท้ังดานงบประมาณ อาคารสถานท่ีและอุปกรณในการทํางาน เพ่ือใหการทํางานเกิด
ประสิทธิภาพคุมคา และบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด โดยอาจ
พิจารณานํางบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกัน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานชางสุขาภิบาลประเภทอํานวยการหรือบริหาร 

ระดับกลางหรือนักบริหารงานชาง ประเภทบริหารระดับกลาง มาแลวไมนอยกวา 2 ป และ 
2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองชางสุขาภิบาลหรือผูอํานวยการกองชาง

หรือผูอํานวยการสวนในสํานักชางสุขาภิบาล หรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดย
จะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ  งานบริหารงานชางสุขาภิบาล หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป 
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ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การเกษตร 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงานทางวิชาการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติเกี่ยวกับศึกษา คนควา ทดลอง และวิเคราะหวิจัยทางการเกษตร เชน การเพาะปลูก  
การปรับปรุงพันธ การขยายพันธ การคัดพันธตานทางโรคและศัตรูพืช การวิเคราะหดิน และการจัด
และรักษามาตรฐานพันธุพืช การศึกษา วิเคราะหวิจัยเพ่ือควบคุมพันธพืช วัตถุมีพิษ และปุยเคมี  
การใหคําปรึกษาแนะนําและสาธิตงานวิชาการเกษตร เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
 
ชือ่ตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นักวิชาการเกษตร  ระดับปฏิบัติการ 
  นักวิชาการเกษตร  ระดับชํานาญการ 
  นักวิชาการเกษตร  ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นักวิชาการเกษตร  ระดับเชี่ยวชาญ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) �2�

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การเกษตร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการเกษตร 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) รวบรวมขอมูล วิจัย และพัฒนาดานพืชเกี่ยวกับการอนุรักษ ดานพฤกษศาสตร การปรับปรุง 

การขยายพันธุ วิทยาการดานพันธุ งานการคัดพันธุ การปรับปรุงกระบวนการผลิต งาน
วิทยาการกอนและหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปเพ่ือเพ่ิม
มูลคาและพัฒนาผลิตภัณฑ รวมท้ังงานดานการผลิตสารบํารุงพืช และอื่นๆ เพ่ือใหได
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมทางการเกษตร และชวยพัฒนาผลผลิตใหไดมาตรฐาน และปลอดภัย ท้ัง
ผูผลิตและผูบริโภคในพ้ืนท่ี 

(2) ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับปุย ปจจัยการผลิต วัตถุมีพิษทางการเกษตร                      
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพืชในพ้ืนท่ีใหมีคุณภาพสูงสุด    

(3) ศึกษา วิเคราะห สถานการณการผลิต การตลาดของพืช และสินคาเกษตร เชน ปริมาณการ
ผลิต การตลาด ราคาผลผลิต ภัยธรรมชาติ ศัตรูพืช และประเทศคูแขงเปนตน เพ่ือวางแผน
และแนะนําการผลิต และการสงเสริมใหเกษตรกร ผูประกอบการ สามารถผลิตใหไดมาตรฐาน
คุณภาพสินคาเกษตร 

(4) สงเสริมและสนับสนุนในการใหบริการวิชาการถายทอดเทคโนโลยีทางดานเกษตรและปจจัย
การผลิต และภูมิปญญาทองถ่ิน ตลอดจนการฝกอบรมและสาธิต เพ่ือใหเกษตรกรและผูท่ี
เกี่ยวของไดนําไปใชประโยชน 

(5) ศึกษา ทดสอบ วิเคราะห และวิจัยเกี่ยวกับงานพัฒนาท่ีดินดานการอนุรักษดิน การปรับปรุง
บํารุงดิน การแกไขดินท่ีมีปญหา การวิเคราะหสภาพการใชท่ีดินและการวางแผนการใชท่ีดิน
เพ่ือการพัฒนาท่ีดินในพ้ืนท่ีใหเหมาะสมและใชประโยชนอยางยั่งยืน 

(6) วินิจฉัย ตรวจสอบ วิเคราะห โรคแมลงศัตรูพืชหรือวัชพืช เพ่ือการเตือนภัยการระบาดของโรค
แมลงศัตรูพืช และเสนอการปองกันกําจัดท่ีเหมาะสม  

(7) ควบคุมตรวจสอบพืช พันธุพืช วัตถุมีพิษและปุยเคมี เพ่ือควบคุมและดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมาย 

(8) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
 
 



�2�
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

2.  ดานแผนงาน 
(9) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
3.  ดานประสานงาน 
(10) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(11) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือ

สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(12) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรและสาธิตการปลูกพืชและการ

ปราบศัตรูพืชท่ีตนมีความรับผิดชอบในระดับเบ้ืองตน แกเกษตรกร เอกชน หรือประชาชน
ท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูลและความรูตางๆท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติ
ใหมีผลผลิตทางการเกษตรท่ีดี 

(13) จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับ
งานวิชาการเกษตร  เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน  

(14) ถายทอดองคความรู  เทคโนโลยีทางวิชาการเกษตร แกเกษตรกร นักศึกษาและประชาชน 
เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรี  หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางเกษตรศาสตร สัตวแพทย เทคโนโลยีทาง
การเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต 
พัฒนาผลิตภัณฑ หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ด 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) �2�

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การเกษตร 
ชือ่ตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการเกษตร 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) วิเคราะห วิจัย และพัฒนาดานพืชเกี่ยวกับการอนุรักษ ดานพฤกษศาสตร การปรับปรุง การ

ขยายพันธุ วิทยาการดานพันธุ งานการคัดพันธุ การปรับปรุงกระบวนการผลิต งานวิทยาการ
กอนและหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาและ
พัฒนาผลิตภัณฑ รวมท้ังงานดานการผลิตสารบํารุงพืช และอื่นๆ เพ่ือใหไดเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมทางการเกษตร และชวยพัฒนาผลผลิตใหไดมาตรฐาน และปลอดภัย ท้ังผูผลิตและ
ผูบริโภคในพ้ืนท่ี 

(2) วิเคราะห วิจัยและพัฒนาเชิงวิชาการเกษตรเกี่ยวกับปุย ปจจัยการผลิต วัตถุมีพิษทาง
การเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตพืชในพ้ืนท่ีใหมีคุณภาพสูงสุด    

(3) ศึกษา วิเคราะห สถานการณการผลิต การตลาดของพืช และสินคาเกษตร เชน ปริมาณการ
ผลิต การตลาด ราคาผลผลิต ภัยธรรมชาติ ศัตรูพืช และประเทศคูแขงเปนตน เพ่ือวางแผน
และแนะนําการผลิต และการสงเสริมใหเกษตรกร ผูประกอบการ สามารถผลิตใหไดมาตรฐาน
คุณภาพสินคาเกษตร 

(4) สงเสริมและสนับสนุนในการใหบริการวิชาการถายทอดเทคโนโลยีทางดานเกษตรและปจจัย
การผลิต และภูมิปญญาทองถ่ิน ตลอดจนการฝกอบรมและสาธิต เพ่ือใหเกษตรกรและผูท่ี
เกี่ยวของไดนําไปใชประโยชน 

(5) ศึกษา ทดสอบ วิเคราะห และวิจัยเกี่ยวกับงานพัฒนาท่ีดินดานการอนุรักษดิน การปรับปรุง
บํารุงดิน การแกไขดินท่ีมีปญหา การวิเคราะหสภาพการใชท่ีดินและการวางแผนการใชท่ีดิน
เพ่ือการพัฒนาท่ีดินในพ้ืนท่ีใหเหมาะสมและใชประโยชนอยางยั่งยืน 

(6) วินิจฉัย ตรวจสอบ วิเคราะห โรคแมลงศัตรูพืชหรือวัชพืช เพ่ือการเตือนภัยการระบาดของโรค
แมลงศัตรูพืช และเสนอการปองกันกําจัดท่ีเหมาะสม  

(7) ควบคุมตรวจสอบพืช พันธุพืช วัตถุมีพิษและปุยเคมี เพ่ือควบคุมและดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมาย 

(8) วิเคราะหปญหาและใหคําปรึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน เพ่ือจัดหาแนวทางแกไขท่ี
เหมาะสมและคํานึงถึงเกษตรกรและประชาชนผูรับบริการเปนสําคัญ 

(9) เสนอแนะแนวทางใหมในการปรับปรุงการดําเนินงาน หรือเสนอรวบรวมขอมูลและศึกษาดาน
วิชาการจัดการงานเกษตรในประเด็นตางๆ เพ่ือปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตรใหเหมาะสมกับ
สภาวการณและพ้ืนท่ีซึ่งรับผิดชอบ 
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(10) ถายทอดความรูทางการจัดการงานเกษตรแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา นักศึกษา และบุคลากร
สาธารณสุข เชน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการ กําหนดหลักสูตรและ
ฝกอบรม จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณเคร่ืองมือท่ีถูกตอง เปนตน 
เพ่ือถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและขอกําหนด 

(11) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(12) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน และ

แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
3.  ดานประสานงาน 
(13) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิก

ในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(14) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(15) พัฒนา  ปรับปรุงจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานการจัดการงานเกษตร

และงานสัตวแพทยเพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน 
(16) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา คูมือทางวิชาการจัดการงานเกษตร เพ่ือประกอบการเรียนการ

สอน  และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการจัดการงานเกษตรและสัตวแพทย  
(17) ใหคําแนะนํา  ตอบปญหา  และชี้แจง  เกี่ยวกับงานการจัดการงานเกษตรท่ีตนมีความ

รับผิดชอบ  แกเกษตรกร หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  ภาคเอกชน  หรือประชาชนท่ัวไป  เพ่ือใหผูท่ี
สนใจไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติใหมีผลผลิตท่ี
ดีและมีศักยภาพสูงสุด 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเกษตรประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 

ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 
1 ป กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 4 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทาง
การเกษตร ทางวิทยาศาสตร ท่ีใชในการเกษตร หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ และกําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 2 ป สําหรับผูไดรับปริญญาเอกหรือ
เทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการเกษตร ทางวิทยาศาสตร ท่ีใชในการเกษตร หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ 

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

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การเกษตร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการเกษตร 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และจัดการงานวิจัยและพัฒนาดานพืชเกี่ยวกับการอนุรักษ ดาน

พฤกษศาสตร การปรับปรุง การขยายพันธุ วิทยาการดานพันธุ งานการคัดพันธุ การปรับปรุง
กระบวนการผลิต งานวิทยาการกอนและหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาผลผลิตทางการ
เกษตร การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาและพัฒนาผลิตภัณฑ รวมท้ังงานดานการผลิตสารบํารุงพืช 
และอื่นๆ เพ่ือใหไดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมทางการเกษตร และชวยพัฒนาผลผลิตใหได
มาตรฐาน และปลอดภัย ท้ังผูผลิตและผูบริโภคในพ้ืนท่ี 

(2) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และจัดการงานวิจัยและพัฒนาดานการเกษตรท่ีเกี่ยวกับปุย 
ปจจัยการผลิต วัตถุมีพิษทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตพืชในพ้ืนท่ีใหมีคุณภาพสูงสุด    

(3) วิเคราะห สังเคราะหและสรุปสถานการณการผลิต การตลาดของพืช และสินคาเกษตรในพ้ืนท่ี
เพ่ือวางแผนและแนะนําการผลิต และการสงเสริมใหเกษตรกร ผูประกอบการ สามารถผลิตให
ไดมาตรฐานคุณภาพสินคาเกษตร 

(4) กําหนดแนวทางและควบคุมการใหบริการวิชาการถายทอดเทคโนโลยีทางดานเกษตรและ
ปจจัยการผลิต ตลอดจนการฝกอบรมและสาธิต เพ่ือใหเกษตรกรและผูท่ีเกี่ยวของไดนําไปใช
ประโยชน 

(5) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และจัดการงานวิจัยและพัฒนาท่ีดินดานการอนุรักษดิน การ
ปรับปรุงบํารุงดิน การแกไขดินท่ีมีปญหา การวิเคราะหสภาพการใชท่ีดินและการวางแผนการ
ใชท่ีดินเพ่ือการพัฒนาท่ีดินในพ้ืนท่ีใหเหมาะสมและใชประโยชนอยางยั่งยืน 

(6) ควบคุมดูแล ตรวจสอบ วิเคราะห โรคแมลงศัตรูพืชหรือวัชพืชท่ีมีความซับซอนสูง เพ่ือนําไป
จัดทําขอเสนอในการเตือนภัยการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช หรือขอเสนอการปองกันกําจัดท่ี
เหมาะสม  

(7) ควบคุมดูแล ตรวจสอบพืช พันธุพืช วัตถุมีพิษและปุยเคมี เพ่ือควบคุมและดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย 

(8) วิเคราะหปญหาและใหคําปรึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน เพ่ือจัดหาแนวทางแกไขท่ี
เหมาะสมและคํานึงถึงเกษตรกรและประชาชนผูรับบริการเปนสําคัญ 

(9) เสนอแนะแนวทางใหมในการปรับปรุงการดําเนินงาน หรือเสนอรวบรวมขอมูลและศึกษาดาน
วิชาการจัดการงานเกษตรในประเด็นตางๆ เพ่ือปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตรใหเหมาะสมกับ
สภาวการณและพ้ืนท่ีซึ่งรับผิดชอบ 
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(10) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา ขอสอบ ทางวิชาการจัดการงานเกษตร เพ่ือประกอบการเรียนการ
สอนทางการจัดการงานเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนท่ีหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

(11) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(12) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน

และติดตามประเมินผลเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
3.  ดานประสานงาน 
(13) ประสานสัมพันธกับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหนวยงาน

อื่นเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(14) ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตางเพ่ือเปนประโยชนและเกิด

ความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 
4.  ดานบริการ 
(15) ใหคําปรึกษาอํานวยการพัฒนาในการถายทอด หรือถายทอดองคความรู  เทคโนโลยีทางการ

จัดการงานเกษตรแกเกษตรกร ประชาชนและนักศึกษาผูสนใจ  เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ
และสามารถนําไปปรับใชไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพสูงสุด   

(16) กําหนดแนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานการ
จัดการงานเกษตร เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน 

(17) ใหคําแนะนํา  ตอบปญหา  และชี้แจง  เกี่ยวกับงานการจัดการงานเกษตร ภายใตความ
รับผิดชอบในระดับท่ีซับซอน  เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน  
และสามารถนําไปปรับใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเกษตรประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 

ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 
1 ป 

 
 
 
 



��0
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การเกษตร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการเกษตร 
สระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) กํากับดูแลและสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาดานพืชเกี่ยวกับ

การอนุรักษ ดานพฤกษศาสตร การปรับปรุง การขยายพันธุ วิทยาการดานพันธุ งานการคัด
พันธุ การปรับปรุงกระบวนการผลิต งานวิทยาการกอนและหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา
ผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาและพัฒนาผลิตภัณฑ ปุย ปจจัยการผลิต 
วัตถุมีพิษ เพ่ือใหไดองคความรูทางวิชาการจัดการงานเกษตรท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดอยาง
เหมาะสมกับสภาวการณ 

(2) กํากับดูแลและสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ ปุย ปจจัยการ
ผลิต วัตถุมีพิษ เพ่ือใหไดองคความรูทางวิชาการจัดการงานเกษตรท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได
อยางเหมาะสมกับสภาวการณ 

(3) ใหคําปรึกษา กําหนดกลยุทธในการวางแผนและการรางนโยบาย มาตรการ ขอบังคับ 
มาตรฐานหรือแนวทางตางๆ เกี่ยวกับการพัฒนาดานพืชหรือการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาและ
พัฒนาผลิตภัณฑ เพ่ือใหแนใจวาการวางแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสอดคลองกับ
ความตองการในภาพรวมของเกษตกรในพ้ืนท่ี และสามารถดําเนินการไดอยางบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมายท่ีวางไว 

(4) ประเมินและสรุปผลสภาวะสถานการณการผลิต การตลาดของพืช และสินคาเกษตร เชน 
ปริมาณการผลิต การตลาด ราคาผลผลิต ภัยธรรมชาติ ศัตรูพืช และประเทศคูแขงเปนตนใน
เขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ และแนวโนมการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอเกษตรกรในพ้ืนท่ี เพ่ือวาง
แผนการดําเนินงานทางการจัดการงานเกษตรท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี 

(5) กํากับดูแลและสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและแนวทางการพัฒนาท่ีดินดานการอนุรักษดิน 
การปรับปรุงบํารุงดิน การแกไขดินท่ีมีปญหา การวิเคราะหสภาพการใชท่ีดินและการวาง
แผนการใชท่ีดินเพ่ือการพัฒนาท่ีดินในพ้ืนท่ีใหเหมาะสมและใชประโยชนอยางยั่งยืน 

(6) ควบคุมตรวจสอบพืช พันธุพืช วัตถุมีพิษและปุยเคมี เพ่ือควบคุมและดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมาย 

(7) ควบคุมการจัดทําแผนปฏิบัติงานและโครงการศึกษาวิจัย  เพ่ือพัฒนารูปแบบกลวิธีการ
ดําเนินงานปองกันโรคพืช และการสงเสริมผลผลิต 

(8) วิจัยหรือจัดทําผลงานดานวิชาการดานการเกษตร เพ่ือใหนวัตกรรมท่ีไดรับการยอมรับใน
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาต ิ
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(9) ประยุกตใชแนวทางปฏิบัติท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล (Best Practices) ในการกําหนด
กลไก กระบวนการ หรือมาตรการการปฏิบัติงานดานงานเกษตร เพ่ือมาปรับใชในการพัฒนา
เกษตรกรและประชาชนในพ้ืนท่ี  

(10) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคความรูอยาง
ตอเนื่องและใหสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(11) วางกรอบการจัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา ขอสอบ ทางวิชาการจัดการงานเกษตร เพ่ือ
ประกอบการเรียนการสอนทางการจัดการงานเกษตร 

(12) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(13) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับ

กลยุทธ มอบหมายงานแกไขปญหาในการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตาม
เปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(14) คาดการณและวางระบบ แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงานในภาพรวมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในดานการเกษตร เพ่ือเปนแนวทางหรือทิศทางในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเกี่ยวของใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

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

 
3.  ดานประสานงาน 
(16) ประสานการทํางานโครงการตางๆกับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่น โดยมีบทบาทในการจูง

ใจ โนมนาวเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(17) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนําแกหนวยงานท้ังภายในและภายนอก ท้ังท่ีประชุมท้ังในและ

ตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
(18) ทําหนาท่ีเปนตัวแทนขององคกรในการประชุม เจรจาและการสัมมนาตางๆ ท่ีจัดข้ึนใน

ระดับประเทศและระหวางประเทศเพ่ือแลกเปล่ียนความรูความคิดเห็นรวมกัน  
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4.  ดานบริการ 
(19) เปนท่ีปรึกษาในการปฏิบัติการ  ถายทอดความรู  เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ   
(20) กําหนดแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานการ

จัดการงานเกษตร เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 

(21) ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูบริหาร  วินิจฉัย ชี้แจง และ ตอบปญหาสําคัญ ในงานการจัดการงาน
เกษตรกรรมแกหนวยงานราชการเอกชน และประชาชนท่ัวไป  เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูล 
ความรูตางๆ และนําไปปฏิบัติใหมีสุขภาพท่ีดี 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเกษตรประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป 
 

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

 
ตําแหนงประเภท   วิชาการ 
 
สายงาน     การคลัง 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงานทางวิชาการคลัง  ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัยและเสนอแนะทางดานการเงินหรือการคลัง เพ่ือพิจารณาวาง
หลักเกณฑปรับปรุงวิธีการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบวา
ดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและฐานะการเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ควบคุมการรับการจาย การกูและการยืม
เงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควบคุมและดําเนินการเกี่ยวกับการตัดเงินป การกันเงินไว
จายเหล่ือมปและการขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ รายงานสถานะการรับจายเงินและฐานะ
การเงินขององคการปกครองสวนทองถ่ิน ควบคุมการใชจายเงินงบประมาณหรือทางวิชาการเกี่ยวกับ
การเงินหรือการคลังอื่น ๆ เปนเจาหนาท่ีงบประมาณและปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง  

ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนง ดังนี ้
นักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ 
นักวิชาการคลัง ระดับชํานาญการ 
นักวิชาการคลัง ระดับชํานาญการพิเศษ 
นักวิชาการคลัง ระดับเชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี …........... พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การคลัง 
ชื่อตําแหนงในสายงาน     นักวิชาการคลัง  
ระดับตําแหนง  ปฏิบัติการ  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา วิเคราะห ขอมูลหรือประเด็นปญหาดานการเงิน การคลัง การพัสดุ และการงบประมาณ 

เพ่ือจัดทํารายงานการเงินหรือการคลังเสนอตอผูบังคับบัญชาใหนําไปใชในการวิเคราะหและ
ตัดสินใจใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(2) รวมศึกษาและวางหลักเกณฑปรับปรุงวิธีการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือให
เปนไปตามระเบียบตางๆ วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และฐานะการเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(3) รวบรวมขอมูล ตรวจสอบ และดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย  การควบคุมการรับ
การจาย การจายเงินตามแผนงานหรือโครงการ การกูและการยืมเงินสะสม การตัดเงินป การ
กันเงินไวจายเหล่ือมปและการขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ  รวมถึงการใชจายเงิน
งบประมาณของหนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือความถูกตองและเปนไปตาม
กฎหมายระเบียบขอบังคับอยางตรงเวลาและมีประสิทธิผลสูงสุด 

(4) รวมประสานงานและตอบปญหาขอหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ทางดานการเงินหรือดานการคลัง เชนการรับจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนําสงเงิน การ
กําหนดหรือขยายวงเงินคงคลัง การกําหนดเงื่อนไขและอัตราจางของลูกจางประจําเปนตน เพ่ือ
สรางความชัดเจนใหผูบริหารและบุคลากรท่ีสนใจเกิดความเขาใจท่ีถูกตอง 

(5) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(6) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
3. ดานประสานงาน  
(7) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(8) ชี้ แ จ งและ ให ร ายละ เอี ย ด เกี่ ย วกั บข อมู ล  ข อ เ ท็ จ จ ริ ง  แก บุ คคลห รือหน วย ง าน 

ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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4. ดานบริการ 
(9) ใหคําแนะนําปรึกษาในเบ้ืองตน แกหนวยงานราชการ หนวยงานภาครัฐ เอกชน ขาราชการ 

พนักงาน เจาหนาท่ีของรัฐ หรือประชาชนท่ัวไปเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหาร 
และการงบประมาณเพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูลและความรูตางๆท่ีเปนประโยชน และ
สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

(10) สํารวจและจัดเก็บขอมูล ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูล หรือระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการเงิน 
การคลัง การพัสดุ และการงบประมาณ เพ่ือการประมวล วิเคราะห และการนําเสนอนโยบาย 
ยุทธศาสตร มาตรการ แผนงาน/โครงการ หลักเกณฑ วิธีการ เกี่ยวกับงานการเงิน การคลัง 
การพัสดุ และการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(11) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําเอกสาร ตํารา คูมือ ส่ือ เอกสารเผยแพรในรูปแบบตางๆ เพ่ือ
การเรียนรู และการทําความเขาใจในเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานการเงิน การคลัง การพัสดุ และ
การงบประมาณ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางพาณิชยศาสตร   บัญชี  เศรษฐศาสตร  
กฎหมาย  บริหารธุรกิจ  การคลัง  หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใหเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

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

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การคลัง 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการคลัง 
ระดับตําแหนง  ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) พิจารณา กําหนดหลักเกณฑการเบิกจายเงินจากคลัง รวมท้ังการพิจารณาปรับปรุงแกไข

กฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การพัสดุ การงบประมาณ และการ
บัญช ีเพ่ือใหการเบิกจายเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็วตอบสนองความตองการท่ีเปล่ียนแปลงไป
ของสังคม 

(2) ศึกษา วิเคราะห ขอมูลหรือประเด็นปญหาดานการเงิน การคลัง การพัสดุ และการงบประมาณ 
เพ่ือจัดทํารายงานการเงินหรือการคลังประกอบการกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานท่ีเกิด
ประโยชนสูงสุดแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(3) สรุปวิเคราะหและจัดทําแผนงาน หลักเกณฑหรือวิธีการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบตางๆ วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและฐานะการเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(4) วิเคราะห ตรวจสอบ และดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย  การควบคุมการรับการ
จาย การจายเงินตามแผนงานหรือโครงการ การกูและการยืมเงินสะสม การตัดเงินป การกันเงิน
ไวจายเหล่ือมปและการขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ  รวมถึงการใชจายเงินงบประมาณของ
หนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือความถูกตองและเปนไปตามกฎหมายระเบียบ
ขอบังคับอยางตรงเวลาและมีประสิทธิผลสูงสุด 

(5) ตอบปญหาขอหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทางดานการเงินหรือดาน
การคลัง เชนการรับจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนําสงเงิน การกําหนดหรือขยายวงเงินคง
คลัง การกําหนดเงื่อนไขและอัตราจางของลูกจางประจําเปนตน เพ่ือสรางความชัดเจนให
ผูบริหารและบุคลากรท่ีสนใจเกิดความเขาใจท่ีถูกตอง 

(6) วิเคราะหปญหาและใหคําปรึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน เพ่ือจัดหาแนวทางแกไขท่ี
เหมาะสมและคํานึงถึงบุคลากรและผูรับบริการเปนสําคัญ 

(7) เสนอแนะแนวทางใหมในการปรับปรุงการดําเนินงาน หรือเสนอรวบรวมขอมูลและศึกษาดาน
วิชาการวิชาการคลังและการเงินในประเด็นตางๆ เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานใหเหมาะสมกับ
สภาวการณและองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งรับผิดชอบ 

(8) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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2. ดานแผนงาน 
(9) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับ

สํานักหรือกอง และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3. ดานประสานงาน 
(10) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิก

ในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(11) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงาน 

ท่ีเกี่ยวของเพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4. ดานบริการ 
(12) ใหคําปรึกษา แนะนําและเผยแพรความรูขาวสารเกี่ยวกับขอมูลทางเศรษฐกิจ การเงินการคลัง 

การพัสดุ และการงบประมาณ เพ่ือเปนการสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถ
ดําเนินงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพและคุมคา 

(13) พัฒนา  ปรับปรุงจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานการเงินและการคลัง 
เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน 

(14) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา คูมือทางวิชาการจัดการงานการเงินและการคลัง เพ่ือ
ประกอบการเรียนการสอน  และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการการเงินการคลัง การ
พัสดุ และการงบประมาณ 

(15) ใหคําแนะนํา  ตอบปญหา  และชี้แจง  เกี่ยวกับงานการวิชาการคลังและการเงินท่ีตนมีความ
รับผิดชอบแกบุคลากร หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ภาคเอกชนหรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจ
ไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติใหมีเกิดประโยชน
สูงสุด 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคลังประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือ ท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 

ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการคลังหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
กําหนด 6 ปใหลดเปน 4 ป  สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทาง
พาณิชยศาสตร  บัญชี  เศรษฐศาสตร  กฎหมาย  บริหารธุรกิจ  การคลัง  หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. 
กําหนดวาใหเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และกําหนด 6 ป ใหลดเปน 2 ปสําหรับผู
ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางพาณิชยศาสตร  บัญชี  เศรษฐศาสตร  กฎหมาย  
บริหารธุรกิจ  การคลัง  หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใหเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้
ได 
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

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

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การคลัง 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการคลัง 
ระดับตําแหนง  ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) พิจารณา กําหนดหลักเกณฑการเบิกจายเงินจากคลังรวมท้ังการพิจารณาปรับปรุงแกไขกฎหมาย 

กฎระเบียบและ ขอบังคับเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การพัสดุ การงบประมาณ และการบัญชี 
เพ่ือใหการเบิกจายเปนไปอยางถูกตองและรวดเร็ว 

(2) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห ขอมูลหรือประเด็นปญหาดานการเงิน 
การคลัง การพัสดุ และการงบประมาณ เพ่ือจัดทํารายงานการเงินหรือการคลังประกอบการ
กําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานท่ีเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(3) วิเคราะห สังเคราะหและสรุปแผนงาน หลักเกณฑหรือวิธีการคลังขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบตางๆ วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน            
การเก็บรักษาเงินและฐานะการเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(4) ควบคุมดูแลการตรวจสอบ และการดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย  การควบคุมการ
รับการจาย การจายเงินตามแผนงานหรือโครงการ การกูและการยืมเงินสะสม การตัดเงินป การ
กันเงินไวจายเหล่ือมปและการขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ  รวมถึงการใชจายเงิน
งบประมาณของหนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือความถูกตองและเปนไปตาม
กฎหมายระเบียบขอบังคับอยางตรงเวลาและมีประสิทธิผลสูงสุด 

(5) ใหคําปรึกษาและกําหนดแนวทางในการตอบปญหาขอหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทางดานการเงินหรือดานการคลัง เชนการรับจายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการนําสงเงิน การกําหนดหรือขยายวงเงินคงคลัง การกําหนดเงื่อนไขและอัตราจางของ
ลูกจางประจําเปนตน เพ่ือสรางความชัดเจนใหผูบริหารและบุคลากรท่ีสนใจเกิดความเขาใจท่ี
ถูกตอง 

(6) วิเคราะหปญหาและใหคําปรึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน เพ่ือจัดหาแนวทางแกไขท่ี
เหมาะสมและคํานึงถึงบุคลากรและผูรับบริการเปนสําคัญ 

(7) เสนอแนะแนวทางใหมในการปรับปรุงการดําเนินงาน หรือเสนอรวบรวมขอมูลและศึกษาดาน
วิชาการวิชาการคลังและการเงินในประเด็นตางๆ เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานใหเหมาะสมกับ
สภาวการณและองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งรับผิดชอบ 

(8) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

2. ดานแผนงาน 
(9) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง 

มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3. ดานประสานงาน 
(10) ประสานสัมพันธกับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหนวยงาน

อื่นในระดับกองหรือสํานักเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(11) ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตางเพ่ือเปนประโยชนและเกิด

ความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 
4. ดานบริการ 
(12) อํานวยการในการใหคําปรึกษา แนะนําและเผยแพรความรูขาวสารเกี่ยวกับขอมูลทางเศรษฐกิจ 

การเงินการคลัง การพัสดุ และการงบประมาณ แกองคกรภาครัฐ หนวยงานเอกชนหรือ
ประชาชนท่ีสนใจ เพ่ือเปนการสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานได
อยางถูกตอง มีประสิทธิภาพและคุมคา 

(13) กําหนดแนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานการ
จัดการงานการคลังและการเงินเพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน 

(14) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้ แจงเกี่ ยวกับงานการคลัง การเงิน การพัสดุ  และ
การงบประมาณภายใตความรับผิดชอบในระดับท่ีซับซอน  เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน  และสามารถนําไปปรับใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคลังประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือ ท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 

4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการคลังหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง  

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

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การคลัง 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการคลัง 
ระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) พิจารณา กําหนดหลักเกณฑการเบิกจายเงินจากคลังรวมท้ังการพิจารณาปรับปรุงแกไข

กฎหมาย กฎระเบียบและ ขอบังคับเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การพัสดุ การงบประมาณ และ 
การบัญช ีเพ่ือใหการเบิกจายเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว 

(2) สรุปภาพรวมของการบริหารการคลังและการเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพรอมท้ัง
เสนอแนะแนวในการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือนําไปประกอบการกําหนดนโยบายดานการเงินและ
การคลัง 

(3) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห ขอมูลหรือประเด็นปญหาดาน
การเงิน การคลัง การพัสดุ และการงบประมาณ เพ่ือกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานท่ี
เกิดประโยชนสูงสุดแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(4) กําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ
ตางๆ วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและฐานะการเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(5) ควบคุมดูแลการตรวจสอบ และการดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย  การควบคุม
การรับการจาย การจายเงินตามแผนงานหรือโครงการ การกูและการยืมเงินสะสม การตัดเงิน
ป การกันเงินไวจายเหล่ือมปและการขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ  รวมถึงการใชจายเงิน
งบประมาณของหนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือความถูกตองและเปนไปตาม
กฎหมายระเบียบขอบังคับอยางตรงเวลาและมีประสิทธิผลสูงสุด 

(6) วิจัยหรือจัดทําผลงานดานวิชาการดานการเงิน การคลัง การพัสดุ และการงบประมาณ เพ่ือให
นวัตกรรมท่ีไดรับการยอมรับในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 

(7) ประยุกตใชแนวทางปฏิบัติท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล (Best Practices) ในการกําหนด
กลไก กระบวนการ หรือมาตรการการปฏิบัติงานดานการเงิน การคลัง การพัสดุ และ
การงบประมาณ เพ่ือมาปรับใชในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ 

(8) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคความรูอยาง
ตอเนื่องและใหสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(9) วางกรอบการจัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา ขอสอบ ทางวิชาการการเงิน การคลัง การพัสดุ และ
การงบประมาณ เพ่ือประกอบการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวของ 

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

กลยุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มอบหมายงานแกไขปญหาในการปฏิบัติงานติดตาม 
ประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(12) คาดการณและวางระบบ แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงานในภาพรวมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในดานการคลัง การเงิน การพัสดุและการงบประมาณ เพ่ือเปนแนวทางหรือ
ทิศทางในการปฏิบัติงานของหนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเกี่ยวของใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

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

 
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 เผยแพรความรูขาวสารเกี่ยวกับขอมูลทาง

เศรษฐกิจ การเงินการคลัง การพัสดุ และการงบประมาณแกผูบริหารและบุคลากรในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพและคุมคามาก
ท่ีสุด 

(18) กําหนดแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานการ
จัดการงานการเงินการคลัง การพัสดุ และการงบประมาณ เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุน
ภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ 
มาตรการตางๆ 

(19) อํานวยการฝกอบรมหรือถายทอดความรู หรือนิเทศงานใหแกเจาหนาท่ีในสํานักงานเพ่ือใหมี
ความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง สมบูรณและมีประสิทธิภาพ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคลังประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือ ท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการคลังหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 
1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การบัญชีและการเงิน 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางบัญชีและการเงิน ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีท่ัวไปของสวนราชการ การศึกษา วิเคราะห ติดตาม
ประเมินผลการใชจายเงิน การวิเคราะหฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะหงบประมาณ  
การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกตองของผูลงบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคารและบัญชี
แยกประเภท การตรวจสอบความถูกตองของการลงบัญชีประเภทตาง  และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ี
เกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี ้
  นักวิชาการบัญชีและการเงิน  ระดับปฏิบัติการ 
  นักวิชาการบัญชีและการเงิน  ระดับชํานาญการ 
  นักวิชาการบัญชีและการเงิน  ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นักวิชาการบัญชีและการเงิน  ระดับเชี่ยวชาญ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การบัญชีและการเงิน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นักวิชาการบัญชีและการเงิน 
ระดับตําแหนง  ปฏิบัติการ  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ปฎิบัติงาน และรับผิดชอบงานดานการเงิน บัญชี และงบประมาณของหนวยงาน เพ่ือใหการ

ดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง ราบร่ืน และแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไว 
(2) ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานและเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานดาน

การเงิน บัญชี และงบประมาณ เชน การตั้งฎีกาเบิกจายเงิน การนําสงเงินงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณ สัญญายืมเงิน และเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเบิกจายเงิน เพ่ือใหมีความ
ครบถวน ถูกตอง และสอดคลองตามระเบียบปฏิบัติท่ีกําหนดไว 

(3) ศึกษา วิเคราะห และดําเนินการเบิกจายเงินตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน เงินงบประมาณ เงินใน
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินทดรองราชการ เงินชวยเหลือหรือเงินสนับสนุนตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใหการเบิกจายเงินเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน และตรงตามระเบียบการเบิก
จายเงินท่ีกําหนดไว 

(4) ศึกษา วิเคราะห ประมวลผลขอมูล และตัวเลขทางบัญชี และจัดทําบัญชีทุกประเภทภาษี และ
ทะเบียนคุมตางๆ ท้ังระบบ Manual และระบบ GFMIS เชน บัญชีประจําเดือน บัญชีเงินทดรอง
ราชการ ทะเบียนคุมรายไดนําสงคลัง ทะเบียนคุมใบสําคัญ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และ
เงินนอกงบประมาณ เพ่ือใหงานดานการบัญชีเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามมาตรฐานบัญช ี
และสามารถตรวจสอบได  

(5) รวบรวม และตรวจสอบงบการเงินของหนวยงานตางๆ และบัญชีแยกประเภทของแตละบัญชี 
และแกไขปรับปรุงงบการเงิน และบัญชี (เมื่อพบขอผิดพลาด) เพ่ือใหงบการเงินและบัญชีแยก
ประเภทตางๆ มีความถูกตอง ครบถวน และสอดคลองตามมาตรฐานและหลักการทางบัญช ี

(6) จัดทําและดําเนินการตางๆ ในดานงบประมาณตลอดจนการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือใหเปนไป
ตามระเบียบท่ีกําหนดไว   

(7) รวมประสานงาน ตรวจรางบันทึก หนังสือโตตอบหรือตอบปญหาขอหารือเกี่ยวกับระเบียบ
ปฏิบัติดานการเงิน  การงบประมาณและการบัญชี  เพ่ือสรางความชัดเจนใหผูบริหารและ
บุคลากรท่ีสนใจเกิดความเขาใจท่ีถูกตอง 

(8) วิเคราะห และจัดทํางบการเงินประจําเดือน/ประจําป รายงานทางการเงิน และรายงานทาง
บัญชี เพ่ือนําเสนอใหผูท่ีเกี่ยวของรับทราบเกี่ยวกับฐานะและธุรกรรมทางการเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(9) ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําบัญชี เพ่ือใชประกอบในการทํา
ธุรกรรม และเปนหลักฐานในการอางอิงทางบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ
ตรวจสอบและดําเนินธุรกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
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(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
การเงิน บัญชี และงบประมาณ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(12) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
3. ดานประสานงาน  
(13) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(14) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสราง

ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4. ดานบริการ   
(15) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และงบประมาณท่ีตนมีความ

รับผิดชอบในระดับเบ้ืองตนแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจ
ไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 

(16) จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับ
งานการเงินและบัญชีเพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร เศรษฐศาสตร  หรือทางอื่นท่ี 
ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การบัญชีและการเงิน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการบัญชีและการเงิน 
ระดับตําแหนง  ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงาน และการรับผิดชอบงานท่ีเกี่ยวของกับงานบัญชี การเงิน และ

งบประมาณ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานเปนไปอยางถูกตอง และแลวเสร็จตามเวลาท่ี
กําหนดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) ควบคุม ดูแล และติดตามการตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานและเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับการดําเนินงานดานการเงิน บัญชี และงบประมาณ เชน การตั้งฎีกาเบิกจายเงิน ใบสําคัญ
การเบิกจายเงิน การนําสงเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ สัญญายืมเงิน และเอกสาร
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเบิกจายเงิน เพ่ือใหมีความครบถวน ถูกตอง และสอดคลองตาม
ระเบียบปฏิบัตท่ีิกําหนดไว 

(3) ควบคุม ติดตาม และดูแลการดําเนินการเบิกจายเงินตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน เงินงบประมาณ 
เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายไดแผนดิน เงินทดรองราชการ เงินชวยเหลือ
หรือเงินสนับสนุนตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการเบิกจายเงินเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน และ
ตรงตามระเบียบการเบิกจายเงินท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

(4) ควบคุม และดูแลการจัดทําบัญชีทุกประเภทภาษ ีและทะเบียนคุมตางๆ ท้ังระบบ Manual และ
ระบบ GFMIS เชน บัญชีประจําเดือน บัญชีเงินทดรองราชการ ทะเบียนคุมเงินรายไดแผนดิน
และรายไดนําสงคลัง ทะเบียนคุมใบสําคัญ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณ เพ่ือใหงานดานการบัญชีเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามมาตรฐานบัญชี และ
สามารถตรวจสอบได  

(5) ดําเนินการโอน จัดสรรงบประมาณ และจัดทําเกี่ยวกับการกันเงินเหล่ือมป และการขยายเวลา
เบิกจายเงิน เพ่ือใหแตละหนวยงานไดรับเงินประมาณท่ีถูกตอง และเพียงพอตามท่ีไดรับจัดสรร 

(6) ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห ประมวลผล และสรุปผลรายงานการเบิกจายเงิน และรายงาน
สถานะใชเงินงบประมาณตางๆ จากระบบ GFMIS ในภาพรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และของแตละหนวยงาน เพ่ือใหผูบริหารรับทราบขอมูลท่ีถูกตอง และเกิดประโยชนในการ
กําหนดเงินงบประมาณไดอยางเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและหนวยงาน 

(7) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการจัดเก็บเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําบัญชี 
เพ่ือใชประกอบในการทําธุรกรรม และเปนหลักฐานในการอางอิงทางบัญชีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในการตรวจสอบและดําเนินธุรกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของใหมีความถูกตอง และ
ครบถวนมากท่ีสุด 
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(8) ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบงบการเงินของหนวยงานตางๆ และบัญชีแยกประเภทของ
แตละบัญช ีและแกไขปรับปรุงงบการเงิน และบัญชี (เมื่อพบขอผิดพลาด) เพ่ือใหงบการเงินและ
บัญชีแยกประเภทตางๆ มีความถูกตอง ครบถวน และสอดคลองตามมาตรฐานและหลักการ
ทางบัญช ี

(9) ควบคุม ดูแลการจัดทํางบการเงินประจําเดือน/ประจําป รายงานทางการเงิน และรายงานทาง
บัญชี เพ่ือนําเสนอใหผูท่ีเกี่ยวของรับทราบเกี่ยวกับฐานะและธุรกรรมทางการเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหถูกตอง ครบถวน และเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไว 

(10) ควบคุม และดูแลการวิเคราะห และการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต และตนทุนตอหนวย
กิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตางๆ ท่ีเกี่ยวของ และจัดทํารายงานตนทุนประจํา
ไตรมาส และประจําป เพ่ือใหมีรายงานท่ีมีความถูกตอง และเปนประโยชนแกผูบริหารในการ
ประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงาน 

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

(12) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
การเงิน บัญชี และงบประมาณ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(13) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(14) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับ

สํานัก และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(15) รวมวางแผนงาน ข้ันตอน แนวทางการดําเนินงานและกําหนดมาตรฐานระบบงานการเงิน บัญชี 
และงบประมาณของหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสอดคลองตาม
เปาหมายและนโยบายท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดไว 

 
3. ดานประสานงาน 
(16) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิก

ในทีมงานหรือหนวยงานอื่นๆ เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(17) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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4. ดานบริการ 
(18) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง ในเร่ืองเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และงบประมาณท่ีตนมี

ความรับผิดชอบ ในระดับท่ีซับซอน หรืออํานวยการถายทอดฝกอบรมหรือถายทอดความรูแก
หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูล ความรูตางๆ 
และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

(19) จัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และงบประมาณ เพ่ือให
สอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการบัญชีและการเงินประเภทวิชาการ ระดับ

ปฏิบัติการ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 

ปโดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป  กําหนด 6 ปใหลดเปน 4 ป  สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ทางบัญชี พาณิชยศาสตร เศรษฐศาสตร หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได และกําหนด 6 ปใหลดเปน 2 ป สําหรับผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไม
ต่ํากวานี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร เศรษฐศาสตร หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การบัญชีและการเงิน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการบัญชีและการเงิน 
ระดับตําแหนง  ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทางรวมถึงควบคุม และดูแลการปฏิบัติงาน และการรับผิดชอบงานใน

ภาพรวมของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับงานการเงิน บัญชี การคลัง และงบประมาณ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานของหนวยงานเปนไปอยางถูกตอง และแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง ควบคุมดูแล และติดตามการตรวจสอบความถูกตองของ
หลักฐานและเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการเงิน บัญชี และงบประมาณ 
เชน การตั้งฎีกาเบิกจายเงิน ใบสําคัญการเบิกจายเงิน การนําสงเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ สัญญายืมเงิน และเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเบิกจายเงิน เพ่ือใหมีความ
ครบถวน ถูกตอง และสอดคลองตามระเบียบปฏิบัติท่ีกําหนดไว 

(3) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง ควบคุมดูแลและติดตามการดําเนินการเบิกจายเงินตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เชน เงินงบประมาณ เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายไดแผนดิน เงิน
ทดรองราชการ เงินชวยเหลือหรือเงินสนับสนุนตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการเบิกจายเงินเปนไป
อยางถูกตอง ครบถวน และตรงตามระเบียบการเบิกจายเงินท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

(4) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง ควบคุมดูแลและติดตามการจัดทําบัญชีทุกประเภทภาษี และ
ทะเบียนคุมตางๆ ท้ังระบบ Manual และระบบ GFMIS เชน บัญชีประจําเดือน บัญชีเงินทดรอง
ราชการ ทะเบียนคุมเงินรายได ทะเบียนคุมใบสําคัญ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณ เพ่ือใหงานดานการบัญชีเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามมาตรฐานบัญชี และ
สามารถตรวจสอบได  

(5) ประเมินผลและติดตามผลการใชจายเงนิงบประมาณของแตละหนวยงานในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เพ่ือใหการใชจายเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและใชเปนแนวทางในการปรับปรุง
การจัดทําและจัดสรรงบประมาณตอไป 

(6) จัดทําคําของบประมาณประจําป แผนปฏิบัติงานประจําป แผนงานการปรับแผนงานระหวางป 
แผนการใชจายเงินราชการ และงบประมาณรายจายตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีเงินงบประมาณไวใชจายในการปฏิบัติราชการใหเพียงพอ และเกิดประโยชนอยาง
สูงสุด 

(7) จัดทําคําชี้แจงงบประมาณ และดําเนินการชี้แจงตอหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการ
จัดทําคําขอตั้งงบประมาณ และชี้แจงดําเนินไปถูกตอง และไดงบประมาณตามเปาหมายสําหรับ
นํามาใชในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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(8) จัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานงานการเงิน บัญชี การคลัง และงบประมาณ เพ่ือใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานใหถูกตอง และเปนไปในทิศทางเดียวกันท้ังองคกร รวมท้ังสอดคลองตาม
ระบบการควบคุมภายในท่ีดี 

(9) ตรวจสอบ ประเมินผล และแกปญหาทางการเงิน บัญชี การคลัง งบประมาณ และการ
ปฏิบัติงานอื่นๆ เพ่ือใหการปฏิบัติงานของหนวยงานถูกตองตามหลักเกณฑ มาตรฐาน และ
วิธีการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(10) ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการจัดทําเอกสาร และรายงานทางการเงิน รายงานการเบิกจาย
งบประมาณ รายงานงบการเงิน และรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเอกสารและรายงานตางๆ 
มีความถูกตอง ครบถวน และเกิดประโยชนอยางสูงสุดแกผูบริหารในการประกอบการพัฒนา
และปรับปรุงการดําเนินงานตอไป 

(11) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานการเงิน บัญชี การคลัง และงบประมาณ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา
ระบบงานท่ีตั้งไวสามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความ
ตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน  

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

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

(14) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
การเงิน บัญชี และงบประมาณ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(15) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(16) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง 

มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(17) วางแผนงาน ข้ันตอน แนวทางการดําเนินงานและกําหนดมาตรฐานระบบงานการเงิน บัญชี และ
งบประมาณของหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสอดคลองตาม
เปาหมายและนโยบายท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
3. ดานประสานงาน 
(18) ประสานสัมพันธกับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหนวยงาน

อื่นในระดับกองหรือสํานักเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
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(19) ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตางๆ เพ่ือเปนประโยชนและเกิด
ความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 

 
4. ดานบริการ 
(20) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง ในเร่ืองเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และงบประมาณท่ีตนมี

ความรับผิดชอบ ในระดับท่ียากมาก หรืออํานวยการถายทอดฝกอบรมหรือถายทอดความรูแก 
หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูล ความรูตางๆ 
และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

(21) กําหนดแนวทางการจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และ
งบประมาณ เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และเปนใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการบัญชีและการเงินประเภทวชิาการ ระดับปฏิบัติการ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 

ปโดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการเงินและบัญช ีหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง  
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การบัญชีและการเงิน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการบัญชีและการเงนิ 
ระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง ควบคุมดูแลและติดตามการดําเนินการเบิกจายเงินตางๆ ท่ี

เกี่ยวของ เชน เงินงบประมาณ เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายไดแผนดิน เงิน
ทดรองราชการ เงินชวยเหลือหรือเงินสนับสนุนตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการเบิกจายเงิน
เปนไปอยางถูกตอง ครบถวน และตรงตามระเบียบการเบิกจายเงินท่ีกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(2) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง ควบคุมดูแลและติดตามการจัดทําบัญชีทุกประเภทภาษี และ
ทะเบียนคุมตางๆ ท้ังระบบ Manual และระบบ GFMIS เชน บัญชีประจําเดือน บัญชีเงินทดรอง
ราชการ ทะเบียนคุมเงินรายได ทะเบียนคุมใบสําคัญ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณ เพ่ือใหงานดานการบัญชีเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามมาตรฐานบัญชี และ
สามารถตรวจสอบได  

(3) พิจารณา กําหนดหลักเกณฑการเบิกจายเงินจากคลังรวมท้ังการพิจารณาปรับปรุงแกไข
กฎหมาย กฎระเบียบและ ขอบังคับเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การคลังและการงบประมาณ 
เพ่ือใหการเบิกจายเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว 

(4) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห ขอมูลหรือประเด็นปญหาดาน
การเงิน การคลัง การบัญช ีและการงบประมาณ เพ่ือกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานท่ี
เกิดประโยชนสูงสุดแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(5) ควบคุมดูแลการจัดทําคําของบประมาณประจําป แผนปฏิบัติงานประจําป แผนงานการปรับ
แผนงานระหวางป แผนการใชจายเงินราชการ และงบประมาณรายจายตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีเงินงบประมาณไวใชจายในการปฏิบัติราชการใหเพียงพอ 
และเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

(6) วิจัยหรือจัดทําผลงานดานวิชาการดานการเงิน การคลัง การบัญชแีละการงบประมาณ เพ่ือให
นวัตกรรมท่ีไดรับการยอมรับในระดับประเทศหรือระดับนานาชาต ิ

(7) ประยุกตใชแนวทางปฏิบัติท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล (Best Practices) ในการกําหนด
กลไก กระบวนการ หรือมาตรการการปฏิบัติงานดานการเงิน การคลัง การบัญชี และ
การงบประมาณ เพ่ือมาปรับใชในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ 

(8) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคความรูอยาง
ตอเนื่องและใหสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
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(9) วางกรอบการจัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา ขอสอบ ทางวิชาการการเงิน การคลัง การบัญชี 
และการงบประมาณ เพ่ือประกอบการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวของ 

(10) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(11) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับ        

กลยุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มอบหมายงานแกไขปญหาในการปฏิบัติงานติดตาม 
ประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(12) คาดการณและวางระบบ แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงานในภาพรวมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในดานการคลัง การเงิน การพัสดุและการงบประมาณ เพ่ือเปนแนวทางหรือ
ทิศทางในการปฏิบัติงานของหนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเกี่ยวของใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

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

 
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 เผยแพรความรูขาวสารเกี่ยวกับขอมูลทาง

เศรษฐกิจ การเงินการคลัง การพัสดุ และการงบประมาณแกผูบริหารและบุคลากรในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพและคุมคามาก
ท่ีสุด 

(18) กําหนดแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานการ
จัดการงานการเงิน การคลัง การบัญชีและการงบประมาณ เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุน
ภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ 
มาตรการตางๆ 
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(19) อํานวยการฝกอบรมหรือถายทอดความรู หรือนิเทศงานใหแกเจาหนาท่ีในสํานักงานเพ่ือใหมี
ความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง สมบูรณและมีประสิทธิภาพ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการบัญชีและการเงินประเภทวิชาการ ระดับ

ปฏิบัติการ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไม

นอยกวา 2 ปโดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1.  ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2.  ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3.  สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การทะเบียนและบัตร 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานการทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชนซึ่งมี
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย ระเบียบและคําส่ังเกี่ยวกับเร่ืองการอนุญาต การจดและจัดทําทะเบียนตางๆ การจัดทําบัตร
ประจําตัวประชาชนและปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี ้
  นักวิชาการทะเบียนและบัตร  ระดับปฏิบัติการ 
  นักวิชาการทะเบียนและบัตร  ระดับชํานาญการ 
  นักวิชาการทะเบียนและบัตร  ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นักวิชาการทะเบียนและบัตร  ระดับเชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การทะเบียนและบัตร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นักวิชาการทะเบียนและบัตร 
ระดับตําแหนง  ปฏิบัติการ  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) จัดวางแผนการปฏิบัติงานใหบริการประชาชนในดานงานทะเบียนราษฏรและบัตรประชาชนตางๆ 

เพ่ือวางแผนใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
(2) พิจารณาทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบและ

คําส่ังเกี่ยวกับการปฏิบัตงิานทะเบียนและงานบัตรประจําตัวประชาชน เชนการจัดทะเบียนราษฎร  
ทะเบียนบาน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย การรับแจงยายท่ีอยูอาศัยเปนตน เพ่ือใหการ
บริการประชาชนเปนไปอยางรวดเร็วและถูกตองตามกฎหมาย 

(3) พิจารณา อนุมัติการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีทะเบียนตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีเกี่ยวของเพ่ือให
การปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกประชาชนสูงสุด 

(4) ประสานงานและจัดทํากิจกรรมการเลือกตั้งท้ังหมดท่ีเกี่ยวของท้ังระดับประเทศ หรือระดับทองถ่ิน
เชน การจัดทําทะเบียนผูมีสิทธิเลือกตั้ง การจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาและนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน เพ่ือใหการเลือกตั้งประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

(5) ตรวจสอบเกี่ยวกับครุภัณฑและวัสดุสํานักงาน เพ่ือเตรียมความพรอม และอํานวยความสะดวกตอ
การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชนตางๆ  

(6) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
ทะเบียนเชนการบริหารแบบเบ็ดเสร็จ เปนตน เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(7) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(8) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ

โครงการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 

3. ดานประสานงาน  
(9) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
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(10) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือ
สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
4. ดานบริการ   
(11) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร บัตร

ประชาชนหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของท่ีตนมีความรับผิดชอบในระดับเบ้ืองตนแกประชาชนท่ัวไป 
เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 

(12) จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน ทําสถิต ิปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับ
งานทะเบียนตางๆ เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การทะเบียนและบัตร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการทะเบียนและบัตร 
ระดับตําแหนง  ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) วางแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังในงานทะเบียน เพ่ือใหการดําเนินงานบริการ

ประชาชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(2) ควบคุม ตรวจสอบ สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบและคําส่ัง

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทะเบียนและงานบัตรประจําตัวประชาชน เชนการจัดทะเบียนราษฎร  
ทะเบียนบาน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย การรับแจงยายท่ีอยูอาศัยเปนตน เพ่ือใหการ
บริการประชาชนเปนไปอยางรวดเร็วและถูกตองตามกฎหมาย 

(3) พิจารณา อนุมัติการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีทะเบียนตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีเกี่ยวของเพ่ือให
การปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกประชาชนสูงสุด 

(4) วางแผนและจัดทํากิจกรรมการเลือกตั้งท้ังหมดท่ีเกี่ยวของท้ังระดับประเทศ หรือระดับทองถ่ินเชน 
การจัดทําทะเบียนผูมีสิทธิเลือกตั้ง การจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิก
สภาและนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน เพ่ือใหการเลือกตั้งประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

(5) วางแผนและตรวจสอบเกี่ยวกับครุภัณฑและวัสดุสํานักงาน เพ่ือเตรียมความพรอม และอํานวย
ความสะดวกตอการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชนตางๆ  

(6) ใหคําปรึกษา แนะนําดานการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเร่ือง
ตางๆ ท่ีเกี่ยวกับงานในหนาท่ี ในประเด็นท่ีมีความซับซอน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีระดับรองลงมา 

(7) วิเคราะหปญหาและใหคําปรึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน เพ่ือจัดหาแนวทางแกไขท่ี
เหมาะสมและคํานึงถึงบุคลากรและผูรับบริการเปนสําคัญ 

(8) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
ทะเบียนเชนการบริหารแบบเบ็ดเสร็จ เปนตน เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(10) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับ

สํานัก และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
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(11) รวมวางแผนงาน ข้ันตอน แนวทางการดําเนินงานและกําหนดมาตรฐานระบบงานทะเบียนของ
องคกรปกครองทองถ่ิน เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสอดคลองตาม
เปาหมายและนโยบายท่ีกําหนดไว 

 
3. ดานประสานงาน 
(12) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิก

ในทีมงานหรือหนวยงานอื่นๆ เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(13) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4. ดานบริการ 
(14) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร บัตร

ประชาชนหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของท่ีตนมีความรับผิดชอบในระดับเบ้ืองตนแกประชาชนท่ัวไป 
เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมลูและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 

(15) จัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานทะเบียนตางๆ เพ่ือใหสอดคลองและ
สนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 

(16) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา คูมือทางวิชาการจัดการงานทะเบียน เพ่ือเปนคูมือประกอบการ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการทะเบียนและบัตรประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

และ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา            

6 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานทะเบียนงานบัตรประจําตัวประชาชน หรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1  ป  กําหนด 6 ป ใหลดเปน 4 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโท  หรือ
เทียบไดไมต่ํากวานี้ทางรัฐศาสตร  รัฐประศาสนศาสตร  กฎหมายหรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวา
ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และกําหนด 6 ป ใหลดเปน 2 ป สําหรับผูไดรับ
ปริญญาเอก  หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางรัฐศาสตร  รัฐประศาสนศาสตร  กฎหมายหรือทางอื่น
ท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

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

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การทะเบียนและบัตร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการทะเบียนและบัตร 
ระดับตําแหนง  ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) วางแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังในงานทะเบียน เพ่ือใหการดําเนินงานบริการ

ประชาชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(2) ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และแกปญหาการดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบและ

คําส่ังเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทะเบียนและงานบัตรประจําตัวประชาชน เชนการจัดทะเบียนราษฎร  
ทะเบียนบาน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย การรับแจงยายท่ีอยูอาศัยเปนตน เพ่ือใหการ
บริการประชาชนเปนไปอยางรวดเร็วและถูกตองตามกฎหมาย 

(3) พิจารณา อนุมัติการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีทะเบียนตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีเกี่ยวของเพ่ือให
การปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกประชาชนสูงสุด 

(4) วางแผน วิเคราะห ใหคําปรึกษา แกปญหา และควบคุมดูแลกิจกรรมการเลือกตั้งท้ังหมดท่ี
เกี่ยวของท้ังระดับประเทศ หรือระดับทองถ่ินเชน การจัดทําทะเบียนผูมีสิทธิเลือกตั้ง การจัดทํา
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปน
ตน เพ่ือใหการเลือกตั้งประสบความสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

(5) วางแผน ใหคําปรึกษาและตรวจสอบเกี่ยวกับครุภัณฑและวัสดุสํานักงาน เพ่ือเตรียมความพรอม 
และอํานวยความสะดวกตอการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชนตางๆ  

(6) จัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานงานทะเบียน เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหถูกตอง และ
เปนไปในทิศทางเดียวกันท้ังหนวยงาน 

(7) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานทะเบียน เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบงานท่ีตั้งไวสามารถ
สนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน  

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

(9) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
ทะเบียนเชนการบริหารแบบเบ็ดเสร็จ เปนตน เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

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

มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(12) วางแผนงาน ข้ันตอน แนวทางการดําเนินงานและกําหนดมาตรฐานระบบงานทะเบียนของ
หนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสอดคลองตามเปาหมายและ
นโยบายท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
3. ดานประสานงาน 
(13) ประสานสัมพันธกับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหนวยงาน

อื่นในระดับกองหรือสํานักเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(14) ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตางๆ เพ่ือเปนประโยชนและเกิด

ความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 
4. ดานบริการ 
(15) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร บัตร

ประชาชนหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของท่ีตนมีความรับผิดชอบในระดับเบ้ืองตนแกประชาชนท่ัวไป 
เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 

(16) กําหนดแนวทางในการจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานทะเบียนตางๆ 
เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 

(17) กําหนดแนวทางและจัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา คูมือทางวิชาการจัดการงานทะเบียน เพ่ือเปน
คูมือประกอบการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการทะเบียนและบัตรประเภทวิชาการ ระดับ

ปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 

4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานทะเบียนงานบัตรประจําตัวประชาชน หรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1  ป 

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

 



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การทะเบียนและบัตร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการทะเบียนและบัตร 
ระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) บริหารงานในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือเทียบเทา ซึ่งมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการควบคุมและ

บริหารงานทุกดานของงานทะเบียนและบัตรท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงานของ
หนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององคกรปกครอง                
สวนทองถ่ิน 

(2) กําหนดมาตรฐานงาน พัฒนา และปรับปรุงการดําเนินงานดานทะเบียนและบัตร เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรมีประสิทธิภาพ และสามารถใหบริการแกประชาชนไดอยาง
สอดคลองกับความตองการอยางแทจริง 

(3) กําหนดผลสัมฤทธ์ิท้ังดานผลผลิต และผลลัพธท่ีจะไดจากการดําเนินงานดานทะเบียน             
และบัตร เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตรง
ตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

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

(5) เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย โครงการ 
และกิจกรรมตางๆ ดานทะเบียนและบัตร เ พ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงาน                           
มีประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถใหบริการดานทะเบียนและบัตรแกประชาชน และ
ผูรับบริการไดอยางสอดคลองกับความตองการและปญหาอยางแทจริง 

(6) วางแผน และจัดอัตรากําลังของหนวยงาน รวมท้ังมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ                   
ใหเหมาะสมกับบุคลากรท้ังหมดภายในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 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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(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 

ดานทะเบียนและบัตร รวมท้ังมอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และติดตาม
ประเมินผล เพ่ือใหการดําเนินงานดานทะเบียนและบัตรบรรลุตามเปาหมาย นโยบาย และ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

 
3. ดานประสานงาน 
(13) ประสานงานดานทะเบียนและบัตร กับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานดานทะเบียนและบัตร ใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(14) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานเภสัชกรรมแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4. ดานบริการ 
(15) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตร ภายใตความรับผิดชอบใน

ระดับท่ีซับซอน เพ่ือใหประชาชนท่ีสนใจท่ัวไปและหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของไดทราบขอมูล
และความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 

(16) กําหนดแนวทางการพัฒนา การปรับปรุง และการจัดทําฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ                 
ท่ีเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตร เพ่ือใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุน
ภารกิจดานทะเบียนและบัตร ขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(17) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางทะเบียนและบัตร เพ่ือประกอบการเรียนการสอน 
และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการทะเบียนและบัตร ประเภทวิชาการ ระดับ

ปฏิบัติการ และ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการทะเบียนและบัตร  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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

ตําแหนงประเภท   วิชาการ 
 
สายงาน     การจัดการงานท่ัวไป 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ  ท่ีปฏิบัติงานเลขานุการและงานบริหารท่ัวไปซึ่งมีลักษณะ
งานท่ีตองปฏิบัติตามแตจะไดรับคําส่ังโดยไมจํากัดขอบเขตหนาท่ีเชนติดตอนัดหมาย จัดงานรับรอง
และงานพิธีตางๆ เตรียมเร่ืองและเตรียมการสําหรับการประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงาน            
การประชุมทางวิชาการและรายงานอื่นๆ ทําเร่ืองติดตอกับหนวยงานและบุคคลตางๆ ท้ังในประเทศ
และ ตางประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคําส่ังหัวหนา               
สวนราชการ  หรือมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารงานหลายดานดวยกัน
เชน งานธุรการ  งานสารบรรณ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ              
งานจัดพิมพ งานแจกจายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมขอมูลสถิติ งานสัญญา เปนตน
และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง  

ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนง ดังนี ้
นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติการ 
นักจัดการงานท่ัวไป ระดับชํานาญการ 
นักจัดการงานท่ัวไป ระดับชํานาญการพิเศษ 
นักจัดการงานท่ัวไป ระดับเชี่ยวชาญ 
 

 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี …........... พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท วิชาการ 
สายงาน     การจัดการงานท่ัวไป 
ชื่อตําแหนงในสายงาน   นักจัดการงานท่ัวไป  
ระดับ      ปฏิบัติการ  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ  
(1) ประสานงาน จัดเตรียม และจัดทําเอกสาร และขอมูลตางๆ ท่ีจําเปนสําหรับการประชุม การ

บรรยาย และการดําเนินงานตางๆ ของผูบริหาร เพ่ือใหผูบริหารมีเอกสารและขอมูลท่ีถูกตอง
และครบถวนในการดําเนินการประชุม การบรรยาย และการดําเนินงานตางๆ 

(2) จัดทําตารางนัดหมายในเร่ืองตางๆ ท่ีเกี่ยวของใหผูบริหาร เพ่ือบริหารเวลาของผูบริหารใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงาน 

(3) รับ-สง ลงทะเบียน บันทึก คัดแยกประเภท และจัดสงหนังสือ และเอกสารของราชการตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือจัดสงใหบุคคลหรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของไดอยางถูกตองสมบูรณ  

(4) จัดทําฎีกาเบิกจายเงินตามงบประมาณ นอกงบประมาณ ของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือให
สามารถเบิกจายเงินไดทันตามกําหนดเวลาและสรางความพึงพอใจใหแกบุคลากรและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของสูงสุด 

(5) ประสานและจัดทํางานรัฐพิธีหรืองานราชพิธีตางๆ เพ่ือใหงานดําเนินการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(6) จัดการงานตางๆ หลายดานของหนวยงานสนับสนุน เชนงานบุคคล งานจัดระบบงาน งาน
รักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร งานรวบรวมขอมูลสถิติ งานแปล
เอกสาร งานติดตอกับหนวยงานและบุคคลตางๆ งานติดตามผลงาน เปนตน เพ่ือดูแลใหงาน
เปนไปตามระเบียบอยางถูกตอง ทันเวลาและตรงตามความตองการของผูบริหารหรือ
หนวยงานตางๆ สูงสุด 

(7) จัดเตรียม จัดพิมพจดหมาย หนังสือ และเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของ และรางโตตอบหนังสือ 
แปลเอกสาร เตรียมเร่ืองและเตรียมการสําหรับการประชุม บันทึกเร่ืองเสนอท่ีประชุม ทํา
รายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ เพ่ือเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปไดโดยสะดวกราบร่ืน
ตามวัตถุประสงคของหนวยงาน 

(8) จัดเก็บ และรักษาขอมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือราชการ ระเบียบ และคําส่ังตางๆ ของ
หนวยงานตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหมีขอมูลท่ีสะดวกตอการคนหา และเปนหลักฐานทาง
ราชการ 

(9) จัดเตรียมการประชุม  บันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน 

(10) สอบทานความถูกตองของเอกสาร หนังสือ และจดหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงาน 
เพ่ือใหแนใจวาเอกสารท้ังหมดมีความถูกตอง ครบถวน และปราศจากขอผิดพลาด 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(11) รวบรวมแผนงาน และผลการปฏิบัติงานตางๆ ของหนวยงาน และรวมจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือนําเสนอตอผูบังคับบัญชาในการนําไปใชและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตอไป 

(12) ชวยผูบริหารติดตาม และเรงรัดการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆ ภายในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน รวมท้ังการติดตามการปฏิบัติตามมติของท่ีประชุม หรือการปฏิบัติตามคําส่ังของ
ผูบริหาร เพ่ือใหการปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไว และบรรลุตามวัตถุประสงคของ
หนวยงาน 

(13) ใหคําแนะนํา ชวยเหลือกับผูมาตดิตอราชการ เพ่ือเปนการใหประชาชนเกิดความรูความเขาใจ
และสะดวกรวดเร็วในการทํางาน 

(14) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
บริหารท่ัวไป เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(15) ปฏิบัติงาน และสนบัสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน  
(16) วางแผนการทํางานของตนเอง รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ 

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 

3. ดานประสานงาน  
(17) ประสานการทํางานท่ีได รับมอบหมายใหสอดคลองกับภาพรวมผลงานของทีมงาน 

ประสานงานกับสมาชิกภายในทีมงาน ใหความชวยเหลือภายในทีมงาน เพ่ือใหไดผลสัมฤทธ์ิ
ตามท่ีกําหนดไว 

 
4. ดานบริการ  
(18) ตอบปญหา ชี้แจง และใหคําแนะนําเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบ้ืองตนแก

หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีเกี่ยวของไดทราบขอมูลและเกิด
ความเขาใจในงานท่ีรับผิดชอบ 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ทุกสาขาวิชาท่ี ก.ถ. รับรองหรือทางอื่นท่ี  ก.ถ. กําหนดวา
ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท   วิชาการ 
สายงาน     การจัดการงานท่ัวไป 
ชื่อตําแหนงในสายงาน   นักจัดการงานท่ัวไป  
ระดับ      ชํานาญการ  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ  
(1) ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการนักบริหาร เพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินงานของผูบริหารเปนไปไดอยาง

ราบร่ืน และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังอํานวยความสะดวกใหผูมาติดตอกับผูบริหาร 
(2) ควบคุม และดูแลการประสานงาน การจัดเตรียม และการจัดทําเอกสาร และขอมูลตางๆ ท่ี

จําเปนสําหรับการประชุม การบรรยาย และการดําเนินงานตางๆ ของผูบริหาร เพ่ือใหผูบริหาร
มีเอกสารและขอมูลท่ีถูกตองและครบถวนในการดําเนินการประชุม การบรรยาย และการ
ดําเนินงานตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ 

(3) ตรวจสอบการรับ-สง การลงทะเบียน การบันทึก การคัดแยกประเภท และการจัดสงหนังสือ 
และเอกสารของราชการตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือจัดสงใหบุคคลหรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
ไดอยางถูกตองสมบูรณ  

(4) วิเคราะห สรุปและจัดทําฎีกาเบิกจายเงินตามงบประมาณ นอกงบประมาณ ของหนวยงานท่ี
รับผิดชอบเพ่ือใหสามารถเบิกจายเงินไดทันตามกําหนดเวลาและสรางความพึงพอใจใหแก
บุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของสูงสุด 

(5) ควบคุมและจัดทํางานรัฐพิธีหรืองานราชพิธีตางๆ เพ่ือใหงานดําเนินการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(6) วิเคราะห ตรวจสอบ แกปญหา และจัดการงานตางๆ หลายดานของหนวยงานสนับสนุนเชน 
งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานรักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร งาน
รวบรวมขอมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานติดตอกับหนวยงานและบุคคลตางๆ งานติดตาม
ผลงาน เปนตน เพ่ือดูแลใหงานเปนไปตามระเบียบอยางถูกตอง ทันเวลาและตรงตามความ
ตองการของผูบริหารหรือหนวยงานตางๆ สูงสุด 

(7) ควบคุมและดูแลการจัดเตรียม การจัดพิมพจดหมาย หนังสือ และเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
และดําเนินการโตตอบหนังสือกับหนวยงานภายในและภายนอก เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไป
ไดโดยสะดวกราบร่ืนตามวัตถุประสงคของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) ควบคุมและดูแลการจัดเก็บ และการรักษาขอมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือราชการ 
ระเบียบ และคําส่ังตางๆ ของหนวยงานตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหมีขอมูลครบถวน และ
สะดวกตอการคนหา รวมท้ังเปนหลักฐานทางราชการท่ีสําคัญ 

(9) ควบคุมและดูแลการจัดเตรียมการประชุม การบันทึก และการเรียบเรียงรายงานการประชุม 
และรายงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการบริหารการประชุมมีความถูกตอง เรียบรอยและบรรลุ
วัตถุประสงคของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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(10) ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานประสานงานราชการในเร่ืองตางๆ ท่ีเกี่ยวของระหวาง
หนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และรวมจัดทํารายงาน
สรุปปญหาท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ เพ่ือใหการปฏิบัติงานของ
หนวยงานเปนไปอยางราบร่ืน และบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

(11) ดําเนินการติดตาม และเรงรัดการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆ ภายในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน รวมท้ังการติดตามการปฏิบัติตามมติของท่ีประชุม หรือการปฏิบัติตามคําส่ังของ
ผูบริหาร เพ่ือใหการปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไว และบรรลุตามวัตถุประสงคของ
หนวยงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(12) วิเคราะห และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ ผลการติดตามและเรงรัดการปฏิบัติงาน 
รวมท้ังเร่ืองรองเรียนตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือรายงานผลและขอมูลท่ีเปนประโยชนแกผูบริหารใน
การบริหารงาน 

(13) ใหคําแนะนํา ชวยเหลือกับผูมาติดตอราชการ เพ่ือเปนการใหประชาชนเกิดความรูความเขาใจ
และสะดวกรวดเร็วในการทํางาน 

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

(15) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
บริหารท่ัวไป เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(16) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน  
(17) วางแผนหรือมีสวนรวมในการวางแผนการทํางานแผนงานหรือโครงการระยะส้ันบางสวนของ

หนวยงานระดับกองหรือสํานัก เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย ผลสัมฤทธ์ิท่ี
กําหนด 

 
3. ดานประสานงาน  
(18) พัฒนาความสัมพันธดวยการนําเสนอแนวคิดภายในทีมงาน เพ่ือสรางความเขาใจท่ีดีรวมกัน  
(19) ใหคําแนะนําเบ้ืองตนเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการท่ัวไป 

ใหแกสมาชิกในทีมงาน เพ่ือเสริมสรางความเขาใจและความรวมมือในหนวยงาน 
 
4. ดานบริการ  
(20) ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง ในเร่ืองเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบแก

หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีเกี่ยวของไดทราบขอมูลและเกิด
ความเขาใจในงานและหนวยงาน 
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(21) พัฒนา  ปรับปรุงจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานบริหารท่ัวไป งานสาร
บรรณหรืองานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไปประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา             

6  ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานเลขานุการ หรืองานบริหารท่ัวไป หรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1  ป กําหนดเวลา 6 ป  ใหลดเปน 4 ป  สําหรับผูไดรับปริญญาโท
หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ  สังคมศาสตร  
รัฐศาสตร  เศรษฐศาสตร  วิจัย  หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได และกําหนดเวลา 6 ป  ใหลดเปน 2 ป  สําหรับผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทาได
ไมต่ํากวานี้ทางการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ  สังคมศาสตร  รัฐศาสตร  
เศรษฐศาสตร  วิจัย  หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

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



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท   วิชาการ 
สายงาน การจัดการงานท่ัวไป 
ชื่อตําแหนงในสายงาน   นักจัดการงานท่ัวไป  
ระดับ      ชํานาญการพิเศษ  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ  
(1) ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการนักบริหาร เพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินงานของผูบริหารเปนไปไดอยาง

ราบร่ืน และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังอํานวยความสะดวกใหผูมาติดตอกับผูบริหาร 
(2) วางแผนงาน กํากับ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของงานบริหารท่ัวไป เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(3) กํากับ ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการประสานงาน การจัดเตรียม และการจัดทําเอกสาร 

และขอมูลตางๆ ท่ีจําเปนสําหรับการประชุม การบรรยาย และการดําเนินงานตางๆ ของ
ผูบริหาร เพ่ือใหผูบริหารมีเอกสารและขอมูลท่ีถูกตองและครบถวนในการดําเนินการประชุม 
การบรรยาย และการดําเนินงานตางๆ อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(4) วางแผน วิเคราะห และปรับปรุงการรับ-สง การลงทะเบียน การบันทึก การคัดแยกประเภท 
และการจัดสงหนังสือ และเอกสารของราชการตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหแนใจวาสามารถจัดสง
ใหบุคคลหรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของไดอยางถูกตองสมบูรณมากท่ีสุด  

(5) วางแผน วิเคราะห ใหคําปรึกษา แกปญหา และจัดการงานตางๆ หลายดานของหนวยงาน
สนับสนุนเชน งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานรักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพและแจกจาย
เอกสาร งานรวบรวมขอมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานติดตอกับหนวยงานและบุคคลตางๆ 
งานติดตามผลงาน เปนตน เพ่ือดูแลใหงานเปนไปตามระเบียบอยางถูกตอง ทันเวลาและตรง
ตามความตองการของผูบริหารหรือหนวยงานตางๆ สูงสุด 

(6) ควบคุมดูแล ติดตาม และตรวจสอบการจัดเตรียม และการจัดพิมพจดหมาย หนังสือ และ
เอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของ และวิเคราะหเนื้อหา ประเด็น และโตตอบหนังสือกับหนวยงาน
ภายในและภายนอก เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปไดโดยสะดวกราบร่ืนตามวัตถุประสงคของ
หนวยงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(7) วางระบบการจัดเก็บ และกํากับ ดูแลการรักษาขอมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือราชการ 
ระเบียบ และคําส่ังตางๆ ของหนวยงานตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหมีระบบในการจัดเก็บ
และรักษาเอกสารท่ีมีประสิทธิภาพ และสะดวกตอการคนหา รวมท้ังเปนหลักฐานทางราชการ
ท่ีสําคัญในการบริหารจัดการตอไป 

(8) ตรวจสอบและควบคุมดูแลการดําเนินการเกี่ยวกับการประชุม ตลอดจนจัดทํารายงานการ
ประชุม และรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการประชุมดําเนินไปอยางราบร่ืนและสัมฤทธ์ิผล
ตามเปาหมาย และวัตถุประสงคของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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(9) วิเคราะห พิจารณา กล่ันกรอง สอบทาน และตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร หนังสือ และ
จดหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงาน เพ่ือใหแนใจวาเอกสารท้ังหมดมีความถูกตอง 
ครบถวน และปราศจากขอผิดพลาด 

(10) กํากับ ควบคุม และดูแลการติดตาม และการเรงรัดการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆ 
ภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังควบคุม และดูแลการติดตามการปฏิบัติตามมติของ
ท่ีประชุม หรือการปฏิบัติตามคําส่ังของผูบริหาร เพ่ือใหการปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด
ไว และบรรลุตามวัตถุประสงคของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) กํากับ ควบคุม และดูแลการวิเคราะห และตรวจสอบการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ผลการติดตามและเรงรัดการปฏิบัติงาน รวมท้ังเร่ืองรองเรียนตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหแนใจวา
การจัดรายงานตางๆ มีความถูกตอง ครบถวนท่ีเปนประโยชนแกผูบริหารในการบริหารงานให
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

(12) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานบริหารท่ัวไปของหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบงาน
ท่ีตั้งไวสามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน  

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

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

(15) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
บริหารท่ัวไป เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(16) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน  
(17) วางแผนงานโครงการ กําหนดวัตถุประสงค กรอบเวลาและทรัพยากรท่ีจําเปนในงานของ

หนวยงานระดับกองหรือสํานัก เพ่ือเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 

3. ดานประสานงาน  
(18) พัฒนาความสัมพันธดวยการโนมนาวสมาชิกภายในทีมงาน เพ่ือสรางความเขาใจท่ีดีรวมกัน 
(19) ใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับงานบริหารจัดการและงานอื่นท่ีเกี่ยวของใหแกสมาชิกใน

ทีมงาน เพ่ือเสริมสรางความเขาใจและความรวมมือภายในและนอกหนวยงาน 
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4. ดานบริการ  
(20) ใหคําปรึกษาแนะนํา ถายทอดความรู นิเทศงานใหแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือ

ประชาชนท่ัวไป เกี่ยวกับเทคนิควิธีการบริหารจัดการตางๆในหนวยงาน หรือหลักเกณฑวิธี
ปฏิบัติในความรับผิดชอบหรือท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจและพัฒนาการ
บริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ   

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไป ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  

4  ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานเลขานุการ หรืองานบริหารท่ัวไป หรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1  ป 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัตงิานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท   วิชาการ 
สายงาน การจัดการงานท่ัวไป 
ชื่อตําแหนงในสายงาน   นักจัดการงานท่ัวไป  
ระดับ      เชี่ยวชาญ  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ  
(1) บริหารงานในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือเทียบเทา ซึ่งมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการควบคุมและ

บริหารงานทุกดานของงานบริหารท่ัวไปท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(2) กําหนดมาตรฐานงาน พัฒนา และปรับปรุงการดําเนินงานดานเลขานุการและบริหารท่ัวไป 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรมีประสิทธิภาพ และสามารถใหบริการแกประชาชน 
ไดอยางสอดคลองกับความตองการอยางแทจริง 

(3) กําหนดผลสัมฤทธ์ิท้ังดานผลผลิต และผลลัพธท่ีจะไดจากการดําเนินงานดานเลขานุการและ
บริหารท่ัวไป เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
ตรงตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(4) กําหนดเคร่ืองมือ แนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดาน   
เลขานุการและบริหารท่ัวไป เพ่ือใหการทํางานของหนวยงานเปนไปอยางถูกตอง                       
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน ชุมชน และสังคม 

(5) เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย โครงการ 
และกิจกรรมตางๆ ดานเลขานุการและบริหารท่ัวไป เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงาน             
มีประสิทธิภาพมากข้ึน และบรรลุนโยบายท่ีกําหนดไว 

(6) วางแผน และจัดอัตรากําลังของหนวยงาน รวมท้ังมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ                   
ใหเหมาะสมกับบุคลากรท้ังหมดภายในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหบุคลากรแตละคนไดรับ
ลักษณะงานและปริมาณงานท่ีเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และศักยภาพ และเกิด
ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน 

(7) บริหารจัดการบุคลากรในภาพรวมของท้ังหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจท่ีดี
ในการทํางาน สามารถรักษาคนเกงคนดี และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความสามารถ 
และสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

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

(9) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงานและสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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(10) ศึกษาความรู เทคนิคใหมๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในงานและวิเคราะหถึงปญหาและ
ขอบกพรองในการดําเนินการเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ ทันกับสถานการณในปจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตได 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

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

ดานเลขานุการและบริหารท่ัวไป รวมท้ังมอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และ
ติดตามประเมินผล เพ่ือใหการดําเนินงานดานทะเบียนและบัตรบรรลุตามเปาหมาย 
นโยบาย และผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

 
3. ดานประสานงาน 
(13) ประสานงานดานเลขานุการและบริหารท่ัวไปกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุน

การดําเนินงานดานเลขานุการและบริหารท่ัวไป ใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(14) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานเลขานุการและบริหารท่ัวไปแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 
4. ดานบริการ 
(15) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับเลขานุการและบริหารท่ัวไปภายใตความ

รับผิดชอบในระดับท่ีซับซอน เพ่ือใหประชาชนท่ีสนใจท่ัวไปและหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
ไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
และเหมาะสม 

(16) กําหนดแนวทางการพัฒนา การปรับปรุง และการจัดทําฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ               
ท่ีเกี่ยวกับงานเลขานุการและบริหารท่ัวไป เพ่ือใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถ
สนับสนุนภารกิจดานงานบริหารท่ัวไปขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(17) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมืองานเลขานุการและบริหารท่ัวไป เพ่ือประกอบการเรียน
การสอน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไป ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานเลขานุการ หรืองานบริหารท่ัวไป 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     การพัสด ุ
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห รายละเอียดของพัสดุเพ่ือกําหนดมาตรฐานและคุณภาพ การรางสัญญาซื้อ
และสัญญาจาง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุ การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงาน 
ดานการพัสดุและปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 

 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง  

ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนง ดังนี ้
นักวิชาการพัสด ุ ระดับปฏิบัติการ 
นักวิชาการพัสด ุ ระดับชํานาญการ 
นักวิชาการพัสด ุ ระดับชํานาญการพิเศษ 
นักวิชาการพัสด ุ ระดับเชี่ยวชาญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ตําแหนงประเภท   วิชาการ 
ชื่อสายงาน     การพัสด ุ  
ชื่อตําแหนงในสายงาน      นักวิชาการพัสด ุ
ระดับตําแหนง    ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง การจางซอมแซม และการบํารุงรักษาพัสดุครุภัณฑทุกประเภทแก

เจาหนาท่ี และหนวยงานตางๆ เพ่ือใหการจัดซื้อและจัดจางถูกตองตามระเบียบท่ีกําหนดไว และ
ไดพัสดุครุภัณฑท่ีมีคุณภาพ และสอดคลองตามตองการของเจาหนาท่ีและหนวยงาน 

(2) จัดหา ลงประกาศ ประสานงาน และประชาสัมพันธการจัดซื้อจัดจางพัสดุครุภัณฑทุกประเภทผาน
ชองทางตางๆ เชน Website และเอกสารตางๆ เปนตน เพ่ือใหบริษัท และหางรานตางๆ ทราบ
ขาว และเขามาติดตอรับการสอบราคา และประกวดราคา 

(3) สอบราคา ประกวดราคา และตกลงราคากับบริษัท และหางรานตางๆ เพ่ือใหไดบริษัท และหาง
รานตางๆ ท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุด และไดราคาท่ีต่ําท่ีสุด 

(4) ศึกษาและคนควารายละเอียดตางๆ ของพัสดุเชนวิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบราคา การเส่ือมคา  
การสึกหรอ ประโยชนใชสอย คาบริการ อะไหล การบํารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เปนตน  
เพ่ือกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

(5) ชวยวิเคราะหและประเมินคุณภาพของพัสดุ  เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการจัดหาจัดซื้อพัสดุ   
(6) รวบรวมขอมูล รายชื่อ คุณสมบัติ และรายละเอียดบริการและผลิตภัณฑของบริษัท และหางราน

ตางๆ ท่ีเกี่ยวของในการจัดซื้อและจัดจาง เพ่ือเก็บเปนฐานขอมูลท่ีเปนประโยชนในการ
ประกอบการจัดซื้อและจัดจางใหมีคุณภาพตามระเบียบ และขอบังคับท่ีกําหนดไว 

(7) จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน ทําสถิต ิปรับปรุง และรวมจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับ
พัสดุครุภัณฑ ยานพาหนะ อาคารสถานท่ี และขอมูลทรัพยสินตางๆ ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณาของ
ผูบริหารในการกําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ และมาตรการตางๆ ดานพัสดุครุภัณฑ 

(8) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจาง รายงานการซอมบํารุงพัสดุและอาคารสถานท่ี และรายงาน
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเปนขอมูลท่ีถูกตองและเปนประโยชนแกผูบริหาร 

(9) รางเอกสาร สัญญา และตรวจความถูกตองและรายละเอียดของโครงการ เอกสาร และสัญญา
ตางๆ เชน สัญญาซื้อ สัญญาจาง หนังสือโตตอบ และบันทึกเร่ืองเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑตางๆ 
เพ่ือใหเกิดความถูกตอง สมบูรณ และสามารถดําเนินการไดตามข้ันตอน และระเบียบวาดวยการ
พัสดุท่ีกําหนดไว 

(10) รับผิดชอบ และดูแลงานดานการซอมบํารุงครุภัณฑและอาคารสถานท่ี และดําเนินจําหนายพัสดุ
ครุภัณฑเมื่อชํารุดหรือเส่ือมสภาพ หรือไมจําเปนในการใชงานอีกตอไป เพ่ือใหพัสดุครุภัณฑเกิด
ประโยชนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมากท่ีสุด 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(11) ควบคุม และดูแลการจัดทําเอกสารและทะเบียนตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับดําเนินงานดานพัสดุ เชน 
ทะเบียนรายละเอียดพัสดุ ครุภัณฑ ทะเบียนคุมทรัพยสิน เอกสารใบยืมทรัพยสิน และเอกสาร
ติดตามทวงคืนทรัพยสิน เปนตน เพ่ือใหเกิดความถูกตองในการปฏิบัติงาน และมีหลักฐาน
เอกสารยืนยันในการติดตามและตรวจสอบดานพัสดุ 

(12) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
พัสดุครุภัณฑและอาคารสถานท่ี เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(13) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน  
(14) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
3. ดานประสานงาน  
(15) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความรวมมือ

และผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(16) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสราง

ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4. ดานบริการ  
(17) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑและอาคารสถานท่ีท่ีตนมีความ

รับผิดชอบ ในระดับเบ้ืองตนแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจได
ทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน 

(18) จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน ทําสถิต ิปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงาน
พัสดุครุภัณฑและอาคารสถานท่ี เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใช
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ทางบัญชี พาณิชยศาสตร   เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร การ
คลัง กฎหมาย  บริหารธุรกิจซึ่งศึกษาวิชาบัญชีมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต  หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวา
ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
 

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

ตําแหนงประเภท   วิชาการ 
ชื่อสายงาน     การพัสด ุ  
ชื่อตําแหนงในสายงาน      นักวิชาการพัสด ุ
ระดับตําแหนง    ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการดําเนินการจัดซื้อ การจัดจาง การจางซอมแซม และการบํารุงรักษาพัสดุ

ครุภัณฑทุกประเภทแกเจาหนาท่ี และหนวยงานตางๆ เพ่ือใหการจัดซื้อและจัดจางถูกตองตาม
ระเบียบท่ีกําหนดไว และไดพัสดุครุภัณฑท่ีมีคุณภาพ และสอดคลองตามตองการของเจาหนาท่ี
และหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) ควบคุม และดูแลการจัดหา การลงประกาศ การติดตอประสานงาน และการประชาสัมพันธการ
จัดซื้อจัดจางพัสดุครุภัณฑทุกประเภทผานชองทางตางๆ เชน Website และเอกสารตางๆ เปนตน 
เพ่ือใหบริษัท และหางรานตางๆ ทราบขาว และเขามาติดตอรับการสอบราคา และประกวดราคา
เปนจํานวนมาก 

(3) วิเคราะห ศึกษาและคนควารายละเอียดตางๆ ของพัสดุเชนวิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบราคา 
การเส่ือมคา  การสึกหรอ ประโยชนใชสอย คาบริการ อะไหล การบํารุงรักษา ความแข็งแรง
ทนทาน เปนตน  เพ่ือกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

(4) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการสอบราคา การประกวดราคา และการตกลงราคากับ
บริษัท และหางรานตางๆ เพ่ือใหไดบริษัท และหางรานตางๆ ท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุด 
ไดราคาท่ีต่ํา ท่ีสุด และเนนความโปรงใสในการดําเนินงาน 

(5) ศึกษา วิเคราะห สรุปขอมูล และประเมินผลการจัดซื้อและจัดจางแบบตางๆ เพ่ือนําไปจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานพัสดุครุภัณฑ และเปนขอมูลแกผูบริหารในการพัฒนาและปรับปรุงข้ันตอนการ
ดําเนินงานดานพัสดุคุรภัณฑใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(6) ควบคุม และดูแลการจัดทํารายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจาง รายงานการซอมบํารุงพัสดุและอาคาร
สถานท่ี และรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหแนใจวารายงานมีความชัดเจน ถูกตอง ครบถวน 
และเปนประโยชนอยางสูงสุดแกผูบริหาร 

(7) ควบคุม ดูแล และตรวจสอบความถูกตองของการจัดทํารายละเอียดของโครงการ เอกสาร และ
สัญญาตางๆ เชน สัญญาซื้อ สัญญาจาง หนังสือโตตอบ และบันทึกเร่ืองเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑ
และอาคารสถานท่ี เพ่ือใหเกิดความถูกตอง สมบูรณ และสามารถดําเนินการไดตามข้ันตอน และ
ระเบียบวาดวยการพัสดุท่ีกําหนดไว 

(8) ควบคุม ติดตาม และดูแลงานดานการซอมบํารุงครุภัณฑและอาคารสถานท่ี และการจําหนายพัสดุ
ครุภัณฑเมื่อชํารุดหรือเส่ือมสภาพ หรือไมจําเปนในการใชงานอีกตอไป เพ่ือใหพัสดุครุภัณฑเกิด
ประโยชนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมากท่ีสุด 
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(9) ควบคุม และดูแลการจัดทําเอกสารและทะเบียนตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับดําเนินงานดานพัสดุ เชน 
ทะเบียนรายละเอียดพัสดุ ครุภัณฑ ทะเบียนคุมทรัพยสิน เอกสารใบยืมทรัพยสิน และเอกสาร
ติดตามทวงคืนทรัพยสิน เปนตน เพ่ือใหเกิดความถูกตองในการปฏิบัติงาน และมีหลักฐานเอกสาร
ยืนยันในการติดตามและตรวจสอบดานพัสดุ 

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

(11) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
พัสดุครุภัณฑและอาคารสถานท่ี เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน  
(13) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับ

สํานักหรือกอง และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(14) รวมวางแผนงาน ข้ันตอน และแนวทางการดําเนินดานการจัดซื้อ การจัดจาง การจางซอมแซม และ
การบํารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ เพ่ือใหงานพัสดุครุภัณฑมีคุณภาพ ประสิทธิภาพสูงข้ึน และสามารถ
ตอบสนองความตองการกับบุคลากรและหนวยงานตางๆ ไดอยางรวดเร็ว และทันเวลา 

 
3. ดานประสานงาน  
(15) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกใน

ทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(16) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือ

สรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4. ดานบริการ  
(17) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง ในเร่ืองเกี่ยวกับงานพัสดุและอาคารสถานท่ีท่ีตนมีความ

รับผิดชอบ ในระดับท่ีซับซอน หรืออํานวยการถายทอดฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกหนวยงาน
ราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูล ความรูตาง ๆ และนําไปใชให
เกิดประโยชนสูงสุด 

(18) จัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑและอาคารสถานท่ี เพ่ือให
สอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดปุระเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 4 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางกฎหมาย 
ทางสังคมศาสตร  ดานพาณิชยศาสตร หรือบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. 
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และกําหนดเวลา 6 ปใหลดเปน 2 ป
สําหรับผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางกฎหมาย ทางสังคมศาสตร  ดาน
พาณิชยศาสตร หรือบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท   วิชาการ 
ชื่อสายงาน     การพัสด ุ  
ชื่อตําแหนงในสายงาน      นักวิชาการพัสด ุ
ระดับตําแหนง    ชํานาญการพิเศษ   
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 

(1) วิเคราะห ควบคุม และดูแลการดําเนินการจัดซื้อ การจัดจาง การจางซอมแซม และการ
บํารุงรักษาพัสดุครุภัณฑทุกประเภทแกเจาหนาท่ี และหนวยงานตางๆ เพ่ือใหการจัดซื้อ
และจัดจางถูกตองตามระเบียบท่ีกําหนดไว และไดพัสดุครุภัณฑท่ีมีคุณภาพ และสอดคลอง
ตามตองการของเจาหนาท่ีและหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) ควบคุมดูแล ตรวจสอบ และบริหารงานการสอบราคา การประกวดราคา และการตกลง
ราคากับบริษัท และหางรานตางๆ เพ่ือใหไดบริษัท และหางรานตางๆ ท่ีมีคุณสมบัติท่ี
เหมาะสมและดีท่ีสุด ไดราคาท่ีต่ําท่ีสุด และเนนความโปรงใสในการดําเนินงาน 

(3) ศึกษา วิเคราะห สรุปขอมูล ประเมินผลการจัดซื้อและจัดจางแบบตางๆ และจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานพัสดุครุภัณฑ เพ่ือเปนคูมือ และแนวทางในการปฏิบัติงานดานพัสดุครุภัณฑท่ีมี
คุณภาพ และเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(4) วิเคราะห ศึกษาและคนควารายละเอียดตางๆ ของพัสดุเชนวิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบ
ราคา การเส่ือมคา  การสึกหรอ ประโยชนใชสอย คาบริการ อะไหล การบํารุงรักษา ความ
แข็งแรงทนทาน เปนตน  เพ่ือกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน   

(5) ติดตาม ประเมิน และตรวจสอบการจัดทํารายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจาง รายงานการ
ซอมบํารุงพัสดุและอาคารสถานท่ี และรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหแนใจวารายงานมี
ความชัดเจน ถูกตอง ครบถวน และเปนประโยชนอยางสูงสุดแกผูบริหารในการดําเนินการ
ปรับปรุงระบบงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 

(6) วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบความถูกตองและรายละเอียดของโครงการ เอกสาร และ
สัญญาตางๆ เชน สัญญาซื้อ สัญญาจาง หนังสือโตตอบ และบันทึกเร่ืองเกี่ยวกับงานพัสดุ
ครุภัณฑ เพ่ือใหเกิดความถูกตอง สมบูรณ และสามารถดําเนินการไดตามข้ันตอน และ
ระเบียบวาดวยการพัสดุท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(7) กําหนดแนวทางการจําหนายพัสดุครุภัณฑ เมื่อชํารุดหรือเส่ือมสภาพ หรือไมจําเปนในการ
ใชงานอีกตอไป เพ่ือใหพัสดุเกิดประโยชนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมากท่ีสุด 

(8) ควบคุม ติดตาม และดูแลงานดานการซอมบํารุงครุภัณฑและอาคารสถานท่ี เพ่ือใหการ
ซอมบํารุงครุภัณฑและอาคารสถานท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีมาตรฐาน และ
เปนไปอยางถูกตอง   
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(9) กําหนดแนวทาง และวิธีการในการเก็บรักษาพัสดุ ครุภัณฑ ทรัพยสินของหนวยงาน รวมท้ัง
ใบสําคัญ หลักฐาน และเอกสารตางๆ เกี่ยวกับพัสดุ เพ่ือใหเกิดถูกตอง ครบถวน เปน
ระเบียบเรียบรอย และพรอมใชงานอยูเสมอ 

(10) เสนอแนวทาง ประเมิน และตรวจสอบการจัดทําเอกสารและทะเบียนตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
ดําเนินงานดานพัสดุ เชน ทะเบียนรายละเอียดพัสดุ ครุภัณฑ ทะเบียนคุมทรัพยสิน 
เอกสารใบยืมทรัพยสิน และเอกสารติดตามทวงคืนทรัพยสิน เปนตน เพ่ือใหเกิดความ
ถูกตองในการปฏิบัติงาน และมีหลักฐานเอกสารยืนยันในการติดตามและตรวจสอบดาน
พัสด ุ

(11) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานพัสดุครุภัณฑและอาคารสถานท่ี เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา
ระบบงานท่ีตั้งไวสามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
ความตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน  

(12) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

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

(14) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานพัสดุครุภัณฑและอาคารสถานท่ี เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(15) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน  

(16) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง 
มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(17) วางแผนงาน ข้ันตอน และแนวทางการดําเนินดานการจัดซื้อ การจัดจาง การจางซอมแซม 
และการบํารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ เพ่ือใหงานพัสดุครุภัณฑมีคุณภาพ ประสิทธิภาพสูงข้ึน 
และสามารถตอบสนองความตองการกับเจาหนาท่ี และหนวยงานตางๆ อยางแทจริงได
อยางรวดเร็ว และทันเวลา 
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3. ดานประสานงาน  
(18) ประสานสัมพันธกับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ

หนวยงานอื่นในระดับกองหรือสํานักเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด
ไว 

(19) ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตางๆ เพ่ือเปนประโยชนและ
เกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 

 
4. ดานบริการ  

(20) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง ในเร่ืองเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑและอาคารสถานท่ีท่ี
ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับท่ียากมาก หรืออํานวยการถายทอดฝกอบรมหรือถายทอด
ความรูแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูล 
ความรูตางๆ และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

(21) กําหนดแนวทางการจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑและ
อาคารสถานท่ี เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดปุระเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป 

โดยจะตองปฏิบัติราชการ เกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุ หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท   วิชาการ 
ชื่อสายงาน     การพัสด ุ  
ชื่อตําแหนงในสายงาน      นักวิชาการพัสด ุ
ระดับตําแหนง    เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานการปฏิบัติการ 
(1) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทางในการวิเคราะหและดําเนินการจัดซื้อ การจัดจาง การจางซอมแซม 

และการบํารุงรักษาพัสดุครุภัณฑทุกประเภทแกเจาหนาท่ี และหนวยงานตางๆ เพ่ือใหการจัดซื้อ
และจัดจางถูกตองตามระเบียบท่ีกําหนดไว และไดพัสดุครุภัณฑท่ีมีคุณภาพ และสอดคลองตาม
ตองการของเจาหนาท่ีและหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทางในการสอบราคา การประกวดราคา และการตกลงราคากับบริษัท 
และหางรานตางๆ เพ่ือใหไดบริษัท และหางรานตางๆ ท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุด ได
ราคาท่ีต่ําท่ีสุด และเนนความโปรงใสในการดําเนินงาน 

(3) ใหคําปรึกษา และประเมินผลการจัดซื้อและจัดจางแบบตางๆ รวมถึงควบคุมดูแลการจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานพัสดุครุภัณฑ เพ่ือเปนคูมือ และแนวทางในการปฏิบัติงานดานพัสดุครุภัณฑท่ีมี
คุณภาพ และเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(4) วิจัยหรือจัดทําผลงานดานวิชาการดานพัสดุเชนระบบราคา ระบบการจัดซื้อจัดจาง ระบบการ
คํานวณการเส่ือมคา การบํารุงรักษา ความแข็งแรงทนทานเปนตน เพ่ือกําหนดมาตรฐานและ
คุณภาพของพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

(5) ประยุกตใชแนวทางปฏิบัติท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล (Best Practices) ในการกําหนด
กลไก กระบวนการ หรือมาตรการการปฏิบัติงานดานการพัสดุ ครุภัณฑและอาคารสถานท่ีเพ่ือมา
ปรับใชในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ 

(6) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง
และใหสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

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

(8) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานการวางแผน 
(9) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับ        

กลยุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มอบหมายงานแกไขปญหาในการปฏิบัติงานติดตาม 
ประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
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(10) คาดการณและวางระบบ แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงานในภาพรวมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในดานการคลัง การเงิน การพัสดุและการงบประมาณ เพ่ือเปนแนวทางหรือทิศทางในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเกี่ยวของใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) สรางสรรคและบริหารโครงการทางวิชาการท่ีมีความซับซอนและสงผลกระทบตอการวางนโยบาย
หรือแผนงานในระดับทองถ่ิน เพ่ือใหไดองคความรูท่ีทันสมัยและ นาเชื่อถือไปกําหนดนโยบาย 
มาตรการ ขอบังคับ มาตรฐานหรือแนวทางตางๆ ท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
3. ดานการประสานงาน 
(12) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่น โดยมีบทบาทในการจูงใจ 

โนมนาวเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(13) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนําแกหนวยงานระดับกอง หรือสํานักรวมท้ังท่ีประชุมท้ังในและ

ตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
(14) ทําหนาท่ีเปนตัวแทนขององคกรในการประชุม เจรจาและการสัมมนาตางๆ ท่ีจัด ข้ึนใน

ระดับประเทศและระหวางประเทศเพ่ือแลกเปล่ียนความรูความคิดเห็นรวมกัน  
 
4. ดานการบริการ 
(15) ใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชาในการจัดกิจกรรม เผยแพรความรูขาวสารเกี่ยวกับขอมูลทาง การ

พัสดแุกผูบริหารและบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยาง
ถูกตอง มีประสิทธิภาพและคุมคามากท่ีสุด 

(16) กําหนดแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานการ
จัดการงานการพัสดุ เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 

(17) อํานวยการฝกอบรมหรือถายทอดความรู หรือนิเทศงานใหแกเจาหนาท่ีในสํานักงานเพ่ือใหมี
ความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง สมบูรณและมีประสิทธิภาพ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดปุระเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือท่ี ก .ถ. เทียบเทามาแลว                 

ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ เกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุ หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1.   ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2.   ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3.   สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
 

ตําแหนงประเภท   วิชาการ 
 
สายงาน     การศึกษา 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางงานการศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานทางการศึกษา การวิเคราะห การวิจัย เสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับการแนะแนว การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การสรางและพัฒนาหลักสูตร
ของวิชาการตางๆ การพัฒนาตําราเรียน การวางแผนการศึกษา การวางมาตรฐานสถานศึกษา           
การจัดบริการสงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนเสนอแนะเกี่ยวกับ
การศึกษาและสงเสริมการวิจัย การศึกษา การวางโครงการสํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูลและสถิติการศึกษา วิเคราะหผลงานจากการดําเนินการทางการศึกษาเพ่ือประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบายแผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ี
เกี่ยวของ 

 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง  

ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนง ดังนี ้
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 
นักวิชาการศึกษา ระดับชํานาญการ 
นักวิชาการศึกษา ระดับชํานาญการพิเศษ 
นักวิชาการศึกษา ระดับเชี่ยวชาญ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี …........... พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท วิชาการ  
ชื่อสายงาน การศึกษา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการศึกษา 
ระดับตําแหนง    ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) รวมศึกษา วิเคราะห วิจัยองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือเสนอแนะความเห็นทางวิชาการ

เกี่ยวกับการพัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา การผลิตและพัฒนาส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การแนะแนวการศึกษา และการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

(2) รวมกําหนดแผนงานหรือโครงการ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ี 
(3) ศึกษา และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง การยุบรวมสถานศึกษา เพ่ือประกอบการพิจารณา 

จัดตั้ง หรือยุบรวมสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  
(4) ตรวจสอบงานทะเบียนและเอกสารดานการศึกษาและทะเบียนประวัติครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา เพ่ือปรับปรุงแกไขใหทันสมัย และสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาใหเปนไปตาม
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(5) สํารวจ ศึกษา วิเคราะห จัดทําและปรับปรุงหลักสูตร แบบเรียน ตํารา ส่ือการเรียนการสอน 
ส่ือการศึกษา ตลอดจนทดลองใช เพ่ือใหหลักสูตร แบบเรียน ตํารา ส่ือการเรียนการสอน 
ส่ือการศึกษามีความทันสมัยและเหมาะสมกับความตองการของผูเรียนอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ 

(6) รวมวางแผนอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน เพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถตรงตามความตองการ
ของสถานศึกษาและเพียงพอตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด  

(7) ตรวจสอบความถูกตอง เรียบรอยของผลงานทางวิชาการของครูหรือบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือเสนอขอประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามตามระเบียบท่ี
กําหนดไว  

(8) ประสานและรวมดําเนินการเร่ืองการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน คาตอบแทน หรือ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณตางๆ เพ่ือสรางขวัญกําลังใจและความกาวหนาใหกับครูแและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด 

(9) ประสาน สงเสริมสนับสนุนดานการศึกษาและการจัดสรรพัสดุอุปกรณหรืองบประมาณ
สนับสนุนโรงเรียน เชน งานอาหารกลางวัน อาหารเสริม นม คอมพิวเตอร กิจกรรมสันทนา
การ ฯลฯ เพ่ือใหเด็กๆ ในพ้ืนท่ีไดรับการศึกษาท่ีเหมาะสมและเกิดการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  

(10) ประสาน ตรวจสอบ ดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนมาตรฐาน เพ่ือดูแลใหเด็กในทองถ่ินมีการ
เติบโตท่ีถูกตองและมีการพัฒนาการท่ีดีสมวัย 
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(11) จัดทําโครงการ สงเสริมการเรียนรูของชุมชน ดานการศึกษา การสรางอาชีพ กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือใหเด็กๆ ในทองถ่ินเกิดการเรียนรู ความสามัคคีและ
รักษาไวซึ่งมรดกลํ้าคาของทองถ่ิน 

(12) ประสานการจัดประชุมทางวิชาการ การฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือการนํานวัตกรรม
ทางการเรียนการสอนในรูปแบบใหมมาดําเนินการจัดสอนใหแกนักเรียนในโรงเรียนท่ีสังกัดฯ
 เพ่ือพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรทางการศึกษา หรือเด็กนักเรียนของพ้ืนท่ีใหมีคุณภาพสูงสุด  

(13) ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
(14) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน

การศึกษา เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(15) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
2. ดานแผนงาน 
(16) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
3. ดานประสานงาน  
(17) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(18) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสราง

ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
(19) ติดตอขอความชวยเหลือจากตางประเทศทางการศึกษา เพ่ือใหเกิดความรวมมือท่ีจะเปน

ประโยชนแกนักเรียน ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของพ้ืนท่ี 
 
4. ดานบริการ   
(20) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการศึกษาท่ีตนมีความรับผิดชอบในระดับ

เบ้ืองตนแกบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูลและความรูตางๆ 
ท่ีเปนประโยชน 

(21) จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับ
งานการศึกษาเพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ทุกสาขาวิชาท่ี ก.ถ. รับรองหรือทางอื่นท่ี  ก.ถ. กําหนดวา
ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การศึกษา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการศึกษา 
ระดับตําแหนง  ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา วิเคราะห วิจัยองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือเสนอแนะความเห็นทางวิชาการ

เกี่ยวกับการพัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา การผลิตและพัฒนาส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การแนะแนวการศึกษา และการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

(2) ควบคุม ติดตามและกําหนดแผนงานหรือโครงการ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาใน
พ้ืนท่ี 

(3) ควบคุม ดูแล และติดตามการศึกษา และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง การยุบรวม
สถานศึกษา เพ่ือประกอบการพิจารณา จัดตั้ง หรือยุบรวมสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(4) ควบคุม ติดตามและดูแลการศึกษา วิเคราะห จัดทําและปรับปรุงหลักสูตร แบบเรียน ตํารา ส่ือ
การเรียนการสอน ส่ือการศึกษา ตลอดจนทดลองใช เพ่ือใหหลักสูตร แบบเรียน ตํารา ส่ือการ
เรียนการสอน ส่ือการศึกษามีความทันสมัยและเหมาะสมกับความตองการของผูเรียนอยาง
ถูกตองตามหลักวิชาการ 

(5) วางแผนอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน เพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถตรงตามความตองการของ
สถานศึกษาและเพียงพอตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด  

(6) ควบคุม ติดตามและดูแลตรวจสอบความถูกตอง เรียบรอยของผลงานทางวิชาการของครูหรือ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเสนอขอประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษาให
เปนไปตามตามระเบียบท่ีกําหนดไว  

(7) ควบคุม ติดตามและดูแลการดําเนินการเร่ืองการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน คาตอบแทน หรือ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณตางๆ เพ่ือสรางขวัญกําลังใจและความกาวหนาใหกับครูแและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด 

(8) วางแผนและจัดสรรพัสดุอุปกรณหรืองบประมาณสนับสนุนโรงเรียน เชน งานอาหารกลางวัน 
อาหารเสริม นม คอมพิวเตอร กิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ เพ่ือใหเด็กๆ ในพ้ืนท่ีไดรับการศึกษา
ท่ีเหมาะสมและเกิดการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  

(9) วางแผน ควบคุม และดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็กปนมาตรฐาน เพ่ือดูแลใหเด็กในทองถ่ินมีการ
เติบโตท่ีถูกตองและมีการพัฒนาการท่ีดีสมวัย 

(10) จัดทําโครงการ สงเสริมการเรียนรูของชุมชน ดานการศึกษา การสรางอาชีพ กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือใหเด็กๆ ในทองถ่ินเกิดการเรียนรู ความสามัคคีและ
รักษาไวซึ่งมรดกลํ้าคาของทองถ่ิน 
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(11) วางแผนการดําเนินงานประจําปของสวนการศึกษา รวมถึงรวบรวมและจัดเตรียมเอกสารตางๆ
ของงานดานการศึกษา เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนท่ีวางไว และประสบผลสําเร็จใน
ทุกงาน  

(12) จัดประชุมทางวิชาการ ฝกอบรมเพ่ือประสิทธิภาพ หรือนํานวัตกรรมทางการเรียนการสอนใน
รูปแบบใหมมาดําเนินการจัดสอนใหแกนักเรียนในโรงเรียนท่ีสังกัดฯ เ พ่ือ พัฒนาคุณภาพค รู 
บุคลากรทางการศึกษา หรือเด็กนักเรียนของพ้ืนท่ีใหมีคุณภาพสูงสุด  

(13) ศึกษา วิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของนโยบายหรือมาตรการดาน
การศึกษาในพ้ืนท่ี เพ่ือสนับสนุนการเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงาน หรือแนวทางแกไขหรือปรับปรุงปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 

(14) ควบคุม ติดตาม และดูแลการออกแบบ จัดทํา และผลิตส่ือส่ิงพิมพ เอกสาร บทความ และ
รายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน วารสาร และคูมือตางๆ เปนตน เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารแกประชาชนในเร่ืองตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานการศึกษา 

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

(16) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
การศึกษา เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(17) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(18) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับ

สํานัก และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(19) รวมวางแผนงาน ข้ันตอน แนวทางการดําเนินงานและกําหนดมาตรฐานงานการศึกษาของ
หนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสอดคลองตามเปาหมายและ
นโยบายท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดไว 

 
3. ดานประสานงาน 
(20) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิก

ในทีมงานหรือหนวยงานอื่นๆ เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(21) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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4. ดานบริการ 
(22) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง ในเร่ืองเกี่ยวกับงานการศึกษาท่ีตนมีความรับผิดชอบ ใน

ระดับท่ีซับซอน หรืออํานวยการถายทอดฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกหนวยงานราชการ 
เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูล ความรูตางๆ และนําไปใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 

(23) จัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานการศึกษา เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุน
ภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ 
มาตรการตาง ๆ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษาประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา     

6  ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานดานการศึกษา 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 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การศึกษา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการศึกษา 
ระดับตําแหนง  ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการศึกษา วิเคราะห วิจัยองคความรูและ

เทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือเสนอแนะความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนานโยบาย แผน 
มาตรฐานการศึกษา การผลิตและพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี การแนะแนวการศึกษา 
และการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

(2) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการบริหารโครงการเกี่ยวกับการศึกษา การ
สนับสนุนกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรูใน
พ้ืนท่ี 

(3) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการจัดตั้ง การยุบรวมสถานศึกษา เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา จัดตั้ง หรือยุบรวมสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(4) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการจัดทําและปรับปรุงหลักสูตร แบบเรียน 
ตํารา ส่ือการเรียนการสอน ส่ือการศึกษา ตลอดจนทดลองใช เพ่ือใหหลักสูตร แบบเรียน ตํารา 
ส่ือการเรียนการสอน ส่ือการศึกษามีความทันสมัยและเหมาะสมกับความตองการของผูเรียน
อยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

(5) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการวางแผนอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมี
ความรูความสามารถตรงตามความตองการของสถานศึกษาและเพียงพอตอการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัด  

(6) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลกการดําเนินการเร่ืองการพิจารณาเล่ือนข้ัน
เงินเดือน คาตอบแทน หรือเคร่ืองราชอิสริยาภรณตางๆ เพ่ือสรางขวัญกําลังใจและ
ความกาวหนาใหกับครูแและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

(7) วางแผนและจัดสรรพัสดุอุปกรณหรืองบประมาณสนับสนุนโรงเรียน เชน งานอาหารกลางวัน 
อาหารเสริม นม คอมพิวเตอร กิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ เพ่ือใหเด็กๆ ในพ้ืนท่ีไดรับการศึกษา
ท่ีเหมาะสมและเกิดการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  

(8) กําหนดแนวทางและวางแผนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนมาตรฐาน เพ่ือดูแลใหเด็กใน
ทองถ่ินมีการเติบโตท่ีถูกตองและมีการพัฒนาการท่ีดีสมวัย 

(9) จัดทําโครงการ สงเสริมการเรียนรูของชุมชน ดานการศึกษา การสรางอาชีพ กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือใหเด็กๆ ในทองถ่ินเกิดการเรียนรู ความสามัคคีและ
รักษาไวซึ่งมรดกลํ้าคาของทองถ่ิน 
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(10) วางแผนการดําเนินงานประจําปของสวนการศึกษา รวมถึงรวบรวมและจัดเตรียมเอกสารตางๆ
ของงานดานการศึกษา เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนท่ีวางไว และประสบผลสําเร็จใน
ทุกงาน  

(11) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการจัดประชุมทางวิชาการ ฝกอบรมเพ่ือ
ประสิทธิภาพ หรือนํานวัตกรรมทางการเรียนการสอนในรูปแบบใหมมาดําเนินการจัดสอน
ใหแกนักเรียนในโรงเรียนท่ีสังกัดฯ เพ่ือพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรทางการศึกษา หรือเด็ก
นักเรียนของพ้ืนท่ีใหมีคุณภาพสูงสุด  

(12) ศึกษา วิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของนโยบายหรือมาตรการดาน
การศึกษาในพ้ืนท่ี เพ่ือสนับสนุนการเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงาน หรือแนวทางแกไขหรือปรับปรุงปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 

(13) ควบคุม ติดตาม และดูแลการออกแบบ จัดทํา และผลิตส่ือส่ิงพิมพ เอกสาร บทความ และ
รายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน วารสาร และคูมือตางๆ เปนตน เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารแกประชาชนในเร่ืองตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานการศึกษา 

(14) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานในหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบงานท่ีตั้งไวสามารถ
สนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน  

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

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

(17) การศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานการศึกษา เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(18) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(19) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง 

มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(20) วางแผนงาน ข้ันตอน แนวทางการดําเนินงานและกําหนดมาตรฐานงานการศึกษาของหนวยงาน 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสอดคลองตามเปาหมายและนโยบายท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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3. ดานประสานงาน 
(21) ประสานสัมพันธกับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหนวยงาน

อื่นในระดับกองหรือสํานักเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(22) ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตางๆ เพ่ือเปนประโยชนและเกิด

ความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 
4. ดานบริการ 
(23) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง ในเร่ืองเกี่ยวกับงานการศึกษาท่ีตนมีความรับผิดชอบ ใน

ระดับท่ียากมาก หรืออํานวยการถายทอดฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกหนวยงานราชการ 
เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูล ความรูตางๆ และนําไปใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 

(24) จัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานการศึกษา เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุน
ภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ 
มาตรการตางๆ 

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

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานดานการศึกษา หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา  
1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง  
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การศึกษา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการศึกษา 
ระดบัตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) กําหนดนโยบาย กลยุทธ หลักเกณฑ และระบบงานดานการจัดการงานการศึกษาท่ีเกี่ยวของ

ในพ้ืนท่ี เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานสามารถสนับสนุนและตอบสนองความตองการ
ของประชาชนและนักเรียนในพ้ืนท่ีท้ังในปจจุบันและอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) วินิจฉัยเร่ืองท่ีมีขอบเขตผลกระทบในวงกวาง หรือมีความซับซอนของประเด็นปญหาตาม
ภารกิจท่ีของหนวยงาน เพ่ือใหการดําเนินงานของบุคลากรสามารถบรรลุเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

(3) ใหคําปรึกษาและกําหนดกลยุทธในการจัดทําแผนและโครงการตางๆ ในพ้ืนท่ี เพ่ือสงเสริมการ
พัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา การผลิตและพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
การแนะแนวการศึกษา และการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

(4)  ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําตัวชี้วัด นโยบาย 
แผน มาตรฐานการศึกษา  หลักสูตร แบบเรียน ตํารา ส่ือการเรียนการสอน ส่ือการศึกษา 
ระบบการรับรองวิทยฐานะ ระบบการเทียบคุณวุฒิ การวัดผลและประเมินผลการศึกษาเพ่ือให
การปฏิบัติงานมีมาตรฐาน ประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษา 

(5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือกําหนดแนวทางการจัดทํากิจกรรมความรวมมือกับตางประเทศ 
(6) กํากับ ดูแล เรงรัดกําหนดแนวทาง ใหขอเสนอและพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล การ

พัฒนา การดําเนินงาน แผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร เพ่ือพัฒนางานดานการศึกษา 
(7) กํากับดูแล และวางนโยบายเร่ืองการจัดสรรพัสดุอุปกรณหรืองบประมาณสนับสนุนโรงเรียน 

เชน งานอาหารกลางวัน อาหารเสริม นม คอมพิวเตอร กิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ เพ่ือให
เด็กๆ ในพ้ืนท่ีไดรับการศึกษาท่ีเหมาะสมและเกิดการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  

(8) กําหนดกลยุทธ แนวทางการวางแผนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กปนมาตรฐาน เพ่ือดูแลใหเด็ก
ในทองถ่ินมีการเติบโตท่ีถูกตองและมีการพัฒนาการท่ีดีสมวัย 

(9) ประยุกตใชแนวทางปฏิบัติท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล (Best Practices) ในการกําหนด
กลไก กระบวนการ หรือมาตรการการปฏิบัติงานในหนวยงาน เพ่ือมาปรับใชในการพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ 

(10) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคความรูอยาง
ตอเนื่องและใหสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(11) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 



20�
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)
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2. ดานแผนงาน 
(12) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับ        

กลยุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มอบหมายงานแกไขปญหาในการปฏิบัติงานติดตาม 
ประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(13) คาดการณและวางระบบ แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงานในภาพรวมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เพ่ือเปนแนวทางหรือทิศทางในการปฏิบัติงานของหนวยงานและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีเกี่ยวของใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(14) สรางสรรคและบริหารโครงการทางวิชาการท่ีมีความซับซอนและสงผลกระทบตอการวาง
นโยบายหรือแผนงานการศึกษาในระดับทองถ่ิน เพ่ือใหไดองคความรูท่ีทันสมัยและ นาเชื่อถือ
ไปกําหนดนโยบาย มาตรการ ขอบังคับ มาตรฐานหรือแนวทางตางๆ ท่ีมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 
3. ดานประสานงาน 
(15) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่น โดยมีบทบาทในการ

จูงใจ โนมนาวเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(16) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนําแกหนวยงานระดับกอง หรือสํานักรวมท้ังท่ีประชุมท้ังในและ

ตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
(17) ทําหนาท่ีเปนตัวแทนขององคกรในการประชุม เจรจาและการสัมมนาตางๆ ท่ีจัดข้ึนใน

ระดับประเทศและระหวางประเทศเพ่ือแลกเปล่ียนความรูความคิดเห็นรวมกัน  
 
4. ดานบริการ 
(18) ใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชาในการจัดกิจกรรม เผยแพรความรูขาวสารเกี่ยวกับขอมูลงาน

การศึกษาแกผูบริหารและบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพและคุมคามากท่ีสุด 

(19) กําหนดแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงาน
การศึกษา เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 

(20) อํานวยการฝกอบรมหรือถายทอดความรู หรือนิเทศงานใหแกเจาหนาท่ีในสํานักงานเพ่ือใหมี
ความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง สมบูรณและมีประสิทธิภาพ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษาประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 

2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอย
กวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานดานการศึกษา หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1.   ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2.   ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3.   สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางวิชาการสาธารณสุขและการสงเสริม
สุขภาพ ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห และวิจัยเพ่ือกําหนดนโยบาย
สาธารณสุข และสงเสริมสุขภาพการประเมินผลนโยบายตอการแกปญหาสาธารณสุขและสงเสริม
สุขภาพ การวินิจฉัยปญหาทางวิชาการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ การวางมาตรฐานและกลวิธี
ในการดําเนินงานดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ  การกําหนดระบบและวิธีการดานนิเทศเพ่ือ
ควบคุม ติดตามผลและประเมินผลงานดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ การจัดสอน และอบรม
ดานวิชาการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ จัดการประชุมและดําเนินการดานเผยแพรกิจการทาง
วิชาการ ใหคําปรึกษาขอเสนอแนะและแนะแนววิชาการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ กําหนด
จรรโลงและสรางมาตรฐานงานวิชาการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล 
งานวิชาการควบคุมโรค งานวิชาการสุขาภิบาล และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 
ชื่อตําแหนงในสายงาน 

 ตําแหนงในสายงานนี้ประกอบดวย 
  นักวิชาการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ ระดับปฏิบัติการ 
  นักวิชาการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ ระดับชํานาญการ 
  นักวิชาการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นักวิชาการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ ระดับเชี่ยวชาญ 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

ตําแหนงประเภท วิชาการ 
ชื่อสายงาน การสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ 
ชื่อตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ 
ระดับตําแหนง  ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ  
(1) ศึกษา คนควา วิเคราะห สํารวจ และรวบรวมขอมูลทางสถิติและวิชาการเกี่ยวกับงานดาน

สาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ เชน การสงเสริมสุขภาพ การเฝาระวังโรค การควบคุมปองกัน
โรคและภัยสุขภาพและการฟนฟูสุขภาพ รวมท้ังการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
เฉพาะเร่ือง การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ระบบกลไกและการ
บังคับใชกฎหมายสาธารณสุข เพ่ือสรางหรือพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและระบบการ
สาธารณสุขท่ีดี  

(2) รวมพัฒนาเนื้อหา องคความรู คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานดานงานสาธารณสุขและสงเสริม
สุขภาพ งานสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ รวมถึงกลวิธีในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับดาน
สาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ เชน การบริการอนามัยแมและเด็ก การวางแผนครอบครัว 
การสงเสริมภาวะโภชนาการ เปนตน เพ่ือใหประชาชนมีความรูและสามารถปองกันตนเองจาก
โรคและภัยสุขภาพ 

(3) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ เพ่ือ
กําหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการดําเนินงานดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ  

(4) ปฏิบัติการในดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพ การ
เฝาระวังโรค  การรักษาเบ้ืองตน การบําบัดรักษาผูปวยดวยโรคติดตอตางๆ การคนหาผูปวย 
การเสริมสรางภูมิคุมกันโรค และติดตามฟนฟูสุขภาพในชุมชน เพ่ือพัฒนาใหประชาชนในพ้ืนท่ี
มีสุขภาวะท่ีดีอยางครอบคลุมและท่ัวถึง  

(5) ชวยจัดทําฐานขอมูลเบ้ืองตนท่ีเกี่ยวของกับงานดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ เชน ขอมูล
ของกลุมเส่ียง บุคลากรทางดานบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา 
ส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอสุขภาพ สถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน องคกรภาคีเครือขาย 
เพ่ือนํามาใชในการวิเคราะห  ในการปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

(6) รวมประเมินส่ิงแวดลอมการทํางาน ประเมินผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนและประเมิน
สถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะหรือสถานท่ีสาธารณะทางดานอนามัยส่ิงแวดลอม 
รวมถึงการประเมินกิจกรรมเพ่ือความสะอาดเชนการรักษาความสะอาดของชุมชน การเก็บขยะ
ของชุมชน การจัดสุขาภิบาลในโรงเรียนหรือท่ีอยูอาศัย เปนตน เพ่ือการปองกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ และแกไขปญหาหรือเหตุรําคาญท่ีกระทบตอประชาชนใน
พ้ืนท่ี 
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(7) ชวยดําเนินการนิเทศงาน ควบคุม ติดตามและประเมินผลดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ
โดยการกําหนดแบบฟอรม วิธีการรายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

(8) จัดหา และจัดสรรเวชภัณฑ เคร่ืองมือ อุปกรณการแพทย เพ่ือใหเกิดความพรอมและความ
ราบร่ืนในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพในพ้ืนท่ี 

(9) ชวยปฏิบัติงานสงเสริม ควบคุม กํากับมาตรฐาน การบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการแพทยและ
สาธารณสุข และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ เพ่ือการคุมครองผูบริโภคดานบริการและผลิตภัณฑ
สุขภาพในพ้ืนท่ี 

(10) รวบรวมขอมูลและจัดทําประสานงานกับเครือขายภาคี เชน สสส. สสจ. สสอ., สอ. อสม., 
สปสช. เปนตน เพ่ือสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

(11) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน  
(12) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
3. ดานประสานงาน 
(13) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(14) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือ

สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4. ดานการบริการ  
(15) อบรม ใหความรู สงเสริม เผยแพรดานสาธารณสุข การควบคุมโรค การสุขาภิบาล การ

เสริมสรางภูมิคุมกันโรคและการสงเสริมสุขภาพดานตางๆ แกประชาชน ครู นักเรียนรวมกับ
นักวิชาการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพระดับสูง เพ่ือเพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

(16) ตอบปญหา ชี้แจงและใหบริการทางวิชาการ เชน การจัดทําเอกสาร ตํารา คูมือ เอกสารส่ือ 
เผยแพรในรูปแบบตางๆ เพ่ือสงเสริมการเรียนรูและความเขาใจในงานดานสาธารณสุขและ
การสงเสริมสุขภาพ 

(17) รวมนิเทศงานดานสาธารณสุขใหแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  เพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาธารณสุขศาสตร การพยาบาล สุขศึกษา 
วิทยาศาสตรสุขภาพ หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท วิชาการ 
ชื่อสายงาน การสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ 
ชื่อตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ 
ระดับตําแหนง  ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ  
(1) ศึกษา คนควา วิเคราะห สํารวจ และสรุปขอมูลทางสถิติและวิชาการเกี่ยวกับงานดาน

สาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ เชน การสงเสริมสุขภาพ การเฝาระวังโรค การควบคุมปองกัน
โรคและภัยสุขภาพและการฟนฟูสุขภาพ รวมท้ังการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
เฉพาะเร่ือง การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัย
ส่ิงแวดลอม ระบบกลไกและการบังคับใชกฎหมายสาธารณสุข เพ่ือสรางหรือพัฒนาระบบ
สงเสริมสุขภาพและระบบการสาธารณสุขท่ีดี  

(2) ศึกษา วิเคราะหและพัฒนาเนื้อหา องคความรู คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานดานสาธารณสุข
และสงเสริมสุขภาพ งานสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ รวมถึงกลวิธีในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ เชน การบริการอนามัยแมและเด็ก การวางแผน
ครอบครัว การสงเสริมภาวะโภชนาการ เปนตน เพ่ือใหประชาชนมีความรูและสามารถปองกัน
ตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ 

(3) ควบคุม และดูแลการศึกษา การวิเคราะห และการวิจัยขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานสาธารณสุข
และสงเสริมสุขภาพ เพ่ือกําหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการดําเนินงานดาน
สาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ  

(4) ควบคุมดูแล ตรวจสอบและแกไขปญหาการปฏิบัติการในดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ 
การควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพ การเฝาระวังโรค  การรักษาเบ้ืองตน การบําบัดรักษา
ผูปวยดวยโรคติดตอตางๆ การคนหาผูปวย การเสริมสรางภูมิคุมกันโรค และติดตามฟนฟู
สุขภาพในชุมชนเพ่ือพัฒนาใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสุขภาวะท่ีดีอยางครอบคลุมและท่ัวถึง  

(5) ควบคุมดูแล วิเคราะหและจัดทําฐานขอมูลท่ีซับซอนท่ีเกี่ยวของกับงานดานสาธารณสุขและ
สงเสริมสุขภาพ เชน ขอมูลของกลุมเส่ียง บุคลากรทางดานบริการสุขภาพ ประชากร สถานะ
สุขภาพ ระบาดวิทยา ส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอสุขภาพ สถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน 
องคกรภาคีเครือขาย เพ่ือนํามาใชในการวิเคราะหในการปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขใหมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

(6) วิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนและประเมินส่ิงแวดลอมการทํางาน ประเมินผลกระทบทางสุขภาพของ
ประชาชนและประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะหรือสถานท่ีสาธารณะ
ทางดานอนามัยส่ิงแวดลอม เพ่ือการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ 
และแกไขปญหาหรือเหตุรําคาญท่ีกระทบตอประชาชนในพ้ืนท่ี 
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(7) นิเทศ ควบคุม ติดตามและประเมินผลดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพโดยการกําหนด
แบบฟอรม วิธีการรายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

(8) ควบคุมดูแลการจัดหาและจัดสรรเวชภัณฑ เคร่ืองมือ อุปกรณการแพทย เพ่ือใหเกิดความ
พรอมและความราบร่ืนในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพในพ้ืนท่ี 

(9) สงเสริม ควบคุม กํากับมาตรฐาน การบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการแพทยและสาธารณสุข 
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ เพ่ือการคุมครองผูบริโภคดานบริการและผลิตภัณฑสุขภาพในพ้ืนท่ี 

(10) วางแผนและประสานงานกับเครือขายภาคี เชน สสส. สสจ. สสอ., สอ. อสม. หรือ สปสช. เปน
ตน เพ่ือสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ี 

(11) จัดทําคูมือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ ส่ือสุขศึกษา ประชาสัมพันธ เพ่ือใหประชาชนมี
ความรู สามารถปองกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ  

(12) ใหคําปรึกษา แนะนํา บริการคัดกรอง ตรวจ วินิจฉัยรักษาเบ้ืองตน สอบสวนสืบสวนโรค  
ติดตามผูปวยหรือผูสัมผัสเพ่ือการเฝาระวัง และควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพ รวมท้ัง
สงเสริมสุขภาพและฟนฟูสุขภาพ เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสุขภาวะท่ีดี 

(13) เสนอแนะแนวทางใหมในการปรับปรุงการดําเนินงาน หรือเสนอรวบรวมขอมูลและศึกษาดาน
วิชาการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพในประเด็นตางๆ เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานให
เหมาะสมกับสภาวการณและองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งรับผิดชอบ 

(14) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน  
(15) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับ

สํานักหรือกอง และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3. ดานประสานงาน 
(16) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิก

ในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(17) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4. ดานบริการ  
(18) ใหบริการทางสาธารณสุขท่ีตนรับผิดชอบ รวบรวมขอมูล  บันทึกขอมูลท่ีเกี่ยวของเพ่ือสนับสนุน   

การพัฒนาการใหบริการทางสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ เพ่ือเสริมสรางสุขลักษณะท่ีดีของ
ประชาชน 
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(19) อบรม ใหความรู สงเสริม เผยแพรดานสาธารณสุข การควบคุมโรค การสุขาภิบาล การ
เสริมสรางภูมิคุมกันโรคและการสงเสริมสุขภาพดานตางๆ แกประชาชน ครู นักเรียนรวมกับ
นักวิชาการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพระดับสูง เพ่ือเพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

(20) พัฒนาศักยภาพ และถายทอดความรูทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแกผูใตบังคับบัญชา และ
บุคคลภายในหนวยงาน เพ่ือเปนความรูและใหสามารถดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ  

(21) ดําเนินการจัดทําเอกสาร ตํารา คูมือ เอกสารส่ือเผยแพรในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือการเรียนรูและ
ความเขาใจในระดับตาง ๆ รวมท้ังการพัฒนาเคร่ืองมืออุปกรณ วิธีการ หรือประยุกต
เทคโนโลยีตางๆ มาใชในดานสาธารณสุขและการสงเสริมสุขภาพ 

(22) นิเทศงานดานสาธารณสุขเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ ประเภทวิชาการ 

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

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  กําหนด 6 ป ใหลดเปน 4 ป สําหรับผูท่ีไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไม
ต่ํากวานี้ทางสาธารณสุขศาสตร การพยาบาล หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได และกําหนดเวลา 6 ปใหลดเปน 2 ปสําหรับผูท่ีไดรับปริญญาเอกหรือเทียบ
ไดไมต่ํากวานี้ทางสาธารณสุขศาสตร การพยาบาล หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1.  ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2.  ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3.  สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท วิชาการ 
ชื่อสายงาน การสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ 
ชื่อตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ 
ระดับตําแหนง  ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ  
(1) วิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานและเสนอแนะการแกปญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหการ

ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด  
(2) วิเคราะหรายงานเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือรายงานการรวบรวมขอมูลทางวิชาการดาน

สาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ เพ่ือวางแนวทางในการปรับปรุงหรือจัดทํามาตรฐานงานดาน
สาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การสุขาภิบาล การเสริมสรางภูมิคุมกันโรค
และการสงเสริมสุขภาพดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  

(3) วางแผน ติดตาม และตรวจสอบการศึกษา วิเคราะห และวิจัยขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของดาน
สาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ เพ่ือกําหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการดําเนินงาน
ดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ  

(4) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทางในการศึกษา คนควา วิเคราะห สํารวจ และสรุปขอมูลทางสถิติ
และวิชาการเกี่ยวกับงานดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ เชน การสงเสริมสุขภาพ การเฝา
ระวังโรค การควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพและการฟนฟูสุขภาพ รวมท้ังการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามโครงการเฉพาะเร่ือง การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรม
สุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัยส่ิงแวดลอม ระบบกลไกและการบังคับใชกฎหมายสาธารณสุข 
เพ่ือสรางหรือพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและระบบการสาธารณสุขท่ีดี  

(5) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทางในการศึกษา วิเคราะหและพัฒนาเนื้อหา องคความรู คุณภาพ
มาตรฐานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ งานสาธารณสุขและระบบบริการ
สุขภาพ รวมถึงกลวิธีในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ เชน การ
บริการอนามัยแมและเด็ก การวางแผนครอบครัว การสงเสริมภาวะโภชนาการ เปนตน เพ่ือให
ประชาชนมีความรูและสามารถปองกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ 

(6) วางแผน ควบคุมดูแล ตรวจสอบและแกไขปญหาการปฏิบัติการดานสาธารณสุขและสงเสริม
สุขภาพ การควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพ การเฝาระวังโรค การคนหาผูปวย การ
เสริมสรางภูมิคุมกันโรค และติดตามฟนฟูสุขภาพในชุมชนเพ่ือพัฒนาใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสุข
ภาวะท่ีดีอยางครอบคลุมและท่ัวถึง  

(7) วางแผน ใหคําปรึกษา ควบคุมดูแล วิเคราะหและจัดทําฐานขอมูลท่ีซับซอนท่ีเกี่ยวของกับงาน
ดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ เชน ขอมูลของกลุมเส่ียง  บุคลากรทางดานบริการสุขภาพ  
ประชากร  สถานะสุขภาพ  ระบาดวิทยา  ส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอสุขภาพ  สถานประกอบการท้ัง
ภาครัฐและเอกชน องคกรภาคีเครือขาย เพ่ือนํามาใชในการวิเคราะหในการปรับปรุงระบบงาน
สาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 



2��
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(8) ควบคุมดูแลการจัดหาและจัดสรรเวชภัณฑ เคร่ืองมือ อุปกรณการแพทย เพ่ือใหเกิดความ
พรอมและความราบร่ืนในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพในพ้ืนท่ี 

(9) ควบคุมดูแลและกําหนดแนวทางในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนและ 
ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะหรือสถานท่ีสาธารณะทางดานอนามัย
ส่ิงแวดลอม รวมถึงการประเมินกิจกรรมเพ่ือความสะอาดเชนการรักษาความสะอาดของชุมชน 
การเก็บขยะของชุมชน การจัดสุขาภิบาลในโรงเรียนหรือท่ีอยูอาศัย เปนตน เพ่ือการปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ และแกไขปญหาหรือเหตุรําคาญท่ีกระทบตอ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

(10) ควบคุมดูแล และตรวจสอบการนิเทศ การติดตามและการประเมินผลดานสาธารณสุขและ
สงเสริมสุขภาพ เพ่ือนํามาปรับปรุงใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตรงตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไว 

(11) สงเสริม ควบคุม กํากับมาตรฐาน การบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการแพทยและสาธารณสุข 
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ เพ่ือการคุมครองผูบริโภคดานบริการและผลิตภัณฑสุขภาพในพ้ืนท่ี 

(12) วางแผนและกําหนดแนวทางในการควบคุมดูแลการเฝาระวังและดูแลสุขภาพสัตว รวมถึง
ตรวจสอบการใหบริการของโรงฆาสัตวตามท่ีกฎหมายระบุไว เพ่ือควบคุมการระบาดของ
โรคติดตอจากสัตวและใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตองมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(13) วางแผนและประสานงานกับเครือขายภาคี เชน สสส. สสจ. สสอ., สอ. อสม. หรือ สปสช. เปน
ตน เพ่ือสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ี 

(14) จัดทําคูมือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ  ส่ือสุขศึกษา  ประชาสัมพันธ เพ่ือใหประชาชน มี
ความรู สามารถปองกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ  

(15) ใหคําปรึกษา แนะนํา บริการคัดกรอง ตรวจ วินิจฉัยรักษาเบ้ืองตน สอบสวนสืบสวนโรค 
ติดตามผูปวยหรือผูสัมผัสเพ่ือการเฝาระวัง และควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพ รวมท้ัง
สงเสริมสุขภาพและฟนฟูสุขภาพ เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสุขภาวะท่ีด ี

(16) สงเสริม ควบคุมดูแล และกําหนดมาตรฐานและแนวทางการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับ
การแพทยและสาธารณสุข และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ เพ่ือการคุมครองผูบริโภคดานบริการ
และผลิตภัณฑสุขภาพ 

(17) เสนอแนะแนวทางใหมในการปรับปรุงการดําเนินงาน หรือเสนอรวบรวมขอมูลและศึกษาดาน
วิชาการจัดการงานคลังและการเงินในประเด็นตางๆ เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานใหเหมาะสม
กับสภาวการณและองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งรับผิดชอบ 

(18) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน  
(19) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง 

มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
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3. ดานประสานงาน 
(20) ประสานสัมพันธกับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหนวยงาน

อื่นในระดับกองหรือสํานักเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(21) ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตางๆเพ่ือเปนประโยชนและเกิด

ความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 
4. ดานบริการ  
(22) ใหคําปรึกษาและอํานวยการในการถายทอดความรูในงานดานวิชาการและการปฏิบัติแก

เจาหนาท่ีระดับรองลงมาและบุคลากรดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพภายในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือเปนความรูและใหสามารถดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ  

(23) ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ปญหาสําคัญทางดานสาธารณสุข การควบคุมโรค การสุขขาภิบาล การ
เสริมสรางภูมิคุมกันโรคและการสงเสริมสุขภาพดานตางๆ แกประชาชน ครู นักเรียนรวมกับ
นักวิชาการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพระดับสูง เพ่ือเพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

(24) นิเทศงานดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ ประเภทวิชาการ 

ระดับปฏิบัติการ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ หรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท วิชาการ 
ชื่อสายงาน การสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ 
ชื่อตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ 
ระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ  
(1) บริหารงานในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือเทียบเทา ซึ่งมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการควบคุมและ

บริหารงานทุกดานของงานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงาน
ของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

(2) กําหนดผลสัมฤทธ์ิท้ังดานผลผลิต และผลลัพธท่ีจะไดจากการดําเนินงานดานสาธารณสุขและ
สงเสริมสุขภาพ เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
ตรงตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(3) กําหนดเคร่ืองมือ แนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ เพ่ือใหการทํางานของหนวยงานเปนไปอยางถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ และประชาชน 

(4) เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย โครงการ และ
กิจกรรมตางๆ ดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถใหบริการดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพแกประชาชน 
และผูรับบริการไดอยางสอดคลองกับความตองการและปญหาอยางแทจริง 

(5) ใหคําปรึกษาและกําหนดแนวทางการดําเนินงานหรือจัดทํารายงานการรวบรวมขอมูลทาง
วิชาการดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ เพ่ือวางแนวทางในการปรับปรุงหรือจัดทํา
มาตรฐานงานดานสาธารณสุข  การควบคุมโรค การสุขาภิบาล การเสริมสรางภูมิคุมกันโรค
และการสงเสริมสุขภาพดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  

(6) วิจัยหรือจัดทําผลงานดานวิชาการดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ เชน การสงเสริม
สุขภาพ การเฝาระวังโรค การควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพและการฟนฟูสุขภาพ เพ่ือให
นวัตกรรมท่ีไดรับการยอมรับในระดับประเทศหรือระดับนานาชาต ิ

(7) ประยุกตใชแนวทางปฏิบัติท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล (Best Practices) ในการกําหนด
กลไก กระบวนการ หรือมาตรการการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ เพ่ือมา
ปรับใชในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ 

(8) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และวางระบบขอมูลทางสถิติและวิชาการเกี่ยวกับงานดาน
สาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ เชน การสงเสริมสุขภาพ การเฝาระวังโรค การควบคุมปองกัน
โรคและภัยสุขภาพและการฟนฟูสุขภาพ รวมท้ังการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
เฉพาะเร่ืองการจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัย
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ส่ิงแวดลอม ระบบกลไกและการบังคับใชกฎหมายสาธารณสุข เพ่ือสรางหรือพัฒนาระบบ
สงเสริมสุขภาพและระบบการสาธารณสุขท่ีดี  

(9) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทางในการศึกษา วิเคราะหและพัฒนาเนื้อหา องคความรู คุณภาพ
มาตรฐานเกี่ยวกับงานดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ งานสาธารณสุขและระบบบริการ
สุขภาพ รวมถึงกลวิธีในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับดานสงเสริมสุขภาพ เชน การบริการอนามัยแม
และเด็ก การวางแผนครอบครัว การสงเสริมภาวะโภชนาการ เปนตน เพ่ือใหประชาชนมี
ความรูและสามารถปองกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ 

(10) วางแผน ควบคุมดูแล ตรวจสอบและแกไขปญหาการปฏิบัติการดานสาธารณสุขและสงเสริม
สุขภาพ การควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพ การเฝาระวังโรค  การรักษาเบ้ืองตน การ
บําบัดรักษาผูปวยดวยโรคติดตอตางๆ การคนหาผูปวย การเสริมสรางภูมิคุมกันโรค และ
ติดตามฟนฟูสุขภาพในชุมชน เพ่ือพัฒนาใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสุขภาวะท่ีดีอยางครอบคลุม
และท่ัวถึง  

(11) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระบบและแนวทางการสงเสริม ควบคุม กํากับ พัฒนา 
มาตรฐาน และพัฒนากลไกการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการแพทยและสาธารณสุข และ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของท่ีตองอาศัยความรูทางวิชาการ และประสบการณสูง เพ่ือการคุมครอง
ผูบริโภคดานบริการและผลิตภัณฑสุขภาพในพ้ืนท่ี 

(12) วางกรอบการจัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา ขอสอบ ทางวิชาการสาธารณสุขและการสงเสริม
สุขภาพ เพ่ือประกอบการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวของ 

(13) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน  
(14) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับ

กลยุทธระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มอบหมายงานแกไขปญหาในการปฏิบัติงานติดตาม 
ประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3. ดานประสานงาน 
(15) ประสานการทํางานโครงการตางๆกับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่น โดยมีบทบาทในการจูง

ใจ โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(16) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนําแกหนวยงานระดับกอง หรือสํานักรวมท้ังท่ีประชุมท้ังในและ

ตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
(17) ทําหนาท่ีเปนตัวแทนขององคกรในการประชุม เจรจาและการสัมมนาตางๆ ท่ีจัดข้ึนใน

ระดับประเทศและระหวางประเทศเพ่ือแลกเปล่ียนความรูความคิดเห็นรวมกัน  
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

4. ดานบริการ  
(18) สนับสนุนการใหคําปรึกษา แนะนํา เผยแพรความรูดานสาธารณสุขแกประชาชน และ

ผูประกอบการตางๆ เพ่ือใหมีความเขาใจท่ีถูกตองในระบบการจัดการดานสาธารณสุขและ
สงเสริมสุขภาพ 

(19) เปนท่ีปรึกษาและใหคําแนะนําเปนวิทยากรอบรม ใหคําแนะนําปรึกษาในงานดานวิชาการและ
การปฏิบัติแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาและบุคลากรดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ  
ภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือเปนความรูและใหสามารถดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 

(20) วางแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกร เพ่ือใหเปนบุคลากรท่ีมีความ
ชํานาญ และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   

(21) นิเทศงานดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพระดับจังหวัด  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได
อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ ประเภทวิชาการ 

ระดับปฏิบัติการ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี  ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ หรือ
งานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

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

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การสวนสาธารณะ 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงานทางวิชาการซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห วิจัย กับเสนอแนะทางดานการเกษตรเบ้ืองตน และงานสวนธารณะ เพ่ือปรับปรุงและ
จัดทําสถานท่ีพักผอนหยอนใจ คอยตรวจสอบกับดูแลใหมีและบํารุงรักษาสวนสาธารณะ จัดตกแตงสวนหยอม 
จัดทําเรือนเพาะชํา บํารุงรักษาตนไมริมถนนใหรมเย็นแกผูสัญจรไปมา บํารุงรักษาลานหญา อนุสาวรีย 
ตลอดจนใหคําแนะนําและเผยแพรวิชาการเกษตรใหแกประชาชน และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน 

 ตําแหนงในสายงานนี้ประกอบดวย 
  นักวิชาการสวนสาธารณะ ระดับปฏิบัติการ 
  นักวิชาการสวนสาธารณะ ระดับชํานาญการ 
  นักวิชาการสวนสาธารณะ ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นักวชาการสวนสาธารณะ ระดับเชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ก.ถ. กําหนดวันท่ี …........... พ.ศ. 2552 
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เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท วิชาการ 
ชื่อสายงาน การสวนสาธารณะ 
ชื่อตําแหนง นักวิชาการสวนสาธารณะ 
ระดับตําแหนง  ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ  
(1) สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการสวนสาธารณะในพ้ืนท่ี เพ่ือประเมินผลการบริการและใชเปนขอมูล

ประกอบการบริหารงานสวนสาธารณะในอนาคต 
(2) สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงเกษตร เพ่ือเพ่ิมแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
(3) จัดทําเรือนเพาะชํา หรือคนควาทดลองตนไมและพืชพันธตางๆ ท่ีรับผิดชอบ เพ่ือนํามาประยุกตใชใน

การออกแบบจัดตกแตงสวนสาธารณะและสวนหยอม เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูมาใชบริการ 
(4) จัดใหมีและบํารุงรักษาสวนสาธารณะ จัดสถานท่ีพักผอนหยอนใจ จัดตัดแตงสวนหยอมท่ัวไปในเขต

พ้ืนท่ีซึ่งรับผิดชอบ เพ่ือใหมีตนไม ดอกไม หรือสถานท่ีท่ีนาอยูและสวยงาม 
(5) บํารุงรักษาตนไมตามริมถนน ลานหญา สนามเด็กเลน สถานหญาท่ัวไป หรืออนุสาวรีย เพ่ือใหเกิด

ความสวยงานและใหรมเย็นแกผูสัญจรไปมา  
(6) จัดใหมีสวนสัตว ตลอดจนใหคําแนะนําและเผยแพรวิชาการใหแกประชาชน เพ่ือสรางความรูและ

รณรงคใหเกิดการอนุรักษสัตวและส่ิงแวดลอม 
(7) ศึกษา  วิ เ ค ราะห ข อมู ลสถานการณ ด านก ารผ ลิต  การตลาด  และศั ก ยภาพของ พ้ืน ท่ี 

ท้ังในดานภูมิศาสตร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเพ่ือวางแผนการสงเสริมการผลิตในระดับพ้ืนท่ี  
และสนับสนุนการมีสวนรวมในการพัฒนาเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนและเกษตรกรในดานการผลิต  
การจัดการผลผลิต การเพ่ิมมูลคาผลผลิต การตลาดท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ 

(8) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานการเงิน 
บัญชี และงบประมาณ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน  
(10) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพ่ือให

การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
3. ดานประสานงาน 
(11) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและ

ผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(12) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสรางความ

เขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

4. ดานบริการ  
(13) อบรม ใหความรู สงเสริม เผยแพรดานเกษตรกรรมหรือดานการจัดสวนสาธารณะแกประชาชน ครู 

นักเรียน เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูลและความรูตางๆท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติได
อยางถูกตอง 

(14) สงเสริมหรือประชาสัมพันธความรูเกี่ยวกับการจัดสวนตนไม ไมดอก ไมประดับ ใหกับประชาชน 
เยาวชน นักศึกษา เพ่ือใหเห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมถึงรักการปลูก
ตนไม 

(15) ใหคําปรึกษา แนะนํา จัดทําส่ือเผยแพรความรูทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตร แกหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ เกษตรกรและประชาชนผูสนใจ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเกษตรกรรมหรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

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

ตําแหนงประเภท   วิชาการ 
ชื่อสายงาน    การสวนสาธารณะ 
ชื่อตําแหนง    นักวิชาการสวนสาธารณะ 
ระดับตําแหนง    ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ  
(1) ศึกษา ทดลอง วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับงานดานการปรับปรุง การขยาย การคัดเลือก พันธุพืช รวมท้ัง

งานดานการผลิตสารบํารุงพืช สารกําจัดศัตรูพืช เพ่ือนํามาประยุกตใชในการออกแบบจัดตกแตง
สวนสาธารณะและสวนหยอม เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูมาใชบริการ 

(2) ศึกษาวิเคราะห ประเมินผลและสรุปรายงาน รวมท้ังเสนอแนะประเด็นท่ีเปนประโยชนตองานสงเสริม
การเกษตรหรือสวนสาธารณะเชนการจัดระบบเกษตรกรรมหรือระบบการบํารุงตนไมสาธารณะ การ
สรางเครือขายการพัฒนา การจัดกระบวน การมีสวนรวม  และการเสริมสรางความเขมแข็งแก
ประชาชน เกษตรกร องคกรเกษตรกร และชุมชน เปนตน เพ่ือพัฒนาแนวทางการสงเสริมการเกษตรท่ี
มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณในพ้ืนท่ี รวมท้ังสอดคลองกับงบประมาณและทรัพยากรของ
หนวยงาน 

(3) จัดทําโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการสวนสาธารณะในพ้ืนท่ีซึ่งดูแลรับผิดชอบ เพ่ือนําผล
มาวิเคราะหและประเมินผลการบริการ และใชเปนขอมูลประกอบการบริหารงานสวนสาธารณะใน
อนาคต 

(4) ออกปฏิบัติงานภาคสนามในการเยี่ยมเยียนเกษตรกร การสํารวจขอมูลเกษตร การรับฟงปญหา การ
สงเสริมความรูทางวิชาการเกษตร การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเกษตรและจากหนวยงาน 
ตลอดจนการใหบริการการตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางในพืชผัก เพ่ือใหเกษตรกรมีความรูเความเขา
ในดานการเกษตรท่ีถูกตองและสงเสริมใหมีผลผลิตและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

(5) ควบคุม ติดตาม ดูแลและวางแผนสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงเกษตร เพ่ือเพ่ิมแหลงทองเท่ียว
เชิงอนุรักษใหประชาชนไดมีท่ีพักผอนหยอนใจเพ่ิมมากข้ึน 

(6) ควบคุม ติดตาม ดูแลและวางแผนการบํารุงรักษาสวนสาธารณะ จัดสถานท่ีพักผอนหยอนใจ จัดตัดแตง
สวนหยอมท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีซึ่งรับผิดชอบ เพ่ือใหมีตนไม ดอกไม หรือสถานท่ีท่ีนาอยูและสวยงาม 

(7) ควบคุม ติดตาม และดูแลการบํารุงรักษาตนไมตามริมถนน ลานหญา สนามเด็กเลน สถานหญาท่ัวไป 
หรืออนุสาวรีย เพ่ือใหเกิดความสวยงานและใหรมเย็นแกผูสัญจรไปมา  

(8) ควบคุม ติดตามและดูแลการจัดใหมีสวนสัตว ตลอดจนใหคําแนะนําและเผยแพรวิชาการใหแก
ประชาชน เพ่ือสรางความรูและรณรงคใหเกิดการอนุรักษสัตวและส่ิงแวดลอม 

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

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
เกษตรกรรมหรืองานสวนสาธารณะ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
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(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(12) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับสํานัก

หรือกอง และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ี
กําหนด 

 
3. ดานประสานงาน 
(13) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกใน

ทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(14) ให ข อ คิ ด เ ห็นห รือคํ า แนะนํ า เ บ้ื อ งต นแก สมาชิ ก ในทีม ง านห รือ บุคคลห รือหน ว ย ง าน 

ท่ีเกี่ยวของเพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4. ดานบริการ 
(15) เปนวิทยากรฝกอบรม ใหคําปรึกษา แนะนํา จัดทําส่ือเผยแพรความรูเผยแพรดานเกษตรกรรมหรือ

ดานการจัดสวนสาธารณะแกประชาชน ครู นักเรียน เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูลและความรูตางๆท่ี
เปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

(16)  ใหบริการขอมูลท่ีเกี่ยวกับงานสงเสริมการเกษตร เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจ และเสนอ
ขอมูลในการจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธ ตลอดจนมาตรการในการดําเนินงานของหนวยงาน 

(17) สงเสริมหรือประชาสัมพันธความรูเกี่ยวกับการจัดสวนตนไม ไมดอก ไมประดับ ใหกับประชาชน 
เยาวชน นักศึกษา เพ่ือใหเห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมถึงรักการปลูก
ตนไม 

(18) ใหคําปรึกษา แนะนํา จัดทําส่ือเผยแพรความรูทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตรหรือ
สวนสาธารณะ แกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เกษตรกรและประชาชนผูสนใจ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสวนสาธารณะ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และ 
2. ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฎิบัติการ หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป โดยจะตองปฏิบัติ

ราชการเกี่ยวกับงานสวนสาธารณะ หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  กําหนด 6 ป ใหลด
เปน 4 ป สําหรับผูท่ีไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเกษตรกรรมหรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และลดใหเปน 2 ปสําหรับไดรับปริญญาเอกหรือเทียบได
ไมต่ํากวานี้ทางเกษตรกรรมหรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1.  ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2.  ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3.  สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท   วิชาการ 
ชื่อสายงาน    การสวนสาธารณะ 
ชื่อตําแหนง    นักวิชาการสวนสาธารณะ 
ระดับตําแหนง    ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง ควบคุมดูแล และติดตามการศึกษา ทดลอง วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับงาน

ดานการปรับปรุง การขยาย การคัดเลือก พันธุพืช รวมท้ังงานดานการผลิตสารบํารุงพืช สารกําจัด
ศัตรูพืช เพ่ือนํามาประยุกตใชในการออกแบบจัดตกแตงสวนสาธารณะและสวนหยอม เพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกผูมาใชบริการ 

(2) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง ควบคุมดูแล และติดตามการศึกษาวิเคราะห ประเมินผลและสรุป
รายงาน รวมท้ังเสนอแนะประเด็นท่ีเปนประโยชนตองานสงเสริมการเกษตรหรือสวนสาธารณะเชนการ
จัดระบบเกษตรกรรมหรือระบบการบํารุงตนไมสาธารณะ การสรางเครือขายการพัฒนา การจัด
กระบวน การมีสวนรวม  และการเสริมสรางความเขมแข็งแกประชาชน เกษตรกร องคกรเกษตรกร 
และชุมชน เปนตน เพ่ือพัฒนาแนวทางการสงเสริมการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
สถานการณในพ้ืนท่ี รวมท้ังสอดคลองกับงบประมาณและทรัพยากรของหนวยงาน 

(3) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง ควบคุมดูแล และติดตามจัดทําโครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชบริการสวนสาธารณะในพ้ืนท่ีซึ่งดูแลรับผิดชอบ เพ่ือนําผลมาวิเคราะหและประเมินผลการบริการ 
และใชเปนขอมูลประกอบการบริหารงานสวนสาธารณะในอนาคต 

(4) วางแผน ควบคุมดูแล ใหคําปรึกษาและประเมินผลการเยี่ยมเยียนเกษตรกร การสํารวจขอมูลเกษตร 
การรับฟงปญหา การสงเสริมความรูทางวิชาการเกษตร การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเกษตรและ
จากหนวยงาน ตลอดจนการใหบริการการตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางในพืชผัก เพ่ือใหเกษตรกรมี
ความรูเความเขาในดานการเกษตรท่ีถูกตองและสงเสริมใหมีผลผลิตและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

(5) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง ควบคุมดูแล และติดตามการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงเกษตร 
เพ่ือเพ่ิมแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษใหประชาชนไดมีท่ีพักผอนหยอนใจเพ่ิมมากข้ึน 

(6) ควบคุม ติดตาม ดูแลและวางแผนการบํารุงรักษาสวนสาธารณะ จัดสถานท่ีพักผอนหยอนใจ จัดตัดแตง
สวนหยอมท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีซึ่งรับผิดชอบ เพ่ือใหมีตนไม ดอกไม หรือสถานท่ีท่ีนาอยูและสวยงาม 

(7) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง ควบคุมดูแล และติดตามการบํารุงรักษาตนไมตามริมถนน ลานหญา 
สนามเด็กเลน สถานหญาท่ัวไป หรืออนุสาวรีย เพ่ือใหเกิดความสวยงานและใหรมเย็นแกผูสัญจรไปมา  

(8) กําหนดแนวทางและวางกรอบการจัดใหมีสวนสัตว ตลอดจนใหคําแนะนําและเผยแพรวิชาการใหแก
ประชาชน เพ่ือสรางความรูและรณรงคใหเกิดการอนุรักษสัตวและส่ิงแวดลอม 

(9) จัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานเกษตรกรรมหรืองานสวนสาธาณะ เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ใหถูกตอง และเปนไปในทิศทางเดียวกันท้ังองคกร รวมท้ังสอดคลองตามระบบการควบคุมภายในท่ีดี 

(10) ตรวจสอบ ประเมินผล และแกปญหางานบริหารสวนสาธารณะ และการปฏิบัติงานอื่นๆ เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานถูกตองตามหลักเกณฑ มาตรฐาน และวิธีการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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(11) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานเกษตรกรรมหรืองานบริหารสวนสาธารณะ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา
ระบบงานท่ีตั้งไวสามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความ
ตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน  

(12) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมา ผูรวมงาน หรือ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(13) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนแก
เจาหนาท่ีในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

(14) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
เกษตรกรรมหรืองานสวนสาธารณะ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(15) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(16) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง มอบหมายงาน 

แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
3. ดานประสานงาน 
(17) ประสานสัมพันธกับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหนวยงานอื่นใน

ระดับกองหรือสํานักเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(18) ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตาง ๆ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความ

รวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 
4. ดานบริการ 
(19) พัฒนารูปแบบและวิธีการใหบริการทางการเกษตรหรืองานสวนสาธารณะตางๆ ใหเหมาะสมกับ

สถานการณและทรัพยากรท่ีมีโดยคํานึงถึงสิทธิประโยชนและความพึงพอใจของผูรับบริการใหมีความ
สะดวก รวดเร็ว ถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

(20) เปนวิทยากรฝกอบรม ใหคําปรึกษา แนะนํา จัดทําส่ือเผยแพรความรูเผยแพรดานเกษตรกรรมหรือ
ดานการจัดสวนสาธารณะแกประชาชน ครู นักเรียน เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูลและความรูตางๆท่ี
เปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

(19)  สรางรูปแบบการจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานสงเสริมการเกษตรหรืองาน
สวนสาธารณะ เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจ และเสนอขอมูลในการจัดทํานโยบาย 
ยุทธศาสตร กลยุทธ ตลอดจนมาตรการในการดําเนินงานของหนวยงาน 
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(20) สงเสริมหรือประชาสัมพันธความรูเกี่ยวกับการจัดสวนตนไม ไมดอก ไมประดับ ใหกับประชาชน 
เยาวชน นักศึกษา เพ่ือใหเห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมถึงรักการปลูก
ตนไม 

(21) ใหคําปรึกษา แนะนํา จัดทําส่ือเผยแพรความรูทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตรหรือ
สวนสาธารณะ แกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เกษตรกรและประชาชนผูสนใจ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสวนสาธารณะ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติ

ราชการเกี่ยวกับงานสวนสาธารณะหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1.  ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2.  ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3.  สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การสวนสาธารณะ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการสวนสาธารณะ 
สระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) กําหนดผลสัมฤทธ์ิท้ังดานผลผลิต และผลลัพธท่ีจะไดจากการดําเนินงานดานวิชาการสวนสาธารณะ 

เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตรงตามวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) กําหนดเคร่ืองมือ แนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดานวิชาการ
สวนสาธารณะ เพ่ือใหการทํางานของหนวยงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชน ชุมชน และสังคม 

(3) เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย โครงการ และ
กิจกรรมตางๆ ดานวิชาการสวนสาธารณะเพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน และสามารถใหบริการดานวิชาการสวนสาธารณะไดอยางสอดคลองกับความตองการและปญหา
อยางแทจริง 

(4) วางแผน และจัดอัตรากําลังของหนวยงาน รวมท้ังมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบใหเหมาะสมกับ
บุคลากรท้ังหมดภายในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหบุคลากรแตละคนไดรับลักษณะงานและ
ปริมาณงานท่ีเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และศักยภาพ และเกิดความเปนธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

(5) บริหารจัดการบุคลากรในภาพรวมของท้ังหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจท่ีดีในการ
ทํางาน สามารถรักษาคนเกงคนดี และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความสามารถ และสามารถ
ปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(6) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนแก
บุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

(7) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน หรือ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายในหนวยงานและ
สามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(8) ศึกษาความรูเทคนิคใหมๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในงานและวิเคราะหถึงปญหาและขอบกพรองในการ
ดําเนินการเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ทันกับ
สถานการณในปจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได 

(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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2.  ดานแผนงาน 
(10) วางแผนงาน ข้ันตอน กระบวนการ และแนวทางการดําเนินดานวิชาการสวนสาธารณะ เพ่ือ

สนับสนุนใหการดําเนินงานของหนวยงานเปนไปตามแผนงาน ระยะเวลา และวัตถุประสงคท่ีกําหนด
ไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) วางแผนการใชงบประมาณ ทรัพยากร และบุคลากรท่ีอยูในความรับผิดชอบ เพ่ือใหสามารถใช
งบประมาณ ทรัพยากร และบุคลกรไดอยางคุมคา และเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

(12) วางแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดการพัฒนาและมีความ
ชํานาญงานมากข้ึนอันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานวิชาการสวนสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ 

(13) กําหนดแผน กลยุทธ ยุทธศาสตร นโยบาย ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานงานวิชาการ
สวนสาธารณะ เพ่ือยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานงานวิชาการสวนสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึน  

 
3.  ดานประสานงาน 
(14) ประสานงานดานวิชาการสวนสาธารณะกับหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอกองคกร เพ่ือให

การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคหลักท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(15) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานตางๆ รวมท้ังท่ีประชุมท้ังภายในและภายนอกองคกร เพ่ือ

เปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 
4.  ดานบริการ 
(16) ใหบริการทางวิชาการ และสนับสนุนการถายทอดองคความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหมๆ ดาน

วิชาการสวนสาธารณะแกบุคคลตางๆ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและ
สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาสสูงสุด 

(17) สงเสริม และสนับสนุนการผลิตคูมือ หรือเอกสารเกี่ยวกับดานวิชาการสวนสาธารณะ ตลอดจน
สนับสนุนการจัดอบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับงานวิชาการสวนสาธารณะ เพ่ือชวยใหการเผยแพร
ประชาสัมพันธและสรางความเขาใจดานวิชาการสวนสาธารณะใหลุลวงไปสูเปาหมายท่ีตั้งไวอยาง
สมบูรณ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสวนสาธารณะ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป 

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการสวนสาธารณะ หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา  
1 ป 
 

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

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การส่ิงแวดลอม 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

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

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) 2��

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

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

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

(2) ชวยติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม วิเคราะหรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอม และเสนอ
ความเห็นเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ หรือเงื่อนไขคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีกําหนดข้ึนใน
พ้ืนท่ี  

(3) รวมศึกษา ประสานการมีสวนรวมของเครือขายภาคีและกําหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมเชน 
มาตรฐานคุณภาพน้ํา มาตรฐานคุณภาพพอากาศ  ฯลฯ เปนตน เพ่ือนําไปใชเปนมาตรฐานในพ้ืนท่ี
ท่ีรับผิดชอบ 

(4) ศึกษาปญหาเกี่ยวกับมลภาวะ นิเวศนวิทยา และการอนุรักษส่ิงแวดลอมดานตางๆ เพ่ือประกอบการ
จัดทําขอเสนอในแกปญหา ปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอม หรือสงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอมใน
พ้ืนท่ีซึ่งรับผิดชอบ 

(5) สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชน เครือขายประชาชน อาสาสมัคร องคกรเอกชนตางๆ มีสวนรวม
ในการดูแลและสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ี เพ่ือใหทองถ่ินซึ่งรับผิดชอบมีส่ิงแวดลอมท่ีดี
ตามเกณฑมาตรฐานข้ันต่ําท่ีกําหนดไว  

(6) วินิจฉัยขอเท็จจริงเบ้ืองตนเกี่ยวกับปญหาส่ิงแวดลอม รวมถึงตรวจเหตุเดือดรอนรําคาญอัน
เนื่องมาจากมลภาวะ  เพ่ือนําเสนอแนวทางทางแกไขและสรางความพึงพอใจใหประชาชนผูเสียหาย 

(7) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
ส่ิงแวดลอม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(9) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
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3. ดานประสานงาน 
(10) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(11) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือ

สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4. ดานการบริการ 
(12) ใหคําแนะนํา ชี้แจงและตอบปญหาเกี่ยวกับงานวิชาการส่ิงแวดลอม แกสวนราชการ หนวยงาน

เอกชนและประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหไดความรูและขอมูลท่ีตองการ 
(13) จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน จัดทําสถิติ รายงาน หรือฐานขอมูลระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานวิชาการ

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

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

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

เงื่อนไข กฎหมายท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังการพัฒนาและถายทอดองคความรูดานส่ิงแวดลอม สราง
จิตสํานึกและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอม เพ่ือใหการ
ดําเนินงานดานการจัดการส่ิงแวดลอมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

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

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

(4) ควบคุม ติดตาม และดูแลการตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม วิเคราะหรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอม 
และเสนอความเห็นเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ หรือเงื่อนไขคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ี
กําหนดข้ึนในพ้ืนท่ี  

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

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

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

(8) วินิจฉัยขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหาส่ิงแวดลอม รวมถึงตรวจเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องมาจาก
มลภาวะ  เพ่ือนําเสนอแนวทางทางแกไขและสรางความพึงพอใจใหประชาชนผูเสียหาย 

(9) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนแก
เจาหนาท่ีในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 
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(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
ส่ิงแวดลอม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(12) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับสํานัก

หรือกอง และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ี
กําหนด 

 
3. ดานประสานงาน 
(13) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกใน

ทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(14) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือ

สรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4. ดานบริการ 
(15) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงในเร่ืองเกี่ยวกับงานจัดการส่ิงแวดลอมในสวนท่ีรับผิดชอบใน

ระดับท่ีซับซอน หรืออํานวยการการฝกอบรม หรือถายทอดองคความรูใหแกหนวยงานราชการ 
เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจในการจัดการส่ิงแวดลอม 

(16) พัฒนาฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานจัดการส่ิงแวดลอม เพ่ือใหสอดคลองและ
สนับสนุนภารกิจของหนวยงาน รวมท้ังใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑและมาตรการตาง  ๆ

(17) ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน งานดานวิชาการส่ิงแวดลอมแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการส่ิงแวดลอมประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

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

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

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1.   ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2.   ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3.   สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน    การส่ิงแวดลอม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการส่ิงแวดลอม 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) วางแนวทางการศึกษาและพัฒนางานจัดการส่ิงแวดลอมดานตางๆ เชน การพัฒนาระบบ 

รูปแบบ และวธีิการท่ีเหมาะสม และประยุกตใช เพ่ือพัฒนาแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณส่ิงแวดลอมของพ้ืนท่ี 

(2) พิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมของพ้ืนท่ี และสถานการณส่ิงแวดลอม
ระหวางพ้ืนท่ี 

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

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

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

(6) สรางการมีสวนรวมของเครือขายภาคีและกําหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมเชน มาตรฐาน
คุณภาพน้ํา มาตรฐานคุณภาพพอากาศ  ฯลฯ เปนตน เพ่ือนําไปใชเปนมาตรฐานในพ้ืนท่ีท่ี
รับผิดชอบ 

(7) ควบคุมดูแลและติดตามการศึกษาปญหาเกี่ยวกับมลภาวะ นิเวศนวิทยา และการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมดานตางๆ เพ่ือประกอบการจัดทําขอเสนอในแกปญหา ปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอม 
หรือสงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีซึ่งรับผิดชอบ 

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

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

(11) ตรวจสอบ ประเมินผล และแกปญหาส่ิงแวดลอมและการปฏิบัติงานอื่นๆ เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานถูกตองตามหลักเกณฑ มาตรฐาน และวิธีการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(12) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานส่ิงแวดลอม เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบงานท่ีตั้งไว
สามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน  

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

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

(15) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
ส่ิงแวดลอม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(16) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(17) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง มอบหมาย

งาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ี
กําหนด 

 
3. ดานประสานงาน 
(18) ประสานสัมพันธกับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหนวยงานอื่นใน

ระดับกองหรือสํานักเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(19) ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตาง ๆ เพ่ือเปนประโยชนและเกิด

ความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 
4. ดานบริการ 
(20) ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงในเร่ืองเกี่ยวกับงานจัดการส่ิงแวดลอม ในสวนท่ี

รับผิดชอบ หรืออํานวยการในการฝกอบรม หรือถายทอดองคความรูแกหนวยงานราชการ เอกชน 
หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการจัดการส่ิงแวดลอม 
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(21) กําหนดแนวทางการพัฒนาและจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานจัดการ
ส่ิงแวดลอม เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรฐาน และมาตรการตางๆ 

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

 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการส่ิงแวดลอมประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

และ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 

ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการส่ิงแวดลอม  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1.   ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2.   ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3.   สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน    การส่ิงแวดลอม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการส่ิงแวดลอม 
ระดับตําแหนง   เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) พัฒนาและสรางสรรคนวัตกรรมในการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ

สิ่งแวดลอมดานตางๆ และเสนอแนวคิดการบริหารงานจัดการสิ่งแวดลอมของพื้นที่ใหมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณส่ิงแวดลอมของพ้ืนท่ีและระหวางพ้ืนท่ี  

(2) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห ขอมูลหรือประเด็นปญหาดาน
สิ่งแวดลอม เพื่อกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่เกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

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

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

(5) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง ควบคุมดูแลและติดตามการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
วิเคราะหรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม และเสนอความเห็นเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน 
หลักเกณฑ หรือเงื่อนไขคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีกําหนดข้ึนในพ้ืนท่ี  

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

(7) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง ควบคุมดูแลและติดตามการศึกษาปญหาเกี่ยวกับมลภาวะ 
นิเวศนวิทยา และการอนุรักษสิ่งแวดลอมดานตางๆ เพื่อประกอบการจัดทําขอเสนอใน
แกปญหา ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมในพื้นที่ซึ ่ง
รับผิดชอบ 
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(8) วิจัยหรือจัดทําผลงานดานวิชาการสิ่งแวดลอม เพื่อใหนวัตกรรมที่ไดรับการยอมรับใน
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 

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

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

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

(12) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(13) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการใน

ระดับกลยุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มอบหมายงานแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
ติดตาม ประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

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

การจูงใจ โนมนาวเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(15) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนํา แกหนวยงานระดับกองหรือสํานัก รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ

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

อํานวยการฝกอบรมหรือถายทอดองคความรู แกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน
ท่ัวไป เพ่ือ ใหมีความรูความเขาใจในการจัดการส่ิงแวดลอม 

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

(18) ฝกอบรมหรือถายทอดความรู หรือนิเทศงานใหแกพนักงานหรือเจาหนาที่ในหนวยงาน 
พรอมท้ังเผยแพรความรูในระดับพื้นที่ เพื่อใหมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตองสมบูรณและมีประสิทธิภาพ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการส่ิงแวดลอมประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

และ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการส่ิงแวดลอม  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1.   ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2.   ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3.   สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การสุขาภิบาล 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางวิชาการสุขาภิบาล ซึ่งมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห และวินิจฉัยปญหาทางวิชาการสุขาภิบาล และอนามัยสุขาภิบาล
กําหนดนโยบายวางแผนงานและดําเนินงานวิชาการสุขาภิบาล การปองกันควบคุมโรค การสงเสริม
สุขภาพตามแผน วัดและประเมินผลการดําเนินงานสุขาภิบาล การปองกันควบคุมโรค การสงเสริม
สุขภาพ การจัดการของเสียและส่ิงปฏิกูลอยางระบบเบ็ดเสร็จ ในดานการรวบรวม การขนสง  
การแปรสภาพวัสดุเหลือใชและการกําจัด กําหนดระบบและวิธีการดานนิเทศ นิเทศ ควบคุมติดตาม
ผลและประเมินผลงานสุขาภิบาล และงานวิชาการสุขาภิบาล การปองกันควบคุมโรค การสงเสริม
สุขภาพ ศึกษาคนควา วิจัยดานวิชาการสุขาภิบาล จัดสอน สอน และอบรมดานการสุขาภิบาล  
การปองกันควบคุมโรค การสงเสริมสุขภาพ จัดการประชุมและดําเนินการดานเผยแพรกิจการทาง
วิชาการสุขาภิบาล ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะและแนะแนวทางวิชาการสุขาภิบาล กําหนด จรรโลง 
และสรางมาตรฐานงานสุขาภิบาล การปองกันควบคุมโรค การสงเสริมสุขภาพ อาจปฏิบัติงาน
รักษาพยาบาล งานวิชาการควบคุมโรคเพ่ือประโยชนในการยกระดับมาตรฐานการสาธารณสุขของ
ชุมชนและปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้ประกอบดวย 
   นักวิชาการสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติการ 
   นักวิชาการสุขาภิบาล ระดับชํานาญการ 
   นักวิชาการสุขาภิบาล ระดับชํานาญการพิเศษ 
   นักวิชาการสุขาภิบาล ระดับเชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี ............................... พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท   วิชาการ 
ชื่อสายงาน    การสุขาภิบาล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน   นักวิชาการสุขาภิบาล 
ระดับตําแหนง    ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ดูแลการจัดหาแหลงน้ําสะอาด การสุขาภิบาลอาหาร และการสุขาภิบาลท่ีอยูอาศัย เพ่ือตัด 

วงจรการระบาดของโรค และใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีด ี
(2) รวบรวมขอมูลและศึกษาเกี่ยวกับการเกิดโรคและการแพรกระจาย การเฝาระวังและควบคุมการ

ระบาดของโรค การสุขาภิบาลและ สภาพความเปนอยูของประชาชน เพ่ือประกอบการวาง
แผนการสุขาภิบาลท่ีเหมาะสมกับสถานการณและความจําเปนของทองท่ี 

(3) รวบรวมขอมูลและจัดทําเอกสารทางวิชาการ ส่ิงพิมพ และอุปกรณตางๆ เกี่ยวกับการสุขาภิบาล 
เพ่ือประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารความรูแกประชาชน 

(4) สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชน เครือขายประชาชน อาสาสมัคร องคกรเอกชนตางๆ มีสวน
รวมในการดูแลและสงเสริมคุณภาพสุขาภิบาลในพ้ืนท่ี เพ่ือใหทองถ่ินซึ่งรับผิดชอบมีสุขาภิบาล
ท่ีดีตามเกณฑมาตรฐานข้ันต่ําท่ีกําหนดไว  

(5) วินิจฉัยขอเท็จจริงเบ้ืองตนเกี่ยวกับปญหาสุขาภิบาลหรืออนามัยสุขาภิบาล หรือระบาดวิทยา 
รวมถึงตรวจเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องมาจากการสาธารณสุขข้ันมูลฐาน การเกิดโรค
ระบาดหรือการจัดการของเสียและส่ิงปฏิกูล เพ่ือนําเสนอแนวทางทางแกไขและสรางความพึง
พอใจใหประชาชนผูเสียหาย 

(6) รวมปฏิบัติงานในโครงการศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับการสุขาภิบาล เชน การจัดการ
ขยะมูลฝอย อุจจาระ การจัดการน้ําเสีย การควบคุมมพาหะนําโรค เปนตนเพ่ือปรับปรุง
มาตรฐานหรือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอยางเปนมาตรฐานเดียวกัน 

(7) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติการดานการสุขาภิบาล การปองกันควบคุมโรค การสงเสริมสุขภาพ 
เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาการกําหนดนโยบายของผูบริหารงานองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตอไป 

(8) ตรวจสอบดูแลความปลอดภัยของอาหารในตลาดสด หางสรรพสินคา โรงแรม โรงเรียน 
รานอาหาร ชุมชน เพ่ือควบคุมใหสถานท่ีและผูประกอบการจําหนายอาหารท่ีปลอดภัยและ
ปราศจากสานปนเปนหรือเชื่อโรคแกผูบริโภค 

(9) ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลการจัดเก็บขยะมูลฝอย การดูดส่ิงปฏิกูลตามเคหะสถานหรือการ
รักษาความสะอาดบนพ้ืนท่ีสาธารณะ (เชนถนน แมน้ํา ลําคลอง ฯลฯ) เพ่ือใหเกิดความสะอาด
เรียบรอยในพ้ืนท่ีซึ่งรับผิดชอบ และไมมีส่ิงปฏิกูลตกคางอันเปนบอเกิดแหงโรคภัย   
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(10) ดําเนินการรักษา สงเสริมสุขภาพ และควบคุมโรค เชน การตรวจชันสูตรโรค การตรวจบําบัด
และรักษาผูปวยโรคทางเดินอาหาร การสงเสริมภาวะโภชนาการ การทําลายแหลงแพรเชื้อ  
กําจัดแมลงนําโรค การเสริมสรางภูมิคุมกันโรคเปนตน เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบมี
สุขภาวะท่ีดีตามมาตรฐานหรือเปาหมายท่ีกําหนดไว 

(11) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
สุขาภิบาล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(13) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
3. ดานประสานงาน 
(14) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(15) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือ

สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4. ดานบริการ 
(16) ใหคําแนะนํา ชี้แจงและตอบปญหาเกี่ยวกับงานจัดการงานสุขาภิบาล การปองกันควบคุมโรค 

การสงเสริมสุขภาพ แกสวนราชการ หนวยงานเอกชนและประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหไดความรูและ
ขอมูลท่ีตองการ 

(17) จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน จัดทําสถิติ รายงาน หรือฐานขอมูลระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานจัดการ
งานสุขาภิบาล การปองกันควบคุมโรค การสงเสริมสุขภาพ เพ่ือใหสนับสนุนภารกิจของสวน
ราชการ และประโยชนในการพิจารณากําหนดและปรับปรุง นโยบาย แผน มาตรฐาน 
มาตรการ หลักเกณฑ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข  และกฎหมายท่ีเกี่ยวกับงานจัดการงานสุขาภิบาล 

(18) ฝกอบรมและเผยแพรความรูดานอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑสุขภาพ เพ่ือใหประชาชนทุก
กลุมอายุมีความรูดานอาหารปลอดภัยและสามารถปฏิบัติตามคําแนะนํา รวมถึงสามารถเลือก
บริโภคอาหารและผลิตภัณฑสุขภาพท่ีปลอดภัย  

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรี  หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรเนนวิทยาศาสตร
สุขาภิบาล วิทยาศาสตรสาธารณสุข วิทยาศาสตรอนามัยและส่ิงแวดลอม วิทยาศาสตรสุขภาพ 
วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม วิศวกรรมศาสตรเนนทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส่ิงแวดลอม  หรือ
ทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
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ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1.   ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2.   ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3.   สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน    การสุขาภิบาล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการสุขาภิบาล 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) กําหนดและจัดทํา นโยบาย แผนหลัก มาตรฐาน มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ กฎ ระเบียบ 

เงื่อนไข กฎหมายท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังการพัฒนาและถายทอดองคความรูดานสุขาภิบาล การ
ปองกันควบคุมโรค การสงเสริมสุขภาพ สรางจิตสํานึกและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดการสุขาภิบาลการปองกันควบคุมโรค การสงเสริมสุขภาพ เพ่ือใหการดําเนินงานดาน
การจัดการสุขาภิบาลเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

(2) ศึกษาและพัฒนางานจัดการสุขาภิบาลดานตางๆ เชน การพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการท่ี
เหมาะสม และประยุกตใช เพ่ือพัฒนาแนวทางการจัดการสุขาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสม
กับสถานการณสุขาภิบาลของพ้ืนท่ี 

(3) ศึกษา วิเคราะห วิจัย เกี่ยวกับการเกิดโรคและการแพรกระจาย การเฝาระวังและควบคุมการระบาด
ของโรค การเสริมสรางภูมิคุมกันโรค การสุขาภิบาลของประชาชนในทองท่ี เพ่ือวางแผนงานท่ี
เหมาะสมกับสถานการณและความจําเปนของทองท่ี 

(4) ติดตามและประเมินผลโครงการการสงเสริมดานสุขาภิบาล การปองกันควบคุมโรค การสงเสริม
สุขภาพ ของประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือเปนแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(5) จัดทําเอกสารทางวิชาการ ส่ิงพิมพ และอุปกรณตางๆ เกี่ยวกับการสุขาภิบาลของประชาชน เพ่ือ
ประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารความรูแกประชาชน 

(6) ถายทอดความรูในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เชน ใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงาน วางโครงการ กําหนดหลักสูตรและฝกอบรม จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและ
วิธีใชอุปกรณเคร่ืองมือท่ีถูกตอง เปนตน เพ่ือถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานและขอกําหนด 

(7) วางแผน สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชน เครือขายประชาชน อาสาสมัคร องคกรเอกชนตางๆ มี
สวนรวมในการดูแลและสงเสริมคุณภาพสุขาภิบาลในพ้ืนท่ี เพ่ือใหทองถ่ินซึ่งรับผิดชอบมีสุขาภิบาล
ท่ีดีตามเกณฑมาตรฐานข้ันต่ําท่ีกําหนดไว  

(8) ควบคุม ติดตามและดูแลการจัดหาแหลงน้ําสะอาด การสุขาภิบาลอาหาร การแพรระบาดของ
โรค และการสุขาภิบาล  ท่ีอยูอาศัย เพ่ือตัด วงจรการระบาดของโรค และใหประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยท่ีดี 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) 2��

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 

(9) ศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยเกี่ยวกับการเกิดโรคและการแพรกระจาย การเฝาระวังและควบคุม
การระบาดของโรค การสุขาภิบาลและ สภาพความเปนอยูของประชาชน เพ่ือประกอบการวาง
แผนการสุขาภิบาลท่ีเหมาะสมกับสถานการณและความจําเปนของทองท่ี 

(10) วินิจฉัยขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหาสุขาภิบาลหรืออนามัยสุขาภิบาล รวมถึงตรวจเหตุเดือดรอน
รําคาญอันเนื่องมาจากการสาธารณสุขข้ันมูลฐาน การเกิดโรคระบาดหรือการจัดการของเสีย
และส่ิงปฏิกูล เพ่ือนําเสนอแนวทางทางแกไขและสรางความพึงพอใจใหประชาชนผูเสียหาย 

(11) ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับการสุขาภิบาล เชน การจัดการขยะมูลฝอย อุจจาระ การ
จัดการน้ําเสีย การควบคุมมพาหะนําโรค เปนตนเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานหรือแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอยางเปนมาตรฐานเดียวกัน 

(12) ควบคุมดูแลการตรวจสอบดูแลความปลอดภัยของอาหารในตลาดสด หางสรรพสินคา โรงแรม 
โรงเรียน รานอาหาร ชุมชน ฯลฯ เพ่ือควบคุมใหสถานท่ีและผูประกอบการจําหนายอาหารท่ี
ปลอดภัยและปราศจากสานปนเปนหรือเชื่อโรคแกผูบริโภค 

(13) วางแผน ควบคุม ติดตามและดูแลการจัดเก็บขยะมูลฝอย การดูดส่ิงปฏิกูลตามเคหะสถานหรือ
การรักษาความสะอาดบนพ้ืนท่ีสาธารณะ (เชนถนน แมน้ํา ลําคลอง ฯลฯ) เพ่ือใหเกิดความ
สะอาดเรียบรอยในพ้ืนท่ีซึ่งรับผิดชอบ และไมมีส่ิงปฏิกูลตกคางอันเปนบอเกิดแหงโรคภัย   

(14) ดําเนินการรักษา สงเสริมสุขภาพ และควบคุมโรค เชน การตรวจชันสูตรโรค การตรวจบําบัด
และรักษาผูปวยโรคทางเดินอาหาร การสงเสริมภาวะโภชนาการ การทําลายแหลงแพรเชื้อ  
กําจัดแมลงนําโรค การเสริมสรางภูมิคุมกันโรคเปนตน เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบมี
สุขภาวะท่ีดีตามมาตรฐานหรือเปาหมายท่ีกําหนดไว 

(15) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนแก
เจาหนาท่ีในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

(16) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
สุขาภิบาล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(17) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(18) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับสํานัก

หรือกอง และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ี
กําหนด 

 
3. ดานประสานงาน 
(19) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกใน

ทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
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(20) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือ
สรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
4. ดานบริการ 
(21) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงในเร่ืองเกี่ยวกับงานจัดการสุขาภิบาล การปองกันควบคุมโรค 

การสงเสริมสุขภาพ ในสวนท่ีรับผิดชอบในระดับท่ีซับซอน หรืออํานวยการการฝกอบรม หรือ
ถายทอดองคความรูใหแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหมีความรู ความ
เขาใจในการจัดการสุขาภิบาล 

(22) พัฒนาฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานจัดการสุขาภิบาล การปองกันควบคุมโรค 
การสงเสริมสุขภาพ เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน รวมท้ังใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑและมาตรการตาง  ๆ

(23) ฝกอบรมและเผยแพรความรูดานอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑสุขภาพ เพ่ือใหประชาชนทุก
กลุมอายุมีความรูดานอาหารปลอดภัยและสามารถปฏิบัติตามคําแนะนํา รวมถึงสามารถเลือก
บริโภคอาหารและผลิตภัณฑสุขภาพท่ีปลอดภัย มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม 

(24) ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน งานดานจัดการงานสุขาภิบาลแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

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

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการสุขาภิบาลหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของอยางนอย 1 ป  
กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 4 ป สําหรับผูท่ีไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทาง
สาธารณสุขศาสตร  ทางวิทยาศาสตร   การแพทยดานสาธารณสุขและอนามัย ทาง
วิศวกรรมศาสตรเนนทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส่ิงแวดลอมหรือทางอื่นท่ี  ก.ถ. กําหนด
วา ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และกําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 2 ป สําหรับผูท่ี
ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาธารณสุขศาสตร  ทางวิทยาศาสตร   การแพทย
ดานสาธารณสุขและอนามัย ทางวิศวกรรมศาสตรเนนทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรม
ส่ิงแวดลอมหรือทางอื่นท่ี  ก.ถ. กําหนดวา ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1.  ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2.  ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3.  สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน    การสุขาภิบาล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการสุขาภิบาล 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) วางแนวทางการศึกษาและพัฒนางานจัดการสุขาภิบาลดานตางๆ เชน การพัฒนาระบบ 

รูปแบบ และวิธีการท่ีเหมาะสม และประยุกตใช เพ่ือพัฒนาแนวทางการจัดการสุขาภิบาลท่ีมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณสุขาภิบาลของพ้ืนท่ี 

(2) พิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาล การปองกันควบคุมโรค การสงเสริม
สุขภาพของพ้ืนท่ี และสถานการณสุขาภิบาลระหวางพ้ืนท่ี 

(3) วางแผน ควบคุม ดูแลและติดตามการกําหนดและจัดทํา นโยบาย แผนหลัก มาตรฐาน 
มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข กฎหมายท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังการพัฒนา
และถายทอดองคความรูดานสุขาภิบาล การปองกันควบคุมโรค การสงเสริมสุขภาพ สราง
จิตสํานึกและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสุขาภิบาล เพ่ือใหการ
ดําเนินงานดานการจัดการสุขาภิบาลเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

(4) วางแผน ควบคุม ดูแลและติดตามการวิเคราะหปญหา เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานจัดการ
สุขาภิบาล การปองกันควบคุมโรค การสงเสริมสุขภาพ งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสุขาภิบาล
และเร่ืองราวรองทุกข เพ่ือเสนอความเห็นใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพสุขาภิบาล การ
ปองกันควบคุมโรค การสงเสริมสุขภาพ และถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และเงื่อนไขท่ี
กําหนด  

(5) สรางการมีสวนรวมของเครือขายภาคีและกําหนดมาตรฐานคุณภาพสุขาภิบาลเชน มาตรฐาน
คุณภาพน้ํา มาตรฐานคุณภาพพอากาศ  ฯลฯ เปนตน เพ่ือนําไปใชเปนมาตรฐานในพ้ืนท่ีท่ี
รับผิดชอบ 

(6) วางแผน สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชน เครือขายประชาชน อาสาสมัคร องคกรเอกชนตางๆ มี
สวนรวมในการดูแลและสงเสริมคุณภาพสุขาภิบาลในพ้ืนท่ี เพ่ือใหทองถ่ินซึ่งรับผิดชอบมีสุขาภิบาล
ท่ีดีตามเกณฑมาตรฐานข้ันต่ําท่ีกําหนดไว  

(7) วางแผน สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชน เครือขายประชาชน อาสาสมัคร องคกรเอกชนตางๆ มี
สวนรวมในการดูแลและสงเสริมคุณภาพสุขาภิบาลในพ้ืนท่ี เพ่ือใหทองถ่ินซึ่งรับผิดชอบมีสุขาภิบาล
ท่ีดีตามเกณฑมาตรฐานข้ันต่ําท่ีกําหนดไว  

(8) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการจัดหาแหลงน้ําสะอาด การสุขาภิบาลอาหาร 
และการสุขาภิบาลท่ีอยูอาศัย เพ่ือตัดวงจรการระบาดของโรค และใหประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยท่ีดี 
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(9) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยเกี่ยวกับการเกิดโรค
และการแพรกระจาย การเฝาระวังและควบคุมการระบาดของโรค การสุขาภิบาลและ สภาพ
ความเปนอยูของประชาชน เพ่ือประกอบการวางแผนการสุขาภิบาลท่ีเหมาะสมกับสถานการณ
และความจําเปนของทองท่ี 

(10) กําหนดแนวทางแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องมาจากการสาธารณสุขข้ันมูลฐาน การเกิด
โรคระบาดหรือการจัดการของเสียและส่ิงปฏิกูล เพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนและสรางความพึงพอใจ
ใหประชาชนผูเสียหาย 

(11) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับการ
สุขาภิบาล เชน การจัดการขยะมูลฝอย อุจจาระ การจัดการน้ําเสีย การควบคุมมพาหะนําโรค 
เปนตนเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานหรือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอยางเปนมาตรฐานเดียวกัน 

(12) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการตรวจสอบดูแลความปลอดภัยของอาหารใน
ตลาดสด หางสรรพสินคา โรงแรม โรงเรียน รานอาหาร ชุมชน ฯลฯ เพ่ือควบคุมใหสถานท่ี
และผูประกอบการจําหนายอาหารท่ีปลอดภัยและปราศจากสานปนเปนหรือเชื่อโรคแกผูบริโภค 

(13) วางแผน ควบคุม ติดตามและดูแลการจัดเก็บขยะมูลฝอย การดูดส่ิงปฏิกูลตามเคหะสถานหรือ
การรักษาความสะอาดบนพ้ืนท่ีสาธารณะ (เชนถนน แมน้ํา ลําคลอง ฯลฯ) เพ่ือใหเกิดความ
สะอาดเรียบรอยในพ้ืนท่ีซึ่งรับผิดชอบ และไมมีส่ิงปฏิกูลตกคางอันเปนบอเกิดแหงโรคภัย   

(14) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการรักษา สงเสริมสุขภาพ และควบคุมโรค เชน 
การตรวจชันสูตรโรค การตรวจบําบัดและรักษาผูปวยโรคทางเดินอาหาร การสงเสริมภาวะ
โภชนาการ การทําลายแหลงแพรเชื้อ  กําจัดแมลงนําโรค การเสริมสรางภูมิคุมกันโรคเปนตน 
เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบมีสุขภาวะท่ีดีตามมาตรฐานหรือเปาหมายท่ีกําหนดไว 

(15) จัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานงานสุขาภิบาล เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหถูกตอง 
และเปนไปในทิศทางเดียวกันท้ังองคกร รวมท้ังสอดคลองตามระบบการควบคุมภายในท่ีดี 

(16) ตรวจสอบ ประเมินผล และแกปญหาสุขาภิบาลและการปฏิบัติงานอื่นๆ เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานถูกตองตามหลักเกณฑ มาตรฐาน และวิธีการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(17) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานสุขาภิบาล เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบงานท่ีตั้งไวสามารถ
สนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน  

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

(19) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 
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(20) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
สุขาภิบาล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(21) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(22) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง มอบหมาย

งาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ี
กําหนด 

 
3. ดานประสานงาน 
(23) ประสานสัมพันธกับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหนวยงานอื่นใน

ระดบักองหรือสํานักเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(24) ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตาง ๆ เพ่ือเปนประโยชนและเกิด

ความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 
4. ดานบริการ 
(25) ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงในเร่ืองเกี่ยวกับงานจัดการสุขาภิบาล ในสวนท่ี

รับผิดชอบ หรืออํานวยการในการฝกอบรม หรือถายทอดองคความรูแกหนวยงานราชการ เอกชน 
หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการจัดการสุขาภิบาล 

(26) กําหนดแนวทางการพัฒนาและจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานจัดการ
สุขาภิบาล เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรฐาน และมาตรการตาง  ๆ

(27) ใหคําปรึกษาแนะนํา ในงานดานการจัดการสุขาภิบาลแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เชน ให
คําปรึกษาแนะนํา ในการปฏิบัติงาน วางโครงการ จัดทําคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน และ
วิธีใชเคร่ืองมืออุปกรณท่ีถูกตอง เปนตน เพ่ือถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานและขอกําหนด 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสุขาภิบาลประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตอง

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

 

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน    การสุขาภิบาล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการสุขาภิบาล 
ระดับตําแหนง   เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) พัฒนาและสรางสรรคนวัตกรรมในการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ

สุขาภิบาลดานตางๆ และเสนอแนวคิดการบริหารงานจัดการสุขาภิบาลของพื้นที่ใหมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณของพ้ืนท่ีและระหวางพ้ืนท่ี  

(2) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห ขอมูลหรือประเด็นปญหาดาน
สุขาภิบาล เพื่อกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่เก ิดประโยชนสูงสุดแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(3) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง ควบคุมดูแลและติดตามการกําหนดและจัดทํา นโยบาย 
แผนหลัก มาตรฐาน มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ กฎ ระเบียบ เงื ่อนไข กฎหมายท่ี
เกี ่ยวของ รวมทั้งการพัฒนาและถายทอดองคความรูดานสุขาภิบาล สรางจิตสํานึกและ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสุขาภิบาล เพื่อใหการดําเนินงานดาน
การจัดการสุขาภิบาลเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

(4) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง ควบคุมดูแลและติดตามการวิเคราะหปญหา เสนอแนะ
แนวทางการปฏิบัติงานจัดการสุขาภิบาล งานวิเคราะหผลกระทบสุขาภิบาล งานติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสุขาภิบาลและเรื่องราวรองทุกข เพื่อเสนอความเห็นใหเปนไปตาม
มาตรฐานคุณภาพสุขาภิบาล และถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และเงื่อนไขท่ีกําหนด  

(5) สรางการมีสวนรวมของเครือขายภาคีและกําหนดมาตรฐานคุณภาพสุขาภิบาลเช น 
มาตรฐานคุณภาพน้ํา มาตรฐานคุณภาพพอากาศ  ฯลฯ เป นตน เพื ่อนําไปใช เป น                      
มาตรฐานในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

(6) วิจัยหรือจัดทําผลงานดานวิชาการสุขาภิบาล เพื่อใหนวัตกรรมที่ไดรับการยอมรับใน
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 

(7) ประยุกตใชแนวทางปฏิบัติที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล (Best Practices) ในการ
กําหนดกลไก กระบวนการ หรือมาตรการการปฏิบัติงานดานสุขาภิบาล เพื่อมาปรับใชใน
การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ 

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

(9) วางกรอบการจ ัด ทําเอกสารว ิชาการ ตํารา ข อสอบ ทางว ิชาการส ุขาภ ิบาล  เพื ่อ
ประกอบการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวของ 
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(10) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(11) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการใน

ระดับกลยุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มอบหมายงานแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
ติดตาม ประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

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

การจูงใจ โนมนาวเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(13) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนํา แกหนวยงานระดับกองหรือสํานัก รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ

ตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 
4. ดานบริการ 
(14) ใหคําปรึกษาแนะนํา วินิจฉัย ชี ้แจง และตอบปญหาที่สําคัญดานการจัดการสุขาภิบาล 

อํานวยการฝกอบรมหรือถายทอดองคความรู แกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน
ท่ัวไป เพ่ือ ใหมีความรูความเขาใจในการจัดการสุขาภิบาล 

(15) สงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาและจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศดานการ
จัดการสุขาภิบาล เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรฐาน และมาตรการตางๆ 

(16) ฝกอบรมหรือถายทอดความรู หรือนิเทศงานใหแกพนักงานหรือเจาหนาที่ในหนวยงาน 
พรอมท้ังเผยแพรความรูในระดับพื้นที่ เพื่อใหมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตองสมบูรณและมีประสิทธิภาพ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสุขาภิบาลประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย

จะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการสุขาภิบาลหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 
ป 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

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

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
 

ตําแหนงประเภท   วิชาการ 
 
สายงาน     การคอมพิวเตอร 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางระบบงานคอมพิวเตอรซึ่งมีลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห จัดระบบและวางแผนการประมวลผลขอมูลดวย
เคร่ืองจักรประมวลผล การเขียนคําส่ังใหเคร่ืองจักรประมวลผลทํางานตามความตองการ  
การสงเสริม แนะนํา อบรมเกี่ยวกับวิธีและข้ันตอนของการประมวลผลดวยเคร่ืองจักร  
การติดตามศึกษาเทคโนโลยีใหมๆ  ดานระบบงานประมวลผลดวยเคร่ืองจักรและปฏิบัติหนาท่ี
อื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง  

ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนง ดังนี ้
นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับปฏิบัติการ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับชํานาญการ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับชํานาญการพิเศษ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับเชี่ยวชาญ 
 

 
 
 
 
 

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

ตําแหนงประเภท วิชาการ 
ชื่อสายงาน การคอมพิวเตอร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร 
ระดับตําแหนง  ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ  
(1) ติดตั้งหรือบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชนระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

ชุดคําส่ังระบบปฏิบัติการ ชุดคําส่ังสําเร็จรูป เคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลเปนตน เพ่ือให
สามารถใชงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

(2) วิเคราะห ออกแบบ พัฒนาและบริหารจัดการ การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
การประมวลผลขอมูลในระบบงานตางๆ ภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

(3) ดูแล เฝาระวังและปรับปรุงแกไขขอมูลหรือฐานขอมูลท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดความ
ปลอดภัย และมีการประมวลขอมูลท่ีมีความถูกตอง แมนยําและเปนปจจุบันมากท่ีสุด 

(4) รวมรวมความตองการ เขียนชุดคําส่ัง ทดสอบ และแกไขขอผิดพลาดของคําส่ังตาม
ขอกําหนดของระบบงานประยุกตหรือระบบขอมูลในแตละหนวยงาน เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานสวนทองถ่ินใหดําเนินไปไดอยางราบร่ืน และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(5) รวบรวมขอมูลประกอบการกําหนดและทดสอบคุณลักษณะเฉพาะของเคร่ืองคอมพิวเตอร
และอุปกรณ ระบบเครือขาย ระบบงานประยุกตและระบบสารสนเทศ การจัดการระบบ
การทํางานเคร่ือง การติดตั้งระบบเคร่ือง เพ่ือใหไดอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีเปนมาตรฐาน
เดียวกันท้ังหนวยงาน และตรงตามความตองการ ลักษณะการใชงานของหนวยงาน 

(6) แกไขปญหาตางๆ ในเบ้ืองตนท่ีเกี่ยวของกับงานบริการสารสนเทศ เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
ไปอยางสะดวก และราบร่ืน  

(7) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับงานบริการสารสนเทศและงานจัดการระบบงานคอมพิวเตอร เพ่ือนํามาประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน  
(9) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ

โครงการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) 2��

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
3. ดานประสานงาน  
(10) ประสานงานทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิด

ความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(11) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

4. ดานบริการ  
(12) ชวยจัดทําคูมือระบบและคูมือผูใช เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใชใหสามารถใชงาน

คอมพิวเตอรไดดวยตนเอง 
(13) ดําเนินการฝกอบรมหรือถายทอดความรู สนับสนุนการใชระบบงานท่ีพัฒนาแกเจาหนาท่ี

ผูใชงาน หรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
(14) ปฏิบัติงานรวมกับผูใชในการนําระบบไปใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือชวยเหลือผูใชหากมี

ปญหาหรือขอสงสัยในการใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอร และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ี
ไดรับมอบหมาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางคอมพิวเตอร หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง  
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัตงิานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  
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ตําแหนงประเภท วิชาการ 
ชื่อสายงาน การคอมพิวเตอร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร 
ระดับ  ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ  
(1) ควบคุมดูแล และติดตามการติดตั้งหรือบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชนระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร ชุดคําส่ังระบบปฏิบัติการ ชุดคําส่ังสําเร็จรูป เคร่ืองคอมพิวเตอร
สวนบุคคลเปนตน เพ่ือใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

(2) วิเคราะห ออกแบบ พัฒนาและบริหารจัดการ การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
การประมวลผลขอมูลในระบบงานตางๆ ภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

(3) ควบคุมดูแลการพัฒนา เฝาระวังและปรับปรุงแกไขขอมูลหรือฐานขอมูลท่ีรับผิดชอบ 
เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย และมีการประมวลขอมูลท่ีมีความถูกตอง แมนยําและเปน
ปจจุบันมากท่ีสุด 

(4) สรุปความตองการ เขียนชุดคําส่ัง ทดสอบ และแกไขขอผิดพลาดของคําส่ังตามขอกําหนด
ของระบบงานประยุกตหรือระบบขอมูลในแตละหนวยงาน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานสวนทองถ่ินใหดําเนินไปไดอยางราบร่ืน และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(5) กําหนดและทดสอบคุณลักษณะเฉพาะของเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ ระบบเครือขาย 
ระบบงานประยุกตและระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทํางานเคร่ือง การติดตั้ง
ระบบเคร่ือง เพ่ือใหไดอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังหนวยงาน และตรง
ตามความตองการ ลักษณะการใชงานของหนวยงาน 

(6) แกไขปญหาตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานบริการสารสนเทศของผูรองเรียนหรือเจาหนาท่ีใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหการปฏิบัติงานไปอยางสะดวก และราบร่ืน  

(7) ติดตาม วิเคราะห และประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เพ่ือแกไข
ปญหาหรืออปุสรรคท่ีเกิดข้ึน และใหผลปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ี
กําหนด 

(8) วางแผนการปฏิบัติงาน การประเมินผลงานและการติดตามผลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือดูแลใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนงานและ
นโยบายของท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดไว พรอมท้ังเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานของหนวยงานและเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ี 

(9) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  
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(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับงานบริการสารสนเทศและงานจัดการระบบงานคอมพิวเตอร เพ่ือนํามาประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน  
(12) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน

ระดับสํานักหรือกอง และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3. ดานประสานงาน 
(13) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมาย
ท่ีกําหนดไว 

(14) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ี
เกี่ยวของเพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
4. ดานบริการ  
(15) อํานวยการจัดทําส่ือในการใหบริการเผยแพรขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศแก

หนวยงานตางๆ และประชาชนผูสนใจ เพ่ือใหมีการทราบถึงขอมูลทางเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเปนประโยชน 

(16) กําหนดแผนการดําเนินการฝกอบรมหรือถายทอดความรู สนับสนุนการใชระบบงานท่ี
พัฒนาแกเจาหนาท่ีผูใชงาน หรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ประเภทวิชาการ ระดับ

ปฏิบัติการ และ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 6 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานเขียนคําส่ังใหเคร่ืองจักรประมวลผลทํางาน 
หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 6 ป  ใหลดเปน 4 ป  สําหรับ 
ผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางคอมพิวเตอร หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดและกําหนดเวลา 6 ป  ใหลดเปน 2 ป  
สําหรับผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางคอมพิวเตอร หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
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ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท วิชาการ 
ชื่อสายงาน การคอมพิวเตอร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร 
ระดับ  ชํานาญการพิเศษ  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ  
(1) กําหนดแผนแมบท แผนการปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติ กลยุทธ และหลักเกณฑในงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานคอมพิวเตอร เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานของ
หนวยงานใหไดตามเปาหมายและภารกิจท่ีกําหนดไว 

(2) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง ควบคุมดูแล และติดตามการติดตั้งหรือบํารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เชนระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบอินเตอรเน็ต ชุดคําส่ัง
ระบบปฏิบัติการ ชุดคําส่ังสําเร็จรูป เคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลเปนตน เพ่ือใหสามารถ
ใชงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

(3) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการวิเคราะห ออกแบบ พัฒนาและบริหาร
จัดการ การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการประมวลผลขอมูลในระบบงานตางๆ 
ภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  

(4) วางแผน กําหนดแนวทางและควบคุมดูแลการพัฒนา เฝาระวังและปรับปรุงแกไขขอมูล
หรือฐานขอมูลท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย และมีการประมวลขอมูลท่ีมีความ
ถูกตอง แมนยําและเปนปจจุบันมากท่ีสุด 

(5) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการสรุปความตองการ การเขียนชุดคําส่ัง 
การทดสอบ และการแกไขขอผิดพลาดของคําส่ังตามขอกําหนดของระบบงานประยุกต
หรือระบบขอมูลในแตละหนวยงาน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานสวน
ทองถ่ินใหดําเนินไปไดอยางราบร่ืน และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(6) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทางและควบคุมดูแลการกําหนดและทดสอบคุณลักษณะเฉพาะ
ของเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ ระบบเครือขาย ระบบงานประยุกตและระบบ
สารสนเทศ การจัดการระบบการทํางานเคร่ือง การติดตั้งระบบเคร่ือง เพ่ือใหไดอุปกรณ
คอมพิวเตอรท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังหนวยงาน และตรงตามความตองการ ลักษณะ
การใชงานของหนวยงาน 

(7) วางแผนการปฏิบัติงาน การประเมินผลงานและการติดตามผลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือดูแลใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนงานและ
นโยบายของท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดไว พรอมท้ังเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานของหนวยงานและเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ี 
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(8) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอร เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบงานท่ีตั้งไว
สามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน  

(9) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(10) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมา 
ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการ
ทํางานภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(11) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับงานบริการสารสนเทศและงานจัดการระบบงานคอมพิวเตอร เพ่ือนํามาประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

  
2. ดานแผนงาน 
(13) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง 

มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(14) วางแผนงาน ข้ันตอน แนวทางการดําเนินงานและกําหนดมาตรฐานระบบงานการเงิน 
บัญชี และงบประมาณของหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และ
สอดคลองตามเปาหมายและนโยบายท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 
3. ดานประสานงาน 
(15) ประสานสัมพันธกับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ

หนวยงานอื่นในระดับกองหรือสํานักเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมาย
ท่ีกําหนดไว 

(16) ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตางๆ เพ่ือเปนประโยชน
และเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
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4. ดานบริการ  
(17) ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานราชการ  เอกชน  เกี่ยวกับการพัฒนาระบบระบบ

คอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบงานประยุกต และระบบงานสารสนเทศ  
เพ่ือใหการพัฒนางานดานคอมพิวเตอรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(18) อํานวยการฝกอบรม หรือถายทอดความรู  ใหแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เพ่ือเปนท่ี
ปรึกษา และรวมพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพใหแกหนวยงาน และปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

(19) พิจารณากําหนดหลักสูตรการฝกอบรมหรือถายทอดความรู สนับสนุนการใชระบบงานท่ี
พัฒนาแกเจาหนาท่ีผูใชงาน หรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 

 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ประเภทวิชาการ ระดับ

ปฏิบัติการ และ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานเขียนคําส่ังใหเคร่ืองจักรประมวลผลทํางาน 
หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

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



2��
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท   วิชาการ 
ชื่อสายงาน    การคอมพิวเตอร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน   นักวิชาการคอมพิวเตอร 
ระดับ      เชี่ยวชาญ  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ  
(1) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  ระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร ระบบงานประยุกต ระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือรวมพัฒนางาน
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัยและกาวทันเทคโนโลยีอยูเสมอ 

(2) ศึกษา  คนควา  วิจัย  หรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบงานประยุกต ระบบ
สารสนเทศ  เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญท่ี
สังกัด 

(3) พัฒนางานวิชาการดานระบบคอมพิวเตอร  ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบงาน
ประยุกต ระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ  ในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ  คูมือ  หลักเกณฑ
และวิธีการ  เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติใหแกเจาหนาท่ี  หรือผูสนใจท่ัวไปนําไปประยุกตใช
ใหเกิดประโยชน 

(4) เสนอแนะแนวทางในการกําหนดนโยบายดานระบบคอมพิวเตอร  ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร ระบบงานประยุกต ระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือรวมพัฒนานโยบาย
ดานระบบคอมพิวเตอร  ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบงานประยุกต และระบบ
สารสนเทศ 

(5) วิจัยหรือจัดทําผลงานดานวิชาการดานระบบคอมพิวเตอร  ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
ระบบงานประยกุต ระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหนวัตกรรมท่ีไดรับการยอมรับใน
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาต ิ

(6) ประยุกตใชแนวทางปฏิบัติท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล (Best Practices) ในการ
กําหนดกลไก กระบวนการ หรือมาตรการการปฏิบัติงานดานระบบคอมพิวเตอร  ระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร ระบบงานประยุกต ระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือมาปรับใชใน
การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ 

(7) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคความรูอยาง
ตอเนื่องและใหสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) วางกรอบการจัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา ขอสอบ ทางวิชาการระบบคอมพิวเตอร  ระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร ระบบงานประยุกต ระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ เพ่ือประกอบการ
เรียนการสอนท่ีเกี่ยวของ 
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(9) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
 

2. ดานแผนงาน  
(10) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการใน

ระดับกลยุทธของสวนราชการระดับพ้ืนท่ี มอบหมายงานแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
ติดตาม ประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3. ดานประสานงาน  
(11) ประสานการทํางานโครงการตางๆกับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่น โดยมีบทบาทใน

การจูงใจ โนมนาวเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(12) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนําแกหนวยงานระดับกอง หรือสํานักรวมท้ังท่ีประชุมท้ังในและ

ตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 
4. ดานบริการ 
(13) ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานราชการ  เอกชน  เกี่ยวกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร 

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบงานประยุกต และระบบงานสารสนเทศ  เพ่ือใหการ
พัฒนางานดานคอมพิวเตอรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(14) อํานวยการฝกอบรม หรือถายทอดความรู  ใหแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เพ่ือเปนท่ี
ปรึกษา และรวมพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพใหแกหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ประเภทวิชาการ ระดับ

ปฏิบัติการ และ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลว 

ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานเขียนคําส่ังใหเคร่ืองจักรประมวลผล
ทํางาน หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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

ตําแหนงประเภท   วิชาการ 
 
สายงาน     การตรวจสอบภายใน 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ทีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตางๆ ในดานงบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมท้ังตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี 
การเงิน ยอดเงิน การทําสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจาย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุใน
คลังพัสดุ ตรวจสอบ การใช และเก็บรักษายานพาหนะใหประหยัด และถูกตองตามระเบียบของ 
ทางราชการ และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบปองกันการร่ัวไหลเสียหายใน 
การใชจายเงินและทรัพยสินของทางราชการ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในฐานะท่ีเปน
เคร่ืองมือของผูบริหาร ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการดําเนินงานการบริหาร
จัดการการงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ ของหนวยงานในสังกัดของสวนราชการ รวมท้ัง
ตรวจสอบหลักฐานเอกสารท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหถูกตองตามกฏหมายและระเบียบของทางราชการ ให
สอดคลองกับแผนงาน โครงการ และนโยบายของสวนราชการ กําหนดหลักเกณฑการประเมิน 
ความเส่ียง การประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และเทคนิควิธีการตรวจสอบ 
เสนอแนะนโยบายและแนวทางการตรวจสอบ มาตรการการควบคุมภายใน และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ี
เกี่ยวของ 

 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง  

ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนง ดังนี ้
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชํานาญการ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชํานาญการพิเศษ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับเชี่ยวชาญ 

 
 

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

   

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การตรวจสอบภายใน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน             นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
ระดับตําแหนง  ปฏิบัติการ  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) รวบรวมขอมูล เอกสาร สัญญา และรายงานตางๆ ทางการบริหารงบประมาณ การเงิน การ

บัญชี พัสดุและทรัพยสิน และการบริหารดานอื่นๆ ของหนวยงานตางๆ ในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เพ่ือนําไปประกอบการจัดทําแผนการตรวจสอบท่ีมีคุณภาพ และใหการตรวจสอบ
ดําเนินไปอยางถูกตองและไดผลตรงกับหลักฐานท่ีเกิดข้ึนจริง 

(2) ตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูล ตัวเลข หลักฐานการทําสัญญา และ
เอกสารตางๆ ทางดานการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุและทรัพยสิน และการ
บริหารดานอื่นๆ รวมท้ังรวมประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียง และการควบคุม
ภายในของหนวยงานตางๆ เพ่ือใหการตรวจสอบดําเนินไปอยางถูกตอง ครบถวน และตรงตาม
กฎระเบียบ และหลักเกณฑการบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายใน 

(3) รวมตรวจสอบการปฏิบัติงานทางการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุและทรัพยสิน 
และการบริหารดานอื่นๆ ของหนวยงานตางๆ ตามหลักเกณฑและกรอบของการตรวจสอบ
ภายใน เพ่ือใหมั่นใจวาการดําเนินงานของแตละหนวยงานเปนไปอยางถูกตอง และมีการใช
งบประมาณและทรัพยากรเปนไปอยางประหยัด คุมคา และตรงตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด 

(4) รวมจัดทําเอกสารสรุปผลการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบตางๆ เพ่ือเสนอผลการ
ตรวจสอบ ขอตรวจพบ และขอเสนอแนะใหผูบริหารและหนวยงานตนสังกัดรับทราบผลการ
ดําเนินงานและนําไปพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไป 

(5) ตรวจสอบการใชและเก็บรักษายานพาหนะในหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความประหยัดและถูกตอง
ตามระเบียบของทางราชการ  

(6) ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจายและการกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจาย รวมท้ังเงิน
ยืมและการจายเงินทดรองราชการ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท เพ่ือใหเปนไปตาม
ระเบียบแบบแผนท่ีกําหนดไว 

(7) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
ตรวจสอบภายใน เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(9) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
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3. ดานประสานงาน  
(10) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(11) ประสานงานดานตรวจสอบภายในกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสนับสนุนใหการทํางานเปนไปอยางราบร่ืนและเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด
ไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(12) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสราง
ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
4. ดานบริการ 
(13) ใหคําปรึกษา เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแกหนวยรับตรวจตนสังกัด ตอบขอ

ซักถาม และชี้แจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหการปฏิบัติงานถูกตองและมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

(14) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในท่ีตนมีความรับผิดชอบใน
ระดับเบ้ืองตนแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูล
และความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี  พาณิชยศาสตร  หรือทางอื่นท่ีก.ถ.กําหนดวา ใช
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

   

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การตรวจสอบภายใน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน      นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ระดับตําแหนง  ชํานาญการ  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการรวบรวมขอมูล เอกสาร สัญญา และรายงานตางๆ ทางการบริหาร

งบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุและทรัพยสิน และการบริหารดานอื่นๆ ของหนวยงานตางๆ 
เพ่ือนําไปประกอบการจัดทําแผนการตรวจสอบท่ีมีคุณภาพ และใหการตรวจสอบดําเนินไปอยาง
ถูกตองและไดผลตรงกับหลักฐานท่ีเกิดข้ึนจริงอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) ศึกษา วิเคราะห และตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูล ตัวเลข หลักฐานการ
ทําสัญญา และเอกสารตางๆ ทางดานการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุและ
ทรัพยสิน และการบริหารดานอื่นๆ รวมท้ังดําเนินการประเมินประสิทธิภาพของการบริหาร
ความเส่ียง และการควบคุมภายในของหนวยงานตางๆ เพ่ือใหการตรวจสอบดําเนินไปอยาง
ถูกตอง ครบถวน และตรงตามกฎระเบียบ และหลักเกณฑการบริหารความเส่ียง และการควบคุม
ภายในอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(3) ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และประเมินผลปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน 
บัญชี พัสดุทรัพยสิน และการบริหารดานอื่นๆ ของหนวยงานตางๆ รวมท้ังสอบหาขอเท็จจริงใน
กรณีท่ีมีการทุจริต เพ่ือใหมั่นใจวาการดําเนินงานของแตละหนวยงานเปนไปอยางถูกตอง และมี
การใชงบประมาณและทรัพยากรเปนไปอยางประหยัด คุมคา และตรงตามวัตถุประสงคท่ี
กําหนดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(4) ควบคุม ดูแล และจัดทําเอกสารสรุปผลการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบตางๆ เพ่ือ
เสนอผลการตรวจสอบ ขอตรวจพบ และขอเสนอแนะใหผูบริหารและหนวยงานตนสังกัดรับทราบ
ผลการดําเนินงานและนําไปพัฒนาและปรับปรุงการดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 

(5) ออกแบบ ประเมิน และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการวางระบบการตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับระเบียบ และ
หลักเกณฑท่ีกําหนดไว เพ่ือนําไปสูการกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือปองกัน ควบคุม และลดความ
เส่ียงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

(6) ควบคุมดูแลการตรวจสอบการใชและเก็บรักษายานพาหนะในหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการประหยัด
และถูกตองตามระเบียบของทางราชการ  

(7) ควบคุมดูแลการตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจายและการกอหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจาย รวมท้ังเงินยืมและการจายเงินทดรองราชการ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท 
เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนท่ีกําหนดไว 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

   

(8) รวมจัดทําคูมือ และเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพ่ือใหสงเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินงานตรวจสอบภายในเปนมาตรฐาน และแนวทางเดียวกันท้ังองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  

(9) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน
แกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือให
การดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
ตรวจสอบภายใน เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(12) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับ

สํานักหรือกอง และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(13) รวมวางแผนงาน ข้ันตอน และแนวทางการดําเนินดานตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง 
และการควบคุมภายในของหนวยงาน เพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนงาน 
ระยะเวลา และวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

 
3. ดานประสานงาน 
(14) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกใน

ทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(15) ประสานงานดานตรวจสอบภายในกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสนับสนุนใหการทํางานเปนไปอยางราบร่ืนและเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด
ไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(16) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
4. ดานบริการ 
(17) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานท่ีตนรับผิดชอบในระดับเบ้ืองตนแกหนวยงาน

ราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปน
ประโยชน 

(18) จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน ทําสถิต ิปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงาน
ตรวจสอบภายใน เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ และมาตรการตางๆ 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน ประเภทวิชาการ ระดับ

ปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 

ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ในดาน
งบประมาณ  บัญชีและพัสด ุหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 6 ป 
ใหลดเปน 4 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี  พาณิชยศาสตร  
หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และกําหนดเวลา 6 
ป ใหลดเปน 2 ป สําหรับผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญช ี พาณิชยศาสตร  
หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

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

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

   

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การตรวจสอบภายใน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน       นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ระดับตําแหนง  ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) วางแผน ควบคุมติดตาม วิเคราะหและกําหนดแนวทางในการตรวจสอบความถูกตองและความ

นาเชื่อถือของขอมูล ตัวเลข หลักฐานการทําสัญญา และเอกสารตางๆ ทางดานการบริหาร
งบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุและทรัพยสิน และการบริหารดานอื่นๆ รวมท้ังควบคุมดูแล
การประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในของหนวยงานตางๆ 
เพ่ือใหการตรวจสอบดําเนินไปอยางถูกตอง ครบถวน และตรงตามกฎระเบียบ และหลักเกณฑ
การบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) วางแผน ควบคุมติดตาม วิเคราะหและกําหนดแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และการ
ประเมินผลปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุทรัพยสิน และการ
บริหารดานอื่นๆ ของหนวยงานตางๆ เพ่ือใหมั่นใจวาการดําเนินงานของแตละหนวยงานเปนไป
อยางถูกตอง และมีการใชงบประมาณและทรัพยากรเปนไปอยางประหยัด คุมคา และตรงตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(3) วางแผน ควบคุมติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบความถูกตองของการจัดทําเอกสารสรุปผลการ
ตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบตางๆ เพ่ือเสนอผลการตรวจสอบ ขอตรวจพบ และ
ขอเสนอแนะใหผูบริหารและหนวยงานท่ีเกี่ยวของรับทราบผลการดําเนินงานและนําไปพัฒนา
และปรับปรุงการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 

(4) วิเคราะห และประมวลผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง และการ
ควบคุมภายใน รวมท้ังติดตามผลการตรวจสอบ และผลการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะตางๆ 
ของหนวยงานรับตรวจ เพ่ือใหแนใจวาแตละหนวยงานสามารถปฏิบัติงาน หรือสามารถปรับปรุง
แกไขวิธีการปฏิบัติไดอยางถูกตอง และตรงตามหลักเกณฑการตรวจสอบสอบภายใน การ
ควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงท่ีกําหนดไว 

(5) ดําเนินการเรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน ตามขอเสนอแนะ หรือ
ตามขอสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และรวดเร็ว 

(6) วางแผน ควบคุมติดตาม และกําหนดแนวทางในการออกแบบ การประเมิน และการเสนอแนะ
กระบวนการปรับปรุงการวางระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเส่ียงในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับระเบียบ และหลักเกณฑท่ีกําหนดไว เพ่ือนําไปสูการ
กําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือปองกัน ควบคุม และลดความเส่ียงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินให
มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
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(7) ใหคําปรึกษา ควบคุมติดตาม และดูแลการตรวจสอบการใชและเก็บรักษายานพาหนะใน
หนวยงาน เพ่ือใหเกิดความประหยัดและถูกตองตามระเบียบของทางราชการ  

(8) ใหคําปรึกษา ควบคุมติดตาม และดูแลการตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจายและการกอ
หนี้ผูกพันงบประมาณรายจาย รวมท้ังเงินยืมและการจายเงินทดรองราชการ และเงินนอก
งบประมาณทุกประเภท เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนมรากําหนดไว 

(9) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และจัดทําคูมือ และเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การ
บริหารความเส่ียง และการควบคุมภายใน เพ่ือใหสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตรวจสอบ
ภายในเปนมาตรฐาน และแนวทางเดียวกันท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

(10) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานการตรวจสอบภายใน เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบงานท่ีตั้งไว
สามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน  

(11) ศึกษา คนควา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการหรือองคความรูใหมๆ ดานงานตรวจสอบ
ภายในจากท้ังภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาการทํางานของหนวยงาน
และเจาหนาท่ีระดบัรองลงมาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

(12) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน
แกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือให
การดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

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

(14) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
ตรวจสอบภายใน เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(15) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
 2. ดานแผนงาน 

(16) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงาน มอบหมายงาน แกไขปญหาใน
การปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(17) วางแผนงาน ข้ันตอน และแนวทางการดําเนินดานตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง และ
การควบคุมภายในของหนวยงาน เพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนงาน 
ระยะเวลา และวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 3. ดานประสานงาน 

(18) ประสานสัมพันธกับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหนวยงานอื่น 
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
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(19) ประสานงานดานตรวจสอบภายในกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสนับสนุนใหการทํางานเปนไปอยางราบร่ืนและเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด
ไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(20) ชี้แจง และใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตางๆ เพ่ือเปนประโยชนและ
เกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน  

 
 4. ดานบริการ 

(21) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง ในเร่ืองเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในในความรับผิดชอบ และ
อํานวยการถายทอดฝกอบรม หรือถายทอดความรูแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน
ท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูล ความรู และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

(22) กําหนดแนวทางการจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน 
เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และเปนใชประกอบการพิจารณากําหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ และมาตรการตางๆ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน ประเภทวิชาการ ระดับ

ปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 

4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ใน
ดานงบประมาณ  บัญชีและพัสด ุหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง  
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การตรวจสอบภายใน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน       นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา วิเคราะห วิจัย  เสนอแนะและกําหนดแนวทางการตรวจสอบ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ

บริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุทรัพยสิน และการบริหารดานอื่นๆ ของสวนราชการ รวมท้ัง
การสอบหาขอเท็จจริงในกรณีท่ีมีการทุจริต ในฐานะผูตรวจสอบภายในระดับพ้ืนท่ี เพ่ือดูแลการ
ใชงบประมาณและทรัพยากรเปนไปอยางประหยัด มีประสิทธิภาพสูงและตรงตามวัตถุประสงคท่ี
กําหนด 

(2) ควบคุมดูแลการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในของ
หนวยงานตางๆ เพ่ือใหการตรวจสอบดําเนินไปอยางถูกตอง ครบถวน และตรงตามกฎระเบียบ 
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(3) วิจัยและกําหนดแนวทางการออกแบบและการตรวจสอบภายใน การประเมินความเส่ียง การจัด
วางระบบการควบคุมภายในของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือนําไปสูการกําหนดแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือปองกันและลดความเส่ียงตอไป 

(4) ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับปญหาท่ีสําคัญทางงานตรวจสอบภายใน แกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เพ่ือ
ถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและขอกําหนด 

(5) เสนอแนะขอควรปรับปรุงและแนวทางการแกปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน เพ่ือ
ประกอบการพิจารณานโยบาย แผนงาน และแนวทางปฏิบัติของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

(6) วิจัยหรือจัดทําผลงานดานทางการตรวจสอบสอบการบริหารงบประมาณ การเงนิ พัสดุทรัพยสิน 
และการบริหารดานอื่นๆ เพ่ือใหนวัตกรรมท่ีไดรับการยอมรับในระดับประเทศหรือระดับ
นานาชาต ิ

(7) ประยุกตใชแนวทางปฏิบัติท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล (Best Practices) ในการกําหนด
กลไก กระบวนการ หรือมาตรการการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง 
และการควบคุมภายในของหนวยงาน เพ่ือมาปรับใชในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
รับผิดชอบ 

(8) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคความรูอยาง
ตอเนื่องและใหสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(9) วางกรอบการจัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา ขอสอบ ทางวิชาการตรวจสอบภายใน เพ่ือ
ประกอบการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวของ 

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

ยุทธของสวนราชการระดับกรม มอบหมายงานแกไขปญหาในการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล 
เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(12) สรางสรรคและบริหารโครงการทางวิชาการท่ีมีความซับซอนและสงผลกระทบตอการวาง
นโยบายการควบคุมความเส่ียงหรือการตรวจสอบภายในระดับทองถ่ิน เพ่ือใหไดองคความรูท่ี
ทันสมัยและ นาเชื่อถือไปกําหนดนโยบาย มาตรการ ขอบังคับ มาตรฐานหรือแนวทางตางๆ ท่ี
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
3. ดานประสานงาน 
(13) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่น โดยมีบทบาทในการ         

จูงใจโนมนาวเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(14) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนําแกหนวยงานระดับกอง หรือสํานักรวมท้ังท่ีประชุมท้ังในและ

ตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน  
(15) ทําหนาท่ีเปนตัวแทนขององคกรในการประชุม เจรจาและการสัมมนาตางๆ ท่ีจัดข้ึนใน

ระดับประเทศและระหวางประเทศเพ่ือแลกเปล่ียนความรูความคิดเห็นรวมกัน  
 
4. ดานบริการ 
(16) ใหคําปรึกษาแนะนํา วินิจฉัย ชี้แจงและตอบปญหาท่ีสําคัญทางในงานตรวจสอบภายใน หรือ

อํานวยการถายทอดฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน
ท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูล ความรูตาง ๆ และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

(17) กํากับดูแลการจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงาน เพ่ือใหสอดคลองและ
สนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และเปนใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 

(18) อํานวยการฝกอบรมหรือถายทอดความรู หรือนิเทศงานใหแกเจาหนาท่ีในสํานักงานเพ่ือใหมี
ความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง สมบูรณและมีประสิทธิภาพ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน ประเภทวิชาการ ระดับ

ปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ 
ในดานงบประมาณ  บัญชีและพัสด ุหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1.   ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2.   ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3.   สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
 

ตําแหนงประเภท   วิชาการ 
 
สายงาน     การประชาสัมพันธ 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางวิชาการประชาสัมพันธ ซึ่งมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย วางแผนเร่ืองการประชาสัมพันธ โดยรวบรวมขอคิดเห็นของ
ประชาชน ทาที ความรูสึกท่ีแสดงออกหรือปญหาขอขัดของตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ เพ่ือเสนอแนะฝายบริหารพิจารณา วางหลักเกณฑ ปรับปรุงและแกไขระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธใหเหมาะสม และสัมพันธกับนโยบายของพ้ืนท่ีตลอดจนการเก็บรวบรวม
ขอมูลหรือสถิติตางๆ เพ่ือประโยชนในการดําเนินการดังกลาวและปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง  

ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนง ดังนี ้
นักวิชาการประชาสัมพันธ ระดับปฏิบัติการ 
นักวิชาการประชาสัมพันธ ระดับชํานาญการ 
นักวิชาการประชาสัมพันธ ระดับชํานาญการพิเศษ 
นักวิชาการประชาสัมพันธ ระดับเชี่ยวชาญ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี …........... พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท วิชาการ 
ชื่อสายงาน การประชาสัมพันธ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการประชาสัมพันธ 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา วิเคราะห และเสนอแนะความคิดเห็นในการวางแผนงานการส่ือสารประชาสัมพันธ การ

กําหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตรในการเผยแพรขาวสารและการใชส่ือตางๆ เพ่ือนําไป
ปรับปรุงงานการส่ือสารประชาสัมพันธขององคกรใหดียิ่งข้ึน 

(2) ศึกษา  คนควา และรวบรวมขอมูลทางวิชาการ รวมท้ังวิเคราะห และสังเคราะหขอมูล เพ่ือใช
ประกอบในการจัดทําแผนงาน โครงการ และการเผยแพรประชาสัมพันธของหนวยงาน 

(3) รวมจัดทําแผนประชาสัมพันธในระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาวขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เพ่ือใหการเผยแพรและส่ือสารประชาสัมพันธสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และสามารถสรางภาพลักษณท่ีด ี 

(4) วิเคราะห และสังเคราะหขอมูล ขาวสาร และประเด็นตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหสามารถเขียน
ขาว บทความ และสารคดีเผยแพรประชาสัมพันธไดอยางมีประสิทธิภาพและมีผลกระทบตอ
ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(5) ออกแบบ และจัดกิจกรรม นิทรรศการ และโครงการตางๆ รวมท้ังเผยแพรขอมูล ขาวสาร และ
แนะนําการบริการตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแกผูประกอบการ และประชาชนท่ัวไป 
เพ่ือชวยกระจายขอมูล ขาวสาร และประชาสัมพันธบริการตางๆ ขององคกรใหมีความทันสมัย 
ทันเหตุการณ และเปนปจจุบันอยูเสมอ 

(6) ออกแบบ จัดทํา และผลิตส่ือส่ิงพิมพ เอกสาร บทความ และรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน 
วารสารอุตสาหกรรม รายงานประจําป และคูมือตางๆ เปนตน เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารท้ังภายในและภายนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(7) จัดทําเอกสาร รายงาน และสรุปผลการดําเนินงานดานการส่ือสารประชาสัมพันธ การจัด
กิจกรรม/โครงการ การใชส่ือ และการเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปน
ประโยชนแกผูบริหารในการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานตอไป 

(8) สํารวจประชามติตามเร่ืองท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือนํามาวิเคราะหผลทางสถิติเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจของผูบริหารในอนาคต 

(9) สราง และรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับส่ือมวลชน นักขาว และหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือให
การปฏิบัติงานดานการเผยแพรประชาสัมพันธมีความงาย และสะดวกมากข้ึน 

(10) รวมดําเนินประเมินผลการเผยแพรประชาสัมพันธ การใชส่ือ การผลิตส่ือ และการจัดโครงการ
และกิจกรรมตางๆ เพ่ือปรับปรุงการเผยแพรประชาสัมพันธ การใชส่ือ การผลิตส่ือ และการจัด
โครงการและกิจกรรมตางๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และสอดคลองกับกลุมเปาหมาย 
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(11) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน

ประชาสัมพันธ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
2. ดานแผนงาน 
(13) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
3. ดานประสานงาน 
(14) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(15) ประสานงานดานประชาสัมพันธกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสนับสนุนใหการทํางานเปนไปอยางราบร่ืนและเสร็จทันเวลาท่ี
กําหนดไว 

(16) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริงแกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสราง
ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
4. ดานบริการ 
(17) ใหบริการขอมูลการประชาสัมพันธแกประชาชนและหนวยงานตางๆ เพ่ือใหประชาชนและ

หนวยงานตางๆ ไดรับขอมูลตางๆ ท่ีถูกตอง และเกิดประโยชนสูงสุด 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางส่ือสารมวลชน วารสารศาสตร นิเทศศาสตร 
ประชาสัมพันธ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร  ครุศาสตร สารสนเทศ 
การจัดการการโฆษณา คอมพิวเตอร การทองเท่ียว การโรงแรม ภาษาตางประเทศ หรือทางอื่นท่ี 
ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) 2��

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
 
 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
ชื่อสายงาน การประชาสัมพันธ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการประชาสัมพันธ 
ระดับตําแหนง ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) รวมกําหนดงบประมาณ และคาใชจายในการดําเนินงานการส่ือสารประชาสัมพันธ เพ่ือให

สามารถมีเงินงบประมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอในการดําเนินงานของหนวยงาน 
(2) จัดทําแผนประชาสัมพันธในระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว เพ่ือใหการเผยแพรและส่ือสาร

ประชาสัมพันธสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสามารถสราง
ภาพลักษณท่ีด ี 

(3) ควบคุม ดูแล และติดตามการวิเคราะห และการสังเคราะหขอมูล ขาวสาร และประเด็นตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใหสามารถแกไข และปรับปรุงการเขียนขาว บทความ และสารคดีเผยแพร
ประชาสัมพันธใหมีความถูกตอง ตรงตามกลุมเปาหมาย และมีผลกระทบตอภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(4) ควบคุมดูแล และติดตามการสํารวจประชามติตามเร่ืองท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือนํามาวิเคราะห
ผลทางสถิติเพ่ือประกอบการตัดสินใจของผูบริหารในอนาคต 

(5) ควบคุม และดูแลการเผยแพรขอมูล ขาวสาร และการแนะนําการบริการตางๆ ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแกประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหแนใจวาการเผยแพรขอมูลขาวสารมีความ
ถูกตอง ชัดเจน ครบถวน และสามารถกระจายขอมูล ขาวสาร และประชาสัมพันธบริการตางๆ 
ขององคกรใหมีความทันสมัย ทันเหตุการณ และเปนปจจุบันอยูเสมอ 

(6) ควบคุม ดูแล และติดตามการออกแบบ และการจัดกิจกรรม นิทรรศการ และโครงการตางๆ 
เพ่ือสนับสนุนงานตางๆ ตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแกผูประกอบการ 
ประชาชน และบุคคลท่ัวไป 

(7) เสนอรูปแบบ พัฒนาวิธีการใชส่ือ และควบคุมดูแลการจัดทํา และการผลิตส่ือส่ิงพิมพ เอกสาร 
บทความ และรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน วารสาร รายงานประจําป และคูมือตางๆ เปนตน 
เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท้ังภายในและภายนอกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหมีความนาสนใจ และประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) วางแผนและดําเนินการประเมินผลการเผยแพรประชาสัมพันธ การใชส่ือ การผลิตส่ือ และการ
จัดโครงการและกิจกรรมตางๆ เพ่ือปรับปรุงการเผยแพรประชาสัมพันธ การใชส่ือ การผลิตส่ือ 
และการจัดโครงการและกิจกรรมตางๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่ง ข้ึน และสอดคลองกับ
กลุมเปาหมาย 



2�2
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
 
 
(9) วิเคราะหพฤติกรรม สังคม ตลาด ความพึงพอใจของผูประกอบการ และประชาชนท่ัวไป และ

ขอมูลตางๆ ท่ีเปนประโยชน เพ่ือนํามากําหนดแผนงานประชาสัมพันธ การใชส่ือ และการ
เผยแพรขอมูลขาวสารไดตรงประเด็น และตรงตามกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(10) ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการจัดทําเอกสาร รายงาน และการสรุปผลการดําเนินงานดาน
การส่ือสารประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรม/โครงการ การใชส่ือ และการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ตางๆ เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนแกผูบริหารในการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานตอไป 

(11) สราง และรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับส่ือมวลชน นักขาว และหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือให
การปฏิบัติงานดานการเผยแพรประชาสัมพันธมีความงาย และสะดวกมากข้ึน 

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

(13) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
ประชาสัมพันธ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(14) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(15) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับ

สํานักหรือกอง และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(16) รวมวางแผนงานการส่ือสารประชาสัมพันธ การใชและการผลิตส่ือ เอกสาร และการเผยแพร
ขอมูลขาวสารตางๆ เพ่ือใหมีความทันสมัย นาสนใจ และสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับ
ผูประกอบการ บุคคล และประชนท่ัวไป และสนับสนุนใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนงาน 
และวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  

 
3. ดานประสานงาน 
(17) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิก

ในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(18) ประสานงานดานประชาสัมพันธกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสนับสนุนใหการทํางานเปนไปอยางราบร่ืนและเสร็จทันเวลาท่ี
กําหนดไว 

(19) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือสราง
ความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
 
 
4. ดานบริการ 
(20) ถายทอดความรูและประสบการณใหแกผูใตบังคับบัญชา และบุคคลผูท่ีมีความสนใจท่ัวไป 

เพ่ือใหมีความรู และความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติใชไดจริงใหเกิดประโยชน 
(21) จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศเพ่ือ

ประชาสัมพันธงานตางๆ ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประชาสัมพันธ ประเภทวิชาการ ระดับ

ปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป  

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการประชาสัมพันธหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของอยางนอย 
1 ป กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 4 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทาง
ส่ือสารมวลชน  วารสารศาสตร  นิเทศศาสตร ประชาสัมพันธ  การบริหาร  รัฐประศาสน
ศาสตร  บริหารธุรกิจ  อักษรศาสตร  ศึกษาศาสตร สารสนเทศ  การจัดการ  การโฆษณา  
คอมพิวเตอร  การทองเท่ียว  การโรงแรม  ภาษาตางประเทศ  หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใช
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และกําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 2 ปสําหรับผูไดรับ
ปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางส่ือสารมวลชน  วารสารศาสตร  นิเทศศาสตร 
ประชาสัมพันธ  การบริหาร  รัฐประศาสนศาสตร  บริหารธุรกิจ  อักษรศาสตร  ศึกษาศาสตร 
สารสนเทศ  การจัดการ  การโฆษณา  คอมพิวเตอร  การทองเท่ียว  การโรงแรม  
ภาษาตางประเทศ  หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

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

 
 
 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
ชื่อสายงาน การประชาสัมพันธ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการประชาสัมพันธ 
ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) กําหนดงบประมาณ และคาใชจายในการดําเนินงานการส่ือสารประชาสัมพันธ  เพ่ือใหสามารถ

มีเงินงบประมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอในการดําเนินงานของหนวยงาน 
(2) ใหคําปรึกษา ควบคุม และดูแลงบประมาณคาใชจายตางๆ ในงานเผยแพรประชาสัมพันธ 

เพ่ือใหสามารถใชงบประมาณท่ีมีอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และสงเสริมใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปตามแผน และบรรลุวัตถุประสงคขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(3) ใหคําปรึกษา ควบคุม ดูแล และจัดทําแผนประชาสัมพันธในระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว 
เพ่ือใหการเผยแพรและส่ือสารประชาสัมพันธสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และสามารถสรางภาพลักษณท่ีด ี 

(4) วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และวิจัยสภาพการณและปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานเผยแพร
ประชาสัมพันธ การใชและการผลิตส่ือตางๆ เพ่ือเสนอความเห็นในการจัดทํานโยบายและ
แผนการประชาสัมพันธในภาพรวมใหตอบโจทยยุทธศาสตร และพันธกิจขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

(5) วางแผนและควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค 

(6) ใหคําแนะนําปรึกษา  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล  และแกปญหาขอขัดของในการ
ปฏิบัติงานแกผูใตบังคับบัญชา 

(7) กําหนดแผนงาน แนวทาง และบริหารจัดการโครงการ กิจกรรมพิเศษ กิจกรรมภาครัฐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคม และกิจกรรมตางๆ ท่ีนาสนใจและมีประโยชนท่ีสนับสนุนงานตามภารกิจ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีและสนับสนุนนโยบายหลักของ
หนวยงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) กําหนดแนวคิด รูปแบบ วิธีการใชส่ือ และการเผยแพรขอมูลขาวสารผานชองทางตางๆ อยาง
สรางสรรค เพ่ือสงเสริมใหงานเปนไปตามแนวทาง เปาหมาย และวัตถุประสงคขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(9) ตรวจสอบ แกไข และปรับปรุงขอความการเผยแพรประชาสัมพันธ การส่ือความหมาย และ
ความถูกตองชัดเจนของเนื้อหา เพ่ือใหเกิดความถูกตองตามหลักการส่ือสารประชาสัมพันธและ
เกิดประสิทธิผลในเชิงส่ือสารประชาสัมพันธและการเผยแพรตามวัตถุประสงคท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินกําหนดไว 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
 
 
(10) ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมดูแลการประเมินผลการเผยแพรประชาสัมพันธ การใชส่ือ การ

ผลิตส่ือ และการจัดโครงการและกิจกรรมตางๆ เพ่ือปรับปรุงการเผยแพรประชาสัมพันธ การใช
ส่ือ การผลิตส่ือ และการจัดโครงการและกิจกรรมตางๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และสอดคลอง
กับกลุมเปาหมายอยางแทจริง 

(11) วิเคราะห วิจัย และติดตามความเคล่ือนไหว สถานการณ พฤติกรรม สังคม ตลาด ความพึง
พอใจของผูประกอบการ และประชาชนท่ัวไป และขอมูลตางๆ ท่ีเปนประโยชน เพ่ือนํามา
กําหนดแผนงานการส่ือสารประชาสัมพันธ การใชส่ือ และการเผยแพรขอมูลขาวสารไดตรง
ประเด็น ตรงตามกลุมเปาหมาย และใหการดําเนินงานดานประชาสัมพันธขององคกรเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(12) สราง และรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับส่ือมวลชน นักขาว และหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือให
การปฏิบัติงานดานการเผยแพรประชาสัมพันธมีความงาย และสะดวกมากข้ึน 

(13) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานการส่ือสารประชาสัมพันธ การผลิตส่ือ การเผยแพรขอมูลขาวสาร 
การใชชองทางการส่ือสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบงานท่ีตั้งไวสามารถ
สนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจบัุน  

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

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

(16) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
ประชาสัมพันธ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(17) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(18) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง 

มอบหมายงาน และแกไขปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(19) วางแผนงาน และกําหนดรูปแบบ ข้ันตอน และแนวทางในการส่ือสารประชาสัมพันธ การใชและ
การผลิตส่ือ เอกสาร และการเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ เพ่ือใหมีความทันสมัย นาสนใจ และ
สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับผูประกอบการ บุคคล และประชนท่ัวไป และสนับสนุนใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามแผนงาน และวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
 
 
3. ดานประสานงาน 
(20) ประสานสัมพันธกับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหนวยงาน

อื่นในระดับกองหรือสํานักเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(21) ประสานงานดานประชาสัมพันธกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสนับสนุนใหการทํางานเปนไปอยางราบร่ืนและเสร็จทันเวลาท่ี
กําหนดไว 

(22) ชี้แจง และใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตางๆ เพ่ือเปนประโยชนและ
เกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 

 
4. ดานบริการ 
(23) ใหการอบรมและเผยแพรความรู สรางความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงาน

ประชาสัมพันธในความรับผิดชอบ เพ่ือใหมีความรู และความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไป
ปฏิบัติใชไดจริงใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

(24) ออกแบบ วางแผนและควบคุมติดตามการจัดเก็บขอมูลหรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบ
สารสนเทศเพ่ือประชาสัมพันธงานตางๆ ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประชาสัมพันธประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

และ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา             

4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการประชาสัมพันธหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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

 
 
 
ตําแหนงประเภท   วิชาการ 
ชื่อสายงาน การประชาสัมพันธ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการประชาสัมพันธ 
ระดับตําแหนง เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง ควบคุมดูแลและติดตามการประเมินและรายงานผลการ

ปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธ เพ่ือแนะนําปรับปรุงการพัฒนาระบบและวิธีการประชาสัมพันธ 
(2) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง ควบคุมดูแลและติดตามการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ

ประชาสัมพันธขนาดใหญขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบเชน กิจกรรมพิเศษ 
กิจกรรมภาครัฐ กิจกรรมเพ่ือสังคม และกิจกรรมตางๆ ท่ีนาสนใจและมีประโยชนท่ีสนับสนุน
งานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 

(3) ใหคําปรึกษา และกําหนดแนวทางการจัดแผนประชาสัมพันธในระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะ
ยาว เพ่ือใหการเผยแพรและส่ือสารประชาสัมพันธสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และสามารถสรางภาพลักษณท่ีด ี 

(4) วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และวิจัยสภาพการณและปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานเผยแพร
ประชาสัมพันธ การใชและการผลิตส่ือตางๆ เพ่ือเสนอความเห็นในการจัดทํานโยบายและ
แผนการประชาสัมพันธในภาพรวมใหตอบโจทยยุทธศาสตร และพันธกิจขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

(5) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวคิด รูปแบบ วิธีการใชส่ือ และการเผยแพรขอมูลขาวสารผานชองทาง
ตางๆ อยางสรางสรรค เพ่ือสงเสริมใหงานเปนไปตามแนวทาง เปาหมาย และวัตถุประสงคของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(6) กําหนดแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมดูแลการประเมินผลการเผยแพร
ประชาสัมพันธ การใชส่ือ การผลิตส่ือ และการจัดโครงการและกิจกรรมตางๆ เพ่ือปรับปรุงการ
เผยแพรประชาสัมพันธ การใชส่ือ การผลิตส่ือ และการจัดโครงการและกิจกรรมตางๆ ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และสอดคลองกับกลุมเปาหมายอยางแทจริง 

(7) วิจัยหรือจัดทําผลงานดานวิชาการดานการเงิน การคลัง การบัญชีและการงบประมาณ เพ่ือให
นวัตกรรมท่ีไดรับการยอมรับในระดับประเทศหรือระดับนานาชาต ิ

(8) ประยุกตใชแนวทางปฏิบัติท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล (Best Practices) ในการกําหนด
กลไก กระบวนการ หรือมาตรการการปฏิบัติงานดานการเงิน การคลัง การบัญชี และ
การงบประมาณ เพ่ือมาปรับใชในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ 

(9) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคความรูอยาง
ตอเนื่องและใหสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
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(10) วางกรอบการจัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา ขอสอบ ทางวิชาการการเงิน การคลัง การบัญช ีและ

การงบประมาณ เพ่ือประกอบการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวของ 
(11) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง          

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
2. ดานแผนงาน 
(12) คาดการณและวางระบบ แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงานในภาพรวมขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในดานงานประชาสัมพันธ เพ่ือเปนแนวทางหรือทิศทางในการปฏิบัติงานของ
หนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเกี่ยวของใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(13) สรางสรรคและบริหารโครงการทางวิชาการท่ีมีความซับซอนและสงผลกระทบตอการ
ประชาสัมพันธหรือสรางภาพลักษณในระดับทองถ่ิน เพ่ือใหไดองคความรูท่ีทันสมัยและ 
นาเชื่อถือไปกําหนดนโยบาย มาตรการ ขอบังคับ มาตรฐานหรือแนวทางตางๆ ท่ีมีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

3. ดานประสานงาน 
(14) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่น โดยมีบทบาทในการจูง

ใจ โนมนาวเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(15) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนําแกหนวยงานระดับกอง หรือสํานักรวมท้ังท่ีประชุมท้ังในและ

ตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
(16) ทําหนาท่ีเปนตัวแทนขององคกรในการประชุม เจรจาและการสัมมนาตางๆ ท่ีจัดข้ึนใน

ระดับประเทศและระหวางประเทศเพ่ือแลกเปล่ียนความรูความคิดเห็นรวมกัน  
 
4. ดานบริการ 
(17) ใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชาในการจัดกิจกรรม เผยแพรความรูขาวสารเกี่ยวกับขอมูลวิชาการ

ประชาสัมพันธแกผูบริหารและบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพและคุมคามากท่ีสุด 

(18) ใหคําปรึกษาและกําหนดแนวทางในการออกแบบ วางแผนและควบคุมติดตามการจัดเก็บขอมูล
หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศเพ่ือประชาสัมพันธงานตางๆ ของหนวยงานหรือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประชาสัมพันธประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

และ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการประชาสัมพันธหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การผังเมือง   
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผังเมือง ซึ่งมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย การวางแผนและวางโครงการผังเมือง วิเคราะห วิจัย คนควา 
ออกแบบแปลนแผนผัง ตลอดจนปรับปรุงแกไข ใหคําปรึกษา แกปญหาและกําหนดมาตรการ
เพ่ือใหสอดคลองกับการจัดทําและดําเนินการวางผังเมือง โดยเฉพาะทางดานการวางแผนผัง  
การใชประโยชนท่ีดินทุกประเภท วางแผนผังระบบเสนทางคมนาคมและขนสง วางแผนผังระบบ
กิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการชุมชนและแผนผังอื่น ๆ ตามท่ีกําหนดไวในการวาง
ผังเมือง รวมท้ังการออกแบบวางแผนผังโครงการและรายละเอียดในการดําเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุงหรือสงวนพ้ืนท่ีหรือวัตถุสถานเพ่ือการผังเมือง รวมท้ังเสนอมาตรการการปองกันและ
แกไขปญหาทางผังเมืองดวย และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน 
 ตําแหนงในสายงานนี้ประกอบดวย 
  นักวิชาการผังเมือง ระดับปฏิบัติการ  
  นักวิชาการผังเมือง ระดับชํานาญการ 
  นักวิชาการผังเมือง ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นักวิชาการผังเมือง ระดับเชี่ยวชาญ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี ........................... พ.ศ. 2551 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน        การผังเมือง 
ชื่อตําแหนง   นักวิชาการผังเมือง 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห และบูรณาการขอมูล เพ่ือการวางและจัดทําผังเมืองประเภท

ตางๆ ตามข้ันตอนของกฎหมาย  
(2) ศึกษา จัดการ ประมวลผล วิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ี  ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือ

ประยุกตใชกับงานผังเมืองประเภทตางๆ  
(3) วางและจัดทําผังเมืองประเภทตางๆ รวมถึงกําหนดนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ี ระบบเมือง

และการตั้งถ่ินฐาน แผนผังการใชประโยชนท่ีดิน แผนผังระบบคมนาคมและการขนสง 
แผนผังระบบกิจการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ แนวทางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
และบริการสังคม  ตลอดจนแผนผังอื่นๆ ตามท่ีกําหนดในการวางผังเมือง   เพ่ือใหการ
พัฒนาพ้ืนท่ี  เมืองและชนบทเปนไปอยางสมดุล มีการใชประโยชนท่ีดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
สงเสริมเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมท่ีดี 

(4) วางและพัฒนาตามโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี ตลอดจนสนับสนุนภาคเอกชน
ในการดําเนินการ  เพ่ือใหเกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 

(5) คนควา พิจารณาตรวจสอบ รับรองแบบ เพ่ือเปนแนวทางในการออกแบบผังเมืองใหเปนไป
ตามความเหมาะสมกับสภาพการณและวัตถุประสงคเกี่ยวกับการวางผังเมือง  

(6) รวมกําหนดมาตรการในการปองกันปญหาทางผังเมือง หรือดําเนินการแกปญหาผังเมือง
หรือการสงวนพ้ืนท่ีหรือรักษาวัตถุสถาน เพ่ือใหการจัดผังเมืองเปนไปอยางถูกตอง 
เหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด 

(7) ตรวจสอบและดูแลท่ีสาธารณะ รวมถึงการกันแนวเขตท่ีสาธารณะ เพ่ือปองกันการบุกรุก
ท่ีดินสาธารณะ  

(8) สง เสริม สนับสนุน จัดทํากระบวนการมีส วนรวมของประชาชน ตลอดจนภาค 
สวนตางๆ เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ และใหความรวมมือในการวางและจัดทําผังเมือง
และการพัฒนาพ้ืนท่ี  

(9) ติดตาม ตรวจสอบ และใหความเห็นดานการใชประโยชน ท่ีดิน และดานอื่นๆ  
ท่ีเกี่ยวของกับการผังเมือง  เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายผังเมืองหรือหลักวิชาการผังเมือง 

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานผังเมือง เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
 
 



2�2
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 

 

2. ดานแผนงาน 
(12) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ

โครงการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
3. ดานประสานงาน 
(13) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(14) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือ

สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4. ดานบริการ 
(15) ใหคําแนะนํา ชี้แจง และเผยแพรขอมูล ขาวสาร และความรูในระดับเบ้ืองตน แกภาคสวน

ตางๆ ท่ีเกี่ยวของภายใตกฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับหรือวิธีปฏิบัตท่ีิชัดเจน หรือภายใตการ
ควบคุมดูแลของผูบังคับบัญชา เพ่ือสนับสนุนการจัดทําโครงการ แผนงาน การประสานงาน  
การประเมินผล และการประชาสัมพันธเผยแพรการดําเนินงานตางๆ ท่ีเกี่ยวกับผังเมือง  

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางผังเมือง สถาปตยกรรม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
สุขาภิบาล วิศวกรรมส่ิงแวดลอม ศิลปกรรม วิจิตรศิลป หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 

 

ตําแหนงประเภท วิชาการ 
ชื่อสายงาน การผังเมือง 
ชื่อตําแหนง นักวิชาการผังเมือง 
ระดับตําแหนง  ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ติดตามและดูแลการรวบรวม วิเคราะห และบูรณาการขอมูล เพ่ือการวางและ

จัดทําผังเมืองประเภทตางๆ ตามข้ันตอนของกฎหมาย  
(2) สํารวจ จัดการ ประมวลผล วิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ีดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือ

ประยุกตใชกับงานผังเมืองประเภทตางๆ  
(3) ควบคุม ติดตามและดูแลการจัดทําผังเมืองประเภทตางๆ รวมถึงกําหนดนโยบายการ

พัฒนาพ้ืนท่ี ระบบเมืองและการตั้งถ่ินฐาน แผนผังการใชประโยชนท่ีดิน แผนผังระบบ
คมนาคมและการขนสง แผนผังระบบกิจการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ แนวทางการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสังคม  ตลอดจนแผนผังอื่นๆ ตามท่ีกําหนดในการวาง
ผังเมือง   เพ่ือใหการพัฒนาพ้ืนท่ี  เมืองและชนบทเปนไปอยางสมดุล มีการใชประโยชน
ท่ีดินท่ีมีประสิทธิภาพ สงเสริมเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมท่ีดี 

(4) ควบคุม ติดตามและดูแลการวางและพัฒนาตามโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี  
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 

(5) ควบคุม ติดตามและดูแลการคนควา พิจารณาตรวจสอบ รับรองแบบ เพ่ือเปนแนวทางใน
การออกแบบผังเมืองใหเปนไปตามความเหมาะสมกับสภาพการณและวัตถุประสงค
เกี่ยวกับการวางผังเมือง  

(6) กําหนดมาตรการในการปองกันปญหาทางผังเมือง หรือดําเนินการแกปญหาผังเมืองหรือ
การสงวนพ้ืนท่ีหรือรักษาวัตถุสถาน เพ่ือใหการจัดผังเมืองเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม
และเกิดประโยชนสูงสุด 

(7) ควบคุม ติดตามและดูแลการตรวจสอบและดูแลท่ีสาธารณะ รวมถึงการกันแนวเขตท่ี
สาธารณะ เพ่ือปองกันการบุกรุกท่ีดินสาธารณะ  

(8) ควบคุม ติดตาม และดูแลการสงเสริม สนับสนุน และจัดทํากระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน ตลอดจนภาคสวนตางๆ เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ และใหความรวมมือใน
การวางและจัดทําผังเมืองและการพัฒนาพ้ืนท่ี  

(9) ติดตาม ตรวจสอบ และใหความเห็นดานการใชประโยชน ท่ีดิน และดานอื่นๆ  
ท่ีเกี่ยวของกับการผังเมือง  เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายผังเมืองหรือหลักวิชาการผังเมือง 

(10) ศึกษา วิเคราะหขอมูล และจัดทําคูมือ เกณฑ มาตรฐาน แนวทาง และงานวิชาการทางดาน
ผังเมือง เพ่ือพัฒนามาตรฐานดานการผังเมือง 

(11) ติดตาม ตรวจสอบ และใหความเห็นดานการใชประโยชน ท่ีดิน และดานอื่นๆ  
ท่ีเกี่ยวของกับการผังเมือง  เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายผังเมืองหรือหลักวิชาการผังเมือง 
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(12) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

(13) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานผังเมือง เพ่ือมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(14) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(8) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน

ระดับสํานักหรือกอง และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3. ดานประสานงาน 
(9) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(10) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของเพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

4. ดานบริการ 
(11) ใหคําแนะนํา ชี้แจง และเผยแพรขอมูล ขาวสาร และความรูในระดับท่ีมีความยุงยาก แก

ภาคสวนตางๆ ท่ีเกี่ยวของภายใตกฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ หรือวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจนหรือ
ภายใตการควบคุมดูแลของผูบังคับบัญชา เพ่ือสนับสนุนการจัดทําโครงการ แผนงาน การ
ประสานงาน การประเมินผล และการประชาสัมพันธเผยแพรการดําเนินงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวกับผังเมือง 

(12) ใหคําปรึกษา ตอบปญหา ดานวิชาการผังเมืองและการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายผัง
เมือง เพ่ือสงเสริมใหประชาชนท่ัวไปและหนวยงานท่ีเกี่ยวของตระหนักถึงความสําคัญ 
ของงานผังเมือง 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการผังเมืองประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

และ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 6 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานผังเมืองหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 4 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไม
ต่ํากวานี้ทางผังเมือง สถาปตยกรรม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรม
ส่ิงแวดลอม ศิลปกรรม วิจิตรศิลป หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได และกําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 4 ปสําหรับผูไดรับปริญญาเอกหรือ
เทียบไดไมต่ํากวานี้ทางผังเมือง สถาปตยกรรม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล 
วิศวกรรมส่ิงแวดลอม ศิลปกรรม วิจิตรศิลป หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

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

 

 

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน        การผังเมือง 
ชื่อตําแหนง   นักวิชาการผังเมือง 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทางรวมถึงควบคุม และดูแลการปฏิบัติงาน และการรับผิดชอบ

งานในภาพรวมของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับงานผังเมือง เพ่ือใหการดําเนินงานของ
หนวยงานเปนไปอยางถูกตอง และแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการวางและจัดทําผังเมืองประเภทตางๆ 
เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามข้ันตอนของกฎหมาย  

(3) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการสํารวจ จัดการ ประมวลผล วิเคราะห
ขอมูลเชิงพ้ืนท่ีดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือประยุกตใชกับงานผังเมืองประเภท
ตางๆ ใหมัประสิทธิภาพสูงสุด 

(4) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการจัดทําผังเมืองประเภทตางๆ รวมถึง
กําหนดนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ี ระบบเมืองและการตั้งถ่ินฐาน แผนผังการใชประโยชน
ท่ีดิน แผนผังระบบคมนาคมและการขนสง แผนผังระบบกิจการสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ แนวทางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสังคม  ตลอดจนแผนผัง
อื่นๆ ตามท่ีกําหนดในการวางผังเมือง   เพ่ือใหการพัฒนาพ้ืนท่ี  เมืองและชนบทเปนไป
อยางสมดุล มีการใชประโยชนท่ีดินท่ีมีประสิทธิภาพ สงเสริมเศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดลอมท่ีดี 

(5) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการวางและพัฒนาตามโครงการจัดรูปท่ีดิน
เพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี  เพ่ือใหเกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 

(6) กําหนดมาตรการในการปองกันปญหาทางผังเมือง หรือดําเนินการแกปญหาผังเมืองหรือ
การสงวนพ้ืนท่ีหรือรักษาวัตถุสถาน เพ่ือใหการจัดผังเมืองเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม
และเกิดประโยชนสูงสุด 

(7) ควบคุม ติดตามและดูแลการตรวจสอบและดูแลท่ีสาธารณะ รวมถึงการกันแนวเขตท่ี
สาธารณะ เพ่ือปองกันการบุกรุกท่ีดินสาธารณะ  

(8) ควบคุม ติดตาม และดูแลการสงเสริม สนับสนุน และจัดทํากระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน ตลอดจนภาคสวนตางๆ เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ และใหความรวมมือใน
การวางและจัดทําผังเมืองและการพัฒนาพ้ืนท่ี  

(9) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการใชประโยชนท่ีดิน และดานอื่นๆ  
ท่ีเกี่ยวของกับการผังเมือง  เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายผังเมืองหรือหลักวิชาการผังเมือง 

(10) ศึกษา วิเคราะหขอมูล และจัดทําคูมือ เกณฑ มาตรฐาน แนวทาง และงานวิชาการทางดาน
ผังเมือง เพ่ือพัฒนามาตรฐานดานการผังเมือง 

 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 

 

(11) ใหคําปรึกษา และกําหนดทางในการจัดทําขอกําหนด มาตรการ แนวทางดานผังเมือง 
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีในทิศทางท่ีเหมาะสม  ตลอดจนปองกันและแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกี่ยวกับการผังเมือง 

(12) กําหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะหขอมูล และจัดทําคูมือ เกณฑ มาตรฐาน แนวทาง และงาน
วิชาการทางดานผังเมือง เพ่ือพัฒนามาตรฐานดานการผังเมือง 

(13) สงเสริม สนับสนุน จัดทํากระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ตลอดจนภาคสวนตางๆ เพ่ือให
เกิดความรู ความเขาใจ และใหความรวมมือในการวางและจัดทําผังเมืองและการพัฒนาพ้ืนท่ี  

(14) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานผังเมือง เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบงานท่ีตั้งไวสามารถ
สนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของประชาชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน  

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

(16) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน
แกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตาง  ๆท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

(17) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน         
ผังเมือง เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(18) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น  ๆตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(19) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง 

มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3. ดานประสานงาน 
(20) ประสานสัมพันธกับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ

หนวยงานอื่นในระดับกองหรือสํานักเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายท่ี
กําหนดไว 

(21) ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตางๆเพ่ือเปนประโยชนและ
เกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 

 
 
 
 
 
 



2��
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 

 

4. ดานบริการ 
(22) ใหคําแนะนํา ชี้แจง และเผยแพรขอมูล ขาวสาร และความรูในระดับท่ีมีความยุงยากซับซอน 

แกภาคสวนตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ   ภายใตกฎเกณฑ  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือวิธีปฏิบัติท่ี
ชัดเจน หรือภายใตการควบคุมดูแลของผูบังคับบัญชา   เพ่ือสนับสนุนการจัดทําโครงการ  
แผนงาน การประสานงาน การประเมินผล และการประชาสัมพันธเผยแพรการดําเนินงาน
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับผังเมือง 

(23) ใหคํ าป รึกษา ตอบปญหา ท่ีมีความยุ ง ยากซับซอน ดานวิ ชาการผัง เมื องและ 
การปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายผังเมือง  เพ่ือสงเสริมใหประชาชนท่ัวไป เจาหนาท่ีท้ังใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค  ตลอดหนวยงานท่ีเกี่ยวของตระหนักถึงความสําคัญของงานผัง
เมือง 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการผังเมืองประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

และ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานผังเมืองหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) 2��

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 

 

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน        การผังเมือง 
ชื่อตําแหนง   นักวิชาการผังเมือง 
ระดับตําแหนง   เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา กําหนดแนวทาง พัฒนาองคความรู ตลอดจนเทคนิคดานการ

วิเคราะหและบูรณาการขอมูล เพ่ือการวางและจัดทําผังเมืองประเภทตางๆ  
(2) กําหนดนโยบาย แนวทางการ พัฒนากระบวนการวางและจัดทําผังเมืองประเภทตางๆ 

รวมถึงกําหนดนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ี ระบบเมืองและการตั้งถ่ินฐาน แผนผังการใช
ประโยชนท่ีดิน แนวทางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสังคม  ตลอดจนแผนผัง
อื่นๆ ตามท่ีกําหนดในการวางผังเมือง เพ่ือใหการพัฒนาพ้ืนท่ีเปนไปอยางสมดุล  มีการใช
ประโยชนท่ีดินท่ีมีประสิทธิภาพ สงเสริมเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมท่ีดี 

(3) กําหนดนโยบายและแนวทางการวางและพัฒนาตามโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี 
ตลอดจนสนับสนุนภาคเอกชนในการดําเนินการ  เพ่ือใหเกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 

(4) กําหนดนโยบายและแนวทางการจัดทําขอกําหนด มาตรการ แนวทางดานผังเมือง เพ่ือให
เกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีในทิศทางท่ีเหมาะสม  ตลอดจนปองกันและแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกี่ยวกับการผังเมือง 

(5) วิจัยหรือจัดทําผลงานดานวิชาการผังเมือง เพ่ือใหนวัตกรรมท่ีไดรับการยอมรับใน
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาต ิ

(6) ประยุกตใชแนวทางปฏิบัติท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล (Best Practices) ในการ
กําหนดกลไก กระบวนการ หรือมาตรการการปฏิบัติงานผังเมือง เพ่ือมาปรับใชในการ
พัฒนางานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ 

(7) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคความรูอยาง
ตอเนื่องและใหสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) วางกรอบการจัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา ขอสอบ ทางวิชาการผังเมือง เพ่ือประกอบการ
เรียนการสอนท่ีเกี่ยวของ 

(9) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(10) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธ

ของสวนราชการระดับพ้ืนท่ี มอบหมายงานแกไขปญหาในการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล 
เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด  
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(11) สรางสรรคและบริหารโครงการทางวิชาการท่ีมีความซับซอนและสงผลกระทบตอการวางนโยบายผัง
เมืองในระดับทองถ่ินขนาดใหญ เพ่ือใหไดองคความรูท่ีทันสมัยและ นาเชื่อถือไปกําหนดนโยบาย 
มาตรการ ขอบังคับ มาตรฐานหรือแนวทางตาง  ๆท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
3. ดานประสานงาน 
(12) ประสานการทํางานโครงการตางๆกับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่น โดยมีบทบาทใน

การจูงใจ โนมนาวเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(13) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนําแกหนวยงานระดับกอง หรือสํานักรวมท้ังท่ีประชุมท้ังในและ

ตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
(14) ทําหนาท่ีเปนตัวแทนขององคกรในการประชุม เจรจาและการสัมมนาตางๆ ท่ีจัดข้ึนใน

ระดับประเทศและระหวางประเทศเพ่ือแลกเปล่ียนความรูความคิดเห็นรวมกัน  
 
4. ดานบริการ 
(15) อํานวยการถายทอดความรู ใหคําแนะนํา ชี้แจง และเผยแพรขอมูล ขาวสาร และความรูใน

ระดับท่ีมีความยุงยากซับซอนมาก แกภาคสวนตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ   เพ่ือสนับสนุนการ
จัดทําโครงการ  แผนงาน  การประสานงาน  การประเมินผล และการประชาสัมพันธ
เผยแพรการดําเนนิงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับผังเมือง  

(16) ใหคําปรึกษา ตอบปญหา ท่ีมีความยุงยากซับซอนมาก ดานวิชาการผังเมืองและการปฏิบัติ
ใหเปนไปตามกฎหมายผังเมือง เพ่ือสงเสริมใหประชาชนท่ัวไปและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ตระหนักถึงความสําคัญของงานผังเมือง 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการผังเมืองประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

และ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลว           

ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานผังเมืองหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป 

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

ก.ถ. กําหนดวันท่ี ....................................... พ.ศ. 2551 
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ตําแหนงประเภท วิชาการ 
ชื่อสายงาน  การพัฒนาการทองเท่ียว  
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการพัฒนาการทองเท่ียว   
ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ  
(1) รวบรวม ประมวล จัดทําขอมูลนักทองเท่ียว หรือสถิติอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือวิเคราะห และสรุป

จัดทํารายงานประกอบการวางแผนงาน โครงการ หรือแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียว การ
กําหนดมาตรฐานการทองเท่ียว การพัฒนาบริการทองเท่ียว และการพัฒนาแหลงทองเท่ียวใน
พ้ืนท่ี  

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

(3) ใหบริการการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผดิชอบ เพ่ือใหนักทองเท่ียว
ไดรับความพึงพอใจสูงสุด  

(4) รวมศึกษา และหาทางปองกัน แกไขหรือปรับปรุงงานดานตางๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาการ
ทองเท่ียวใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล 

(5) รวมวางแผนการพัฒนาการบริการทองเท่ียว  และแหลงทองเท่ียว เพ่ือใหพ้ืนท่ีสามารถดึงดูด
นักทองเท่ียวอันจะสรางรายไดและภาพลักษณท่ีดีของพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

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

(7) กําหนดมาตรฐาน ระเบียบ กฎเกณฑ รวมท้ังตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาบริการ
ทองเท่ียวและการประกอบธุรกิจทองเท่ียว เพ่ือใหงานการทองเท่ียวเปนไปอยางมาตรฐานและ
เกิดภาพลักษณท่ีดีตอพ้ืนท่ี 

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

(9) ประสานงานหนวยงานหรือเครือขายภาคีท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวเพ่ือรวมกันพัฒนาและ
สงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
พัฒนาทองเท่ียว เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

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

หรือโครงการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
3. ดานประสานงาน 
(13) ประสานงานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(14) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสราง

ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4. ดานบริการ 
(15) ใหคําแนะนําและใหบริการทางวิชาการเบ้ืองตนแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก 

และประชาชน เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียว การพัฒนาบริการทองเท่ียว การ
พัฒนาแหลงทองเท่ียว  เพ่ือใหประชาชนและหนวยงานตางๆ ไดรับขอมูลตางๆ ท่ีถูกตอง และ
เกิดประโยชนสูงสุด 

(16) อํานวยความสะดวกดานการพัฒนาการทองเท่ียว การพัฒนาบริการทองเท่ียว การพัฒนาแหลง
ทองเท่ียว และการสงเสริมสนับสนุนธุรกิจการถายทําภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย  

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
ไดรับปริญญาตรี  หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางรัฐประศาสนศาสตร  บริหารธุรกิจ วารสารศาสตร  
ส่ือสารมวลชน  นิเทศศาสตร  ประชาสัมพันธ  อักษรศาสตร  สารสนเทศ  การจัดการ  การโฆษณา  
คอมพิวเตอร  การทองเท่ียว  การโรงแรม  ภาษาตางประเทศ  หรือทางอื่นท่ี  ก.ถ.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง  
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  
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ตําแหนงประเภท วิชาการ 
ชื่อสายงาน  การพัฒนาการทองเท่ียว  
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการพัฒนาการทองเท่ียว   
ระดับตําแหนง ชํานาญการ  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1. ดานปฏิบัติการ  
(1) จัดทํา วิเคราะห และสรุปจัดทํารายงานขอมูลนักทองเท่ียว หรือสถิติอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือ

ประกอบการวางแผนงาน โครงการ หรือแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียว การกําหนด
มาตรฐานการทองเท่ียว การพัฒนาบริการทองเท่ียว และการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี  

(2) สรางและพัฒนาเคร่ืองมือ จัดทําคูมือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการและส่ือ เพ่ือนําไปใชใน
การดําเนินงานพัฒนาการทองเท่ียว ดานการพัฒนาบริการทองเท่ียว และการพัฒนาในพ้ืนท่ี 

(3) ควบคุม ติดตามและดูแลการใหบริการการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือใหนักทองเท่ียวไดรับความพึงพอใจสูงสุด  

(4) ศึกษา และหาทางปองกัน แกไขหรือปรับปรุงงานดานตางๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาการ
ทองเท่ียวใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล 

(5) วางแผนการพัฒนาการบริการทองเท่ียว  และแหลงทองเท่ียว เพ่ือใหพ้ืนท่ีสามารถดึงดูด
นักทองเท่ียวอันจะสรางรายไดและภาพลักษณท่ีดีของพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

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

(7) ควบคุม ติดตามและดูแลการกําหนดมาตรฐาน ระเบียบ กฎเกณฑ รวมท้ังตรวจสอบและ
ประเมินผลการพัฒนาบริการทองเท่ียวและการประกอบธุรกิจทองเท่ียว เพ่ือใหงานการ
ทองเท่ียวเปนไปอยางมาตรฐานและเกิดภาพลักษณท่ีดีตอพ้ืนท่ี 

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

(9) ประสานงานหนวยงานหรือเครือขายภาคีท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวเพ่ือรวมกันพัฒนาและ
สงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 

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

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

 
2. ดานแผนงาน 
(13) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับ

สํานักหรือกอง และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3. ดานประสานงาน 
(14) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิก

ในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว  
(15) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4. ดานบริการ 
(16) ใหคําแนะนํา ตอบขอหารือและใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายใน และ

ภายนอก และประชาชน เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียว การพัฒนาบริการทองเท่ียว 
การพัฒนาแหลงทองเท่ียว เพ่ือเผยแพร เชิญชวนและใหความรูแกผูท่ีสนใจ 

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

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

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

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

มาตรฐานการพัฒนาการทองเท่ียว การพัฒนาบริการทองเท่ียว การพัฒนาแหลงทองเท่ียว และ
การสงเสริมสนับสนุนธุรกิจการถายทําภาพยนตรตางประเทศในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

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

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

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

(5) ใหคําปรึกษา ควบคุมติดตาม ตรวจสอบและแกไขปญหาการใหบริการการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหนักทองเท่ียวไดรับความพึงพอใจสูงสุด  

(6) ใหคําปรึกษา และควบคุมติดตามการวางแผนการพัฒนาการบริการทองเท่ียว  และแหลง
ทองเท่ียว เพ่ือใหพ้ืนท่ีสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวอันจะสรางรายไดและภาพลักษณท่ีดีของพ้ืนท่ี
ท่ีรับผดิชอบ 

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

(8) ควบคุม ติดตามและดูแลการกําหนดมาตรฐาน ระเบียบ กฎเกณฑ รวมท้ังตรวจสอบและ
ประเมินผลการพัฒนาบริการทองเท่ียวและการประกอบธุรกิจทองเท่ียว เพ่ือใหงานการ
ทองเท่ียวเปนไปอยางมาตรฐานและเกิดภาพลักษณท่ีดีตอพ้ืนท่ี 

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

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

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

(13) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
ประชาสัมพันธและการพัฒนาการทองเท่ียว เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(14) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(15) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง 

มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3. ดานประสานงาน 
(16) ประสานสัมพันธกับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจทีมงานหรือหนวยงานอื่น

ในระดับกองหรือสํานักเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(17) ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตางๆ เพ่ือเปนประโยชนและเกิด

ความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 
4. ดานบริการ 
(18) ใหคําแนะนํา ตอบขอหารือและใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายใน และ

ภายนอก และประชาชน เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียว การพัฒนาบริการทองเท่ียว 
การพัฒนาแหลงทองเท่ียว เพ่ือเผยแพร เชิญชวนและใหความรูแกผูท่ีสนใจ 

(19) ดําเนินการพัฒนาฐานขอมูล นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการพัฒนาการ
ทองเท่ียว การพัฒนาบริการทองเท่ียว การพัฒนาแหลงทองเท่ียว และธุรกิจการทองเท่ียวท่ี
เกี่ยวของ 

(20) พัฒนาบุคลากรใหมีองคความรูการพัฒนาการทองเท่ียวดานการพัฒนาบริการทองเท่ียว การ
พัฒนาแหลงทองเท่ียวและธุรกิจการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง            
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัฒนาการทองเท่ียวประเภทวิชาการ ระดับ

ปฏิบัติการ และ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา            

2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาการทองเท่ียวหรืองานสงเสริมการทองเท่ียว หรือ
งานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง  
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  
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ตําแหนงประเภท วิชาการ 
ชื่อสายงาน  การพัฒนาการทองเท่ียว  
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการพัฒนาการทองเท่ียว   
ระดับตําแหนง เชี่ยวชาญ  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา วิ เคราะหปญหาท่ีผานมา หรือโอกาสในอนาคต เพ่ือกําหนดนโยบาย กลยุทธ 

ยุทธศาสตรในการพัฒนาการทองเท่ียว การกําหนดมาตรฐานการทองเท่ียว การพัฒนาบริการ
ทองเท่ียว และการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี        

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

(3) กําหนดแนวทางและกลยุทธในการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ คูมือ แนวทางปฏิบัติ เอกสาร
วิชาการและส่ือ เพ่ือนําไปใชในการดําเนินงานพัฒนาการทองเท่ียว การพัฒนาบริการทองเท่ียว 
และการพัฒนาแหลงทองเท่ียวของพ้ืนท่ี 

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

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

(6) วิจัยหรือจัดทําผลงานดานการพัฒนาการทองเท่ียว เพ่ือใหนวัตกรรมท่ีไดรับการยอมรับใน
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 

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

(8) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคความรูอยาง
ตอเนื่องและใหสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(9) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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2. ดานแผนงาน 
(10) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกล

ยุทธของสวนราชการระดับพ้ืนท่ี มอบหมายงานแกไขปญหาในการปฏิบัติงานติดตาม
ประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3. ดานประสานงาน 
(11) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่น โดยมีบทบาทในการจูง

ใจ โนมนาวเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(12) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนํา แกหนวยงานระดับกองหรือสํานัก รวมท้ังท่ีประชุมท้ังในและ

ตางประเทศ เพ่ือใหเกิดประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
(13) ทําหนาท่ีเปนตัวแทนขององคกรในการประชุม เจรจาและการสัมมนาตางๆ ท่ีจัดข้ึนใน

ระดับประเทศและระหวางประเทศเพ่ือแลกเปล่ียนความรูความคิดเห็นรวมกัน  
 
4. ดานบริการ 
(14) เสนอความเห็น วินิจฉัยเพ่ือเสนอแนะแนวทางทางวิชาการแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายใน

และภายนอก และประชาชน เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียว การพัฒนาบริการ
ทองเท่ียวและการพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

(15) เผยแพร ถายทอดองคความรู เพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียว  การพัฒนาบริการทองเท่ียว และ
การพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัฒนาการทองเท่ียวประเภทวิชาการ ระดับ

ปฏิบัติการ และ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาการทองเท่ียวหรืองานสงเสริมการทองเท่ียว 
หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง  
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
 
ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
 
สายงาน     การพัฒนาชุมชน 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และสันทนาการ  
การอนามัยและสุขาภิบาล การปกครองทองถ่ินและความเจริญดานอื่นๆ โดยเปนผูประสานงาน
ระหวางสวนราชการและองคการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือชวยเหลือประชาชนในทองถ่ินทุกดาน และ
ปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
นักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ 
นักพัฒนาชุมชน ระดับชํานาญการ 
นักพัฒนาชุมชน ระดับชํานาญการพิเศษ 
นักพัฒนาชุมชน ระดับเชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี  …………………….. พ.ศ. 2551 
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ตําแหนงประเภท    วิชาการ 
ชื่อสายงาน    การพัฒนาชุมชน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน   นักพัฒนาชุมชน 
ระดับตําแหนง    ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัยดานการพัฒนาชุมชน  เพ่ือกําหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนาและ

สงเสริมการสรางความเขมแข็งของชุมชน  การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน  ตลอดจนการพัฒนาและสงเสริมความเขมแข็ง สมดุลและ
มั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก รวมท้ังในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนใหมี
ความเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

(2) ศึกษา  วิเคราะห  ปญหาสถานการณตางๆ ท่ีเกี่ยวของในงานพัฒนาชุมชน  เพ่ือหาแนวทาง
ปองกันและแกไขปญหาท่ีเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมและสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป 

(3) ศึกษา วิเคราะห จัดทํา และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน และระบบ
สารสนเทศชุมชน เพ่ือกําหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกําหนดแนวทางหรือวางแผนการ
พัฒนาในทุกระดับ 

(4) ดูแล รวมทํางานพัฒนากับประชาชนในทองถ่ินอยางใกลชิด ใหคําแนะนําและฝกอบรมประชาชน
ในทองถ่ินตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายไดตอครอบครัวใน
ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน  

(5) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส ง เส ริมศั กยภาพชุ มชนและ เศรษฐกิ จชุ มชน   
เพ่ือสรางความสมดุลในการพัฒนาชุมชน  และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก 
นําไปสูความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน 

(6) กํ าหนดมาตรฐ านและ เกณฑ ชี้ วั ด ด านการ พั ฒนาชุ มชน   เ พ่ื อ ให มี เ กณฑ ชี้ วั ด 
ดานการพัฒนาชุมชนท่ีถูกตองเหมาะสม ไดมาตรฐาน  

(7) ส ง เสริมและดํ า เนิ นการด านการจัดการความรู และภูมิปญญาท อง ถ่ินของชุ มชน   
เพ่ือสรางและพัฒนาระบบการจัดการความรูของชุมชน 

(8) สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบตางๆ เพ่ือให
ประชาชนในชุมชนสามารถจัดทําแผนชุมชน รวมท้ังวิเคราะห ตัดสินใจ และดําเนินการรวมกัน 
เพ่ือแกไขปญหาความตองการของตนเอง และชุมชนได ตลอดจนเปนท่ีปรึกษาในการดําเนินงาน
พัฒนาชุมชน 

(9) สงเสริม สนับสนุนในการรวมกลุมและจัดตั้งกลุมองคกรชุมชน กลุมแมบานและเครือขาย
ประชาชน เพ่ือสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ ความเขาใจ และความคิดริเร่ิมในการพัฒนา
ชุมชนในทองถ่ินของตน  
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(10) สํารวจ หรือประชาคมในชุมชน เพ่ือหาความตองการ และรวมกันจัดทําแผนเพ่ือจะนําไปสูการ
พัฒนาหรือแกไขปญหาชุมชนอยางมีประสิทธิภาพตอไป  

(11) รวบรวมและลงทะเบียนผูสูงอายุ ผูพิการและผูติดเชื้อเอดส เพ่ือดูแลและจัดสวัสดิการท่ีพึงไดเชน 
เบ้ียยังชีพ เบ้ียสงเคราะห ในการชวยเหลือและสงเคราะหใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

(12) ฝกอบรม สงเสริมและสนับสนุนอาชีพท่ีเหมาะสมแกประชาชนในชุมชน เพ่ือใหกลุมอาชีพสามารถ
เพ่ิมผลผลิตและสรางรายไดใหกับชุมชน     

(13) จัดทําโครงการและงบประมาณ  รวมถึงดําเนินการ โฆษณาและประชาสัมพันธและประเมินผล
การจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีเปนประโยชนแกชุมชน เชนกิจกรรมสงเสริมครอบครัว กิจกรรมแขงกีฬา 
กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กิจกรรมเพ่ือใหหางไกลยาเสพติด เปนตน เพ่ือให   

(14) สํารวจ และจัดเก็บขอมูลในการพัฒนาชุมชนเพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง ทันสมัยสามารถนํามา
วางแผนในการพัฒนาพ้ืนท่ีซึ่งรับผิดชอบไดอยางเหมาะสม 

(15) แสวงหา พัฒนา  สงเสริม ประสานและสนับสนุนผูนําชุมชนหรือกรรมการชุมชน เพ่ือใหรูถึง
บทบาทหนาท่ีและเกิดการพัฒนาศักยภาพใหสามารถพัฒนาชุมชนของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด    

(16) ดูแลและบริหารตลาดกลางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนมีตลาดจําหนาย
สินคาท่ีเปนธรรม   

(17) สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดกองทุน หรือสมาคมในรูปแบบตางๆ เชนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  
เพ่ือเกิดสวัสดิการซึ่งเปนประโยชนตอประชาชนในชุมชน 

(18) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
พัฒนาชุมชน เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(19) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(20) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
3. ดานประสานงาน 
(21) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน และชุมชน เพ่ือให

เกิดความรวมมือและผลสัมฤท์ิตามท่ีกําหนดไว 
(22) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือ

สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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4. ดานบริการ 
(23) ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือบุคคลท่ีสนใจ  

เพ่ือใหความรูและใหบุคคลและหนวยงานดังกลาวสามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนแกตนเองและสวนรวม 

(24) เผยแพรประชาสัมพันธขอมูล  ขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาชุมชน ในทุกๆดาน  เพ่ือ
ใหบริการแกหนวยงานภาคีการพัฒนา  ประชาชน  ผูนําชุมชน กลุม องคกรชุมชน เครือขาย
องคกรชุมชน  และชุมชน 

 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาท่ี ก.ถ. รับรอง  หรือ 
2. ไดรับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1.   ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2.   ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3.   สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน    การพัฒนาชุมชน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักพัฒนาชุมชน 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา วิเคราะห วิจัยดานการพัฒนาชุมชน เพ่ือจัดทําแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุมของ

ประชาชนในชุมชนประเภทตางๆ  รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน  กลุม องคกร 
และเครือขายองคกรประชาชน   

(2) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัยดานการพัฒนาชุมชน  เพ่ือกําหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนาและ
สงเสริมการสรางความเขมแข็งของชุมชน  การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน  ตลอดจนการพัฒนาและสงเสริมความเขมแข็ง สมดุลและมั่นคง
ของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก รวมท้ังในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนใหมีความ
เหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

(3) ศึกษา  วิเคราะห  ปญหาสถานการณตางๆ ท่ีเกี่ยวของในงานพัฒนาชุมชน  เพ่ือหาแนวทางปองกัน
และแกไขปญหาท่ีเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมและสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป 

(4) ศึกษา  วิเคราะห   จัดทํา และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน และระบบ
สารสนเทศชุมชน   เพ่ือกําหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกําหนดแนวทางหรือวางแผนการ
พัฒนาในทุกระดับ 

(5) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส ง เส ริมศั กยภาพชุมชนและ เศรษฐกิ จชุมชน   
เพ่ือสรางความสมดุลในการพัฒนาชุมชน  และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก 
นําไปสูความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน 

(6) กํ าหนดม าตรฐ าน และ เก ณฑ ชี้ วั ด ด านการ พัฒนาชุ ม ชน   เ พ่ื อ ให มี เ กณฑ ชี้ วั ด 
ดานการพัฒนาชุมชนท่ีถูกตองเหมาะสม ไดมาตรฐาน  

(7) สงเสริม พัฒนา ออกแบบ สรุปและวิเคราะหการดําเนินการดานการจัดการความรูและภูมิ
ปญญาทองถ่ินของชุมชน  เพ่ือสรางและพัฒนาระบบการจัดการความรูของชุมชน 

(8) สงเสริมและพัฒนารูปแบบ/วิธีการจัดเวทีประชาคม  หรือเวทีชุมชนในรูปแบบตางๆ เพ่ือเอื้อ
ใหประชาชนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู  อันนําไปสูการจัดทําแผนชุมชน  เพ่ือแกไขปญหาความ
ตองการของชุมชน และพัฒนาเครือขายของชุมชนในทุกระดับ 

(9) สงเสริม สนับสนุน  พัฒนาทักษะ และใหความรูในการบริหารจัดการระบบขอมูลแกเจาหนาท่ี  
ผูนําชุมชน  องคกรชุมชน  เครือขายองคกรชุมชน และภาคีการพัฒนา เพ่ือใหการบริหาร
จัดการการจัดเก็บขอมูล  การจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน  และการจัดทํา
ระบบสารสนเทศชุมชน รวมท้ังการสงเสริมการใชประโยชนจากขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุด 
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(10) ควบคุม ติดตาม ดูแลการสงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหประชาชนในชุมชนสามารถจัดทําแผนชุมชน รวมท้ังวิเคราะห 
ตัดสินใจ และดําเนินการรวมกัน เพ่ือแกไขปญหาความตองการของตนเอง และชุมชนได 
ตลอดจนเปนท่ีปรึกษาในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน 

(11) ควบคุม ติดตาม ดูแลการสงเสริม สนับสนุนในการรวมกลุมและจัดตั้งกลุมองคกรชุมชน กลุม
แมบานและเครือขายประชาชน เพ่ือสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ ความเขาใจ และ
ความคิดริเร่ิมในการพัฒนาชุมชนในทองถ่ินของตน  

(12) ควบคุม ติดตาม ดูแลการรวบรวมและลงทะเบียนผูสูงอายุ ผูพิการและผูติดเชื้อเอดส เพ่ือดูแล
และจัดสวัสดิการท่ีพึงไดเชน เบ้ียยังชีพ เบ้ียสงเคราะห ในการชวยเหลือและสงเคราะหใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

(13) วางแผน ฝกอบรม สงเสริมและสนับสนุนอาชีพท่ีเหมาะสมแกประชาชนในชุมชน เพ่ือใหกลุม
อาชีพสามารถเพ่ิมผลผลิตและสรางรายไดใหกับชุมชน     

(14) ศึกษา วิเคราะห หรือควบคุมการจัดทําโครงการและงบประมาณ  รวมถึงการดําเนินการตาม
แผนโครงการ การโฆษณาและประชาสัมพันธและการประเมินผลการจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีเปน
ประโยชนแกชุมชน เชนกิจกรรมสงเสริมครอบครัว กิจกรรมแขงกีฬา กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับเด็ก
และเยาวชน กิจกรรมเพ่ือใหหางไกลยาเสพติด เปนตน เพ่ือให   

(15) แสวงหา พัฒนา  สงเสริม ประสานและสนับสนุนผูนําชุมชนหรือกรรมการชุมชน เพ่ือใหรู ถึง
บทบาทหนาท่ีและเกิดการพัฒนาศักยภาพใหสามารถพัฒนาชุมชนของตนไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด    

(16) ดูแลและบริหารตลาดกลางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนมีตลาดจําหนาย
สินคาท่ีเปนธรรม   

(17) ควบคุม ติดตาม ดูแลการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดกองทุน หรือสมาคมในรูปแบบตางๆ 
เชนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  เพ่ือเกิดสวัสดิการซึ่งเปนประโยชนตอประชาชนในชุมชน 

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

(19) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
พัฒนาชุมชน เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(20) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(21) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับ

สํานักหรือกอง และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
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3. ดานประสานงาน 
(22) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิก

ในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(23) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4. ดานบริการ 
(24) เปนวิทยากรกระบวนการใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของผูนํา

ชุมชน กลุมหรือองคกรประชาชน  เครือขายองคกรประชาชน  และชุมชน  ตลอดจนภาคีการ
พัฒนาทุกภาคสวน  เพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน
ระดับฐานรากตามหลักการพ่ึงตนเองและหลักการมีสวนรวมของชุมชน  

(25) กําหนดวิธีการ และออกแบบการจัดทําส่ือประชาสัมพันธ ขอมูล  ขาวสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชน ในทุกๆดาน เชน ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแหลงทุน  ขอมูลสารสนเทศ
ชุมชน  ขอมูลการพัฒนาอาชีพ ฯลฯ  เพ่ือใหบริการแกหนวยงานภาคีการพัฒนาประชาชน  
ผูนําชุมชน กลุมองคกรประชาชน เครือขายองคกรประชาชน  และชุมชน 

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

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
กําหนด 6 ป ใหลดเปน 4 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการพัฒนา
ชุมชน การบริหาร การปกครอง สังคมวิทยา หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และ กําหนด 6 ปใหลดเปน 2 ปสําหรับผูไดรับปริญญาเอกหรือ
เทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการพัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง สังคมวิทยา หรือทางอื่นท่ี 
ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1.   ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2.   ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3.   สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท วิชาการ 
ชื่อสายงาน การพัฒนาชุมชน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักพัฒนาชุมชน 
ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา วิเคราะห วิจัยดานการพัฒนาชุมชน เพ่ือจัดทําแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุมของ

ประชาชนในชุมชนประเภทตางๆ  รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน  กลุม องคกร 
และเครือขายองคกรประชาชน   

(2) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัยดานการพัฒนาชุมชน  เพ่ือกําหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนาและ
สงเสริมการสรางความเขมแข็งของชุมชน  การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน  ตลอดจนการพัฒนาและสงเสริมความเขมแข็ง สมดุลและมั่นคง
ของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก รวมท้ังในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนใหมีความ
เหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

(3) ศึกษา  วิเคราะห  ปญหาสถานการณตาง  ๆท่ีเกี่ยวของในงานพัฒนาชุมชน  เพ่ือหาแนวทางปองกัน
และแกไขปญหาท่ีเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมและสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป 

(4) ศึกษา  วิเคราะห   จัดทํา และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน และระบบ
สารสนเทศชุมชน   เพ่ือกําหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกําหนดแนวทางหรือวางแผนการ
พัฒนาในทุกระดับ 

(5) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส ง เส ริมศักยภาพชุมชนและ เศรษฐกิ จชุมชน   
เพ่ือสรางความสมดุลในการพัฒนาชุมชน  และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก 
นําไปสูความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน 

(6) กํ าหน ดมาต รฐ าน และ เ กณฑ ชี้ วั ด ด า นกา ร พัฒน าชุ มช น   เ พ่ื อ ให มี เ กณ ฑ ชี้ วั ด 
ดานการพัฒนาชุมชนท่ีถูกตองเหมาะสม ไดมาตรฐาน  

(7) วิเคราะห  สังเคราะห  บูรณาการ และพัฒนาองคความรูดานการจัดการความรูและ 
ภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชน  ตลอดจนสงเสริมและแสวงหาวิธีการใหมๆ เพ่ือสรางและพัฒนา
ระบบการจัดการความรูของชุมชน 

(8) สง เสริม สนับสนุน  พัฒนาทักษะ และใหความรู ในการบริหารจัดการระบบขอมูล 
แกเจาหนาท่ี  ผูนําชุมชน  องคกรชุมชน  เครือขายองคกรชุมชน และภาคีการพัฒนา เพ่ือให
การบริหารจัดการการจัดเก็บขอมูล  การจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน และการ
จัดทําระบบสารสนเทศชุมชน  รวมท้ังการสงเสริมการใชประโยชนจากขอมูลเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

(9) อํานวยการพัฒนา  ปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรม  การสัมมนา  ประชุมเชิงปฏิบัติการให
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย 
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(10) ศึกษา วิจัยรูปแบบและวิธีการพัฒนาชุมชน เพ่ือนํามาวิเคราะหและนําไปสูการปรับใชให
สอดคลองกับสถานการณภายใตขอจํากัด 

(11) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการสงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการ
มีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหประชาชนในชุมชนสามารถจัดทําแผนชุมชน 
รวมท้ังวิเคราะห ตัดสินใจ และดําเนินการรวมกัน เพ่ือแกไขปญหาความตองการของตนเอง และ
ชุมชนได ตลอดจนเปนท่ีปรึกษาในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน 

(12) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการสงเสริม สนับสนุนในการรวมกลุมและจัดตั้ง
กลุมองคกรชุมชน กลุมแมบานและเครือขายประชาชน เพ่ือสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ 
ความเขาใจ และความคิดริเร่ิมในการพัฒนาชุมชนในทองถ่ินของตน  

(13) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการรวบรวมและลงทะเบียนผูสูงอายุ ผูพิการและผู
ติดเชื้อเอดส เพ่ือดูแลและจัดสวัสดิการท่ีพึงไดเชน เบ้ียยังชีพ เบ้ียสงเคราะห ในการชวยเหลือและ
สงเคราะหใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

(14) วางแผน ฝกอบรม สงเสริมและสนับสนุนอาชีพท่ีเหมาะสมแกประชาชนในชุมชน เพ่ือใหกลุม
อาชีพสามารถเพ่ิมผลผลิตและสรางรายไดใหกับชุมชน     

(15) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการจัดทําโครงการและงบประมาณ  รวมถึงการ
ดําเนินการตามแผนโครงการ การโฆษณาและประชาสัมพันธและการประเมินผลการจัดกิจกรรม
ตางๆ ท่ีเปนประโยชนแกชุมชน เชนกิจกรรมสงเสริมครอบครัว กิจกรรมแขงกีฬา กิจกรรมท่ี
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กิจกรรมเพ่ือใหหางไกลยาเสพติด เปนตน เพ่ือให   

(16) แสวงหา พัฒนา  สงเสริม ประสานและสนับสนุนผูนําชุมชนหรือกรรมการชุมชน เพ่ือใหรูถึง
บทบาทหนาท่ีและเกิดการพัฒนาศักยภาพใหสามารถพัฒนาชุมชนของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด    

(17) วางแผน อํานวยการ ดูแลและบริหารตลาดกลางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชน
มีตลาดจําหนายสินคาท่ีเปนธรรม   

(18) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดกองทุน หรือ
สมาคมในรูปแบบตางๆ เชนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  เพ่ือเกิดสวัสดิการซึ่งเปนประโยชนตอ
ประชาชนในชุมชน 

(19) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานการพัฒนาชุมชน เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบงานท่ีตั้งไว
สามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน  

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

(21) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน
แกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  
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(22) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
การพัฒนาชุมชน เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(23) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

  
2. ดานแผนงาน 
(24) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง มอบหมาย

งาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิ
ท่ีกําหนด 

 
3. ดานประสานงาน 
(25) ประสานสัมพันธกับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหนวยงานอื่น

ในระดับกองหรือสํานักงานเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(26) ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตาง ๆ เพ่ือเปนประโยชนและเกิด

ความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 

4. ดานบริการ 
(27) ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการทํางานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เพ่ือชวยใหภารกิจท่ีตั้งไว

ดําเนินไปไดดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(28) ใหคําปรึกษาทางวิชาการในระดับกวางแกเจาหนาท่ีเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การ

บริหารงานและการพัฒนาชุมชน เพ่ือใหเกิดกระบวนการพัฒนาท่ีประชาชนมีสวนรวม 
(29) สงเสริม  สนับสนุนการใหความรู  ใหคําปรึกษาดานพัฒนาชุมชน และการใชประโยชนจากขอมูล

และระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชนแกองคกรและหนวยงานตาง ๆ และภาคีการพัฒนา 
เพ่ือสงเสริมใหหนวยงานดังกลาวมีขอมูลในการปฏิบัติงานและนําไปใชกําหนดนโยบายและการ
วางแผนการดําเนินงานใหสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

(30) กําหนดรูปแบบ /แนวทางการจัดทําส่ือประชาสัมพันธ ขอมูล  ขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน
พัฒนาชุมชน ในทุกๆดาน เชน ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแหลงทุน  ขอมูลสารสนเทศชุมชน ขอมูล
การพัฒนาอาชีพ ฯลฯ  เพ่ือสรางภาพลักษณใหกับองคกร และใหบริการแกหนวยงานและองคกร
ตางๆ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักพัฒนาชุมชนประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 

ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 
1 ป   

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน    การพัฒนาชุมชน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักพัฒนาชุมชน 
ระดับตําแหนง   เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา วิเคราะห วิจัยดานการพัฒนาชุมชน เพ่ือจัดทําแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุมของ

ประชาชนในชุมชนประเภทตางๆ  รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน  กลุม องคกร 
และเครือขายองคกรประชาชน   

(2) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัยดานการพัฒนาชุมชน  เพ่ือกําหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนาและ
สงเสริมการสรางความเขมแข็งของชุมชน  การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน  ตลอดจนการพัฒนาและสงเสริมความเขมแข็ง สมดุลและมั่นคง
ของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก รวมท้ังในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนใหมีความ
เหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

(3) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส ง เส ริมศั กยภาพชุมชนและ เศรษฐกิ จชุมชน   
เพ่ือสรางความสมดุลในการพัฒนาชุมชน  และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก 
นําไปสูความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน  

(4) วิเคราะห  สัง เคราะห   และแสวงหาองคความรูใหมๆ ดานการจัดการความรูและ 
ภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชน  เพ่ือสงเสริมและพัฒนารูปแบบ แนวทางการพัฒนาและบูรณา
การเชื่อมโยงระบบการจัดการความรูของชุมชนในลักษณะเครือขายการจัดการความรูในทุก
ระดับ 

(5) ปรับปรุงแกไขกฎหมาย  กฎระเบียบ  ขอบังคับท่ีเอื้อตอการพัฒนาชุมชน   เพ่ือใหประชาชนใน
ชุมชนและทองถ่ินไดรับประโยชนสูงสุดในมิติดานตางๆ ของการพัฒนาชุมชน 

(6) ศึกษา วิจัยรูปแบบและวิธีการพัฒนาชุมชนเชิงนวัตกรรม เพ่ือนํามาวิเคราะห สังเคราะห และ
นําไปสูการปรับใชใหสอดคลองกับสถานการณภายใตขอจํากัดจนไดรับการยอมรับใน
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 

(7) ประยุกตใชแนวทางปฏิบัติท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล (Best Practices) ในการกําหนด
กลไก กระบวนการ หรือมาตรการการปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชน เพ่ือมาปรับใชในการ
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ 

(8) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคความรูอยาง
ตอเนื่องและใหสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(9) วางกรอบการจัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา ขอสอบ ทางวิชาการการพัฒนาชุมชน การฝกอาชีพ 
หรือการจัดตั้งองคกรชุมชนรูปแบบตางๆ เพ่ือประกอบการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวของ 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(10) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(11) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับ

กลยุทธของสวนราชการระดับพ้ืนท่ี มอบหมายงานแกไขปญหาในการปฏิบัติงานติดตาม 
ประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3. ดานประสานงาน 
(12) ประสานการทํางานโครงการตาง ๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่น โดยมีบทบาทในการ

จูงใจ โนมนาวเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(13) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนํา แกหนวยงานระดับกองหรือสํานัก รวมท้ังท่ีประชุมท้ังในและ

ตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
(14) ทําหนาท่ีเปนตัวแทนขององคกรในการประชุม เจรจาและการสัมมนาตางๆ ท่ีจัดข้ึนใน

ระดับประเทศและระหวางประเทศเพ่ือแลกเปล่ียนความรูความคิดเห็นรวมกัน  
 
4. ดานบริการ 
(15) ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการทํางานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เพ่ือชวยใหภารกิจท่ีตั้งไว

ดําเนินไปไดดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(16) ใหคําปรึกษาทางวิชาการในระดับกวางแกเจาหนาท่ีเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การ

บริหารงานและการพัฒนาชุมชน เพ่ือใหเกิดกระบวนการพัฒนาท่ีประชาชนมีสวนรวม 
(17) สงเสริม สนับสนุนการใหความรูดานวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนแกองคกรและหนวยงานตาง ๆ  

และภาคีการพัฒนา เพ่ือสงเสริมใหหนวยงานดังกลาวมีขอมูลในการปฏิบัติงานและนําไปใช
กําหนดนโยบายและวางแผนการดําเนินงานใหสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

(18) ใหคําปรึกษา  ตอบขอหารือหนวยงานท่ีเกี่ยวของในเร่ืองการพัฒนาชุมชน เพ่ือใหขอเสนอแนะ
หรือขอมูลท่ีเปนประโยชนชวยใหการดําเนินงานของหนวยงานดังกลาวสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

(19) ฝกอบรมหรือถายทอดความรู หรือนิเทศงานใหแกพนักงานหรือเจาหนาท่ีในหนวยงาน พรอม
ท้ังเผยแพรความรูในระดับกรม เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตองสมบูรณและมีประสิทธิภาพ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักพัฒนาชุมชนประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป 

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

ตําแหนงประเภท   วิชาการ 
 
สายงาน     การวิเคราะหนโยบายและแผน 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะหนโยบายและแผนซึ่งมี
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา 
เสนอแนะเพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผล  
การดําเนินงานตามแผนและโครงการตางๆ ซึ่งอาจเปนนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศท้ังนี้อาจเปนนโยบาย แผนงาน ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรมหรือระดับจังหวัด แลวแต
กรณี และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง  

ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนง ดังนี ้
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการพิเศษ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี …........... พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท   วิชาการ  
ชื่อสายงาน การวิเคราะหนโยบายและแผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ระดับตําแหนง    ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลขอมูลท้ังจากผลการดําเนินงานท่ีผานมา จากสภาวะ

ภายนอก จากนโยบายของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล หรือสภาองคการ
บริหารสวนตําบล และจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนา3 ป
และแผนปฏิบัติการประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเหมาะสมและเปนประโยชนสูงสุด
ตอพ้ืนท่ี 

(2) ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลขอมูลท้ังจากผลการดําเนินงานท่ีผานมา สภาวะภายนอก 
และจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือริเร่ิมและพัฒนาแผนงานหรือโครงการเชิงรุกในการพัฒนา
ทองท่ีในทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  หรือความมั่นคงของประเทศ หรือทาง
อื่นๆ ตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด 

(3) รวมวางแผนโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง หรือระดับจังหวัดตามท่ีไดรับมอบหมาย 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  

(4) ประสานและรวบรวมขอมูลท่ีจําเปนตางๆ เพ่ือประกอบการจัดทํากระบวนงานของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเคร่ืองมือวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool-PART) 

(5) ประสานงานและการจัดประชุม การตอนรับ การสัมมนาเพ่ือประกอบการรับและแปลงนโยบาย
จากรัฐมนตรี คณะกรรมาธิการ สภา คณะผูบริหาร และผูมีสวนเกี่ยวของในการกําหนด
นโยบายและแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไปสูการดําเนินการ 

(6) ประสานและรวบรวมขอมูลจากหนวยงานตางๆ ท้ังในและนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือ
นําไปจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map) หรือตัวชี้วัดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(7) ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลขอมูลท้ังจากผลการดําเนินงานท่ีผานมา สภาวะภายนอก 
และจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและแผน
ปองกันยาเสพติด  

(8) เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือเก็บขอมูลประกอบการราง
ขอกําหนดนโยบายและแผนงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(9) ดําเนินการและประสานงานและประเมินผลการจัดกิจกรรม หรือการจัดประชุมสัมมนา
อภิปราย หรือการจัดนิทรรศการในพ้ืนท่ี เพ่ือใหโครงการหรือนโยบายตามเปาหมายของ
ผูบริหารบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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(10) ประสานงาน และจัดเตรียมงานสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู (Knowledge Management) เพ่ือให
เกิดการจัดการกับองคความรูในหนวยงานไดอยางครบถวน และตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

(11) ประสานเร่ืองรองเรียนรองทุกขใหแกผูรองเรียน เพ่ือใหเร่ืองรองเรียนไดรับการแกไขและ
ปองกันอยางถูกตองและเกิดความพึงพอใจสูงสุดแกทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 

(12) ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลขอมูลท่ีเกี่ยวของ เพ่ือประกอบการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนไปอยางถูกตองและสมบูรณตรงตามเวลาท่ีกําหนดไว 

(13) ศึกษา วิเคราะห วิจัยและสังเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของ และกรอบทิศทางงบประมาณตามระเบียบ
ท่ีกําหนดไว เพ่ือจัดทํางบประมาณประจําปท่ีเหมาะสม และสนับสนุนยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(14) จัดทําปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหหนวยงานใน
สังกัดและสํานัก ศูนยหรือกลุมงานตางๆ ใชเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป 

(15) ประสานและดําเนินการในการสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ท่ี
เกี่ยวของกับนโยบาย แผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพ่ือใหเกิดรายงานความพึงพอใจท่ีจะนําไปสูการปรับปรุงพัฒนางานของหนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(16) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
นโยบายและยุทธศาสตร เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(17) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(18) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
3. ดานประสานงาน  
(19) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(20) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสราง

ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4. ดานบริการ   
(21) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีตนมีความ

รับผิดชอบในระดับเบ้ืองตนแกบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูล
และความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 
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(22) จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับ

งานนโยบาย แผน ตัวชี้วัด หรือผลการประเมินการดําเนินงาน เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุน
ภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ 
มาตรการตางๆ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ทุกสาขาวิชาท่ี ก.ถ. รับรองหรือทางอื่นท่ี  ก.ถ. 
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิเคราะหนโยบายและแผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ระดับตําแหนง  ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา วิเคราะห และสรุปขอมูลท้ังจากผลการดําเนินงานท่ีผานมา จากสภาวะภายนอก จาก

นโยบายของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล หรือสภาองคการบริหารสวนตําบล
และจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนา 3 ปและแผนปฏิบัติ
การประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเหมาะสมและเปนประโยชนสูงสุดตอพ้ืนท่ี 

(2) ศึกษา วิเคราะห และสรุปขอมูลท้ังจากผลการดําเนินงานท่ีผานมา สภาวะภายนอก และจาก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือริเร่ิมและพัฒนาแผนงานหรือโครงการเชิงรุกในการพัฒนาทองท่ี
ในทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  หรือความมั่นคงของประเทศ หรือทางอื่นๆ 
ตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด 

(3) ศึกษา วิเคราะห และวางแผนโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง หรือระดับจังหวัดตามท่ีไดรับ
มอบหมาย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  

(4) ศึกษา วิเคราะห และสรุปขอมูลท่ีจําเปนตางๆ เพ่ือประกอบการจัดทํากระบวนงานของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเคร่ืองมือวิเคราะหระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool-
PART) 

(5) ควบคุม ติดตามและดูแลการจัดประชุม การตอนรับ การสัมมนาเพ่ือประกอบการรับและแปลง
นโยบายจากรัฐมนตรี คณะกรรมาธิการ สภา คณะผูบริหาร และผูมีสวนเกี่ยวของในการ
กําหนดนโยบายและแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไปสูการดําเนินการ 

(6) สังเคราะหและสรุปขอมูลจากหนวยงานตางๆ ท้ังในและนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือ
นําไปจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map) หรือตัวชี้วัดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(7) ศึกษา วิเคราะห และสรุปขอมูลท้ังจากผลการดําเนินงานท่ีผานมา สภาวะภายนอก และจาก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและแผนปองกัน
ยาเสพติด  

(8) เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือเก็บขอมูลประกอบการราง
ขอกําหนดนโยบายและแผนงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(9) ควบคุม ติดตามและดูแลการจัดกิจกรรม หรือการจัดประชุมสัมมนาอภิปราย หรือการจัด
นิทรรศการในพ้ืนท่ี เพ่ือใหโครงการหรือนโยบายตามเปาหมายของผูบริหารบรรลุตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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(10) ควบคุม ติดตามและดูแลการจัดเตรียมงานสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู  (Knowledge 
Management) เพ่ือใหเกิดการจัดการกับองคความรูในหนวยงานไดอยางครบถวน และตรงตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

(11) ศึกษาและวิเคราะหเร่ืองรองเรียนรองทุกขใหแกผูรองเรียน เพ่ือจัดการใหเร่ืองรองเรียนไดรับ
การแกไขและปองกันอยางถูกตองและเกิดความพึงพอใจสูงสุดแกทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 

(12) ศึกษา วิเคราะห และสรุปขอมูลท่ีเกี่ยวของ เพ่ือประกอบการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เปนไปอยางถูกตองและสมบูรณตรงตามเวลาท่ีกําหนดไว 

(13) ศึกษา วิเคราะห วิจัยและสังเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของ และกรอบทิศทางงบประมาณตามระเบียบ
ท่ีกําหนดไว เพ่ือจัดทํางบประมาณประจําปท่ีเหมาะสม และสนับสนุนยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(14) จัดทําปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหหนวยงานใน
สังกัดและสํานัก ศูนยหรือกลุมงานตางๆ ใชเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป 

(15) ควบคุม ติดตามและดูแลการสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ท่ี
เกี่ยวของกับนโยบาย แผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพ่ือใหเกิดรายงานความพึงพอใจท่ีจะนําไปสูการปรับปรุงพัฒนางานของหนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

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

(17) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
นโยบาย แผน ยุทธศาสตร และงบประมาณ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(18) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(19) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับ

สํานัก และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(20) รวมวางแผนงาน ข้ันตอน แนวทางการดําเนินงานและกําหนดมาตรฐานการจัดทําแผนงาน
ประเภทตางๆ และงบประมาณของหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และ
สอดคลองตามเปาหมายและนโยบายท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดไว 
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3. ดานประสานงาน 
(21) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิก

ในทีมงานหรือหนวยงานอื่นๆ เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(22) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4. ดานบริการ 
(23) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง ในเร่ืองเกี่ยวกับงานนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีตน

มีความรับผิดชอบ ในระดับท่ีซับซอน หรืออํานวยการถายทอดฝกอบรมหรือถายทอดความรูแก
หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูล ความรูตางๆ 
และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

(24) จัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานนโยบาย แผนงาน ตัวชี้วัดและผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใช
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนประเภทวิชาการ ระดับ

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

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผนหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป กําหนด 6 ป ใหลดเปน 4 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาไดไมต่ํา
กวานี้ทางสังคมศาสตร การวางแผน การบริหาร วิจัยทางสังคมศาสตร รัฐศาสตร 
เศรษฐศาสตร หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และ
กําหนด 6 ป ใหลดเปน 2 ป สําหรับผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทาง
สังคมศาสตร การวางแผน การบริหาร วิจัยทางสังคมศาสตร รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร หรือทาง
อื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิเคราะหนโยบายและแผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ระดับตําแหนง  ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการวิเคราะหและสรุปขอมูลท้ังจากผลการดําเนินงานท่ีผาน

มา จากสภาวะภายนอก จากนโยบายของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล หรือ
สภาองคการบริหารสวนตําบล และจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนา 3 ปและแผนปฏิบัติการประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเหมาะสมและ
เปนประโยชนสูงสุดตอพ้ืนท่ี 

(2) กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการวิเคราะหและสรุปขอมูลท้ังจากผลการดําเนินงานท่ีผาน
มา สภาวะภายนอก และจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือริเร่ิมและพัฒนาแผนงานหรือโครงการ
เชิงรุกในการพัฒนาทองท่ีในทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  หรือความมั่นคง
ของประเทศ หรือทางอื่นๆ ตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด 

(3) ศึกษา วิเคราะห และวางแผนโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง หรือระดับจังหวัดตามท่ีไดรับ
มอบหมาย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  

(4) กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการวิเคราะหและสรุปขอมูลท่ีจําเปนตางๆ เพ่ือประกอบการ
จัดทํากระบวนงานของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเคร่ืองมือ
วิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (Performance 
Assessment Rating Tool-PART) 

(5) ควบคุม ติดตามและดูแลการจัดประชุม การตอนรับ การสัมมนาเพ่ือประกอบการรับและแปลง
นโยบายจากรัฐมนตรี คณะกรรมาธิการ สภา คณะผูบริหาร และผูมีสวนเกี่ยวของในการ
กําหนดนโยบายและแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไปสูการดําเนินการ 

(6) กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการวิเคราะหและสรุปขอมูลจากหนวยงานตางๆ ท้ังในและ
นอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือนําไปจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map) หรือ
ตัวชี้วัดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(7) กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการวิเคราะหและสรุปขอมูลท้ังจากผลการดําเนินงานท่ีผาน
มา สภาวะภายนอก และจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐและแผนปองกันยาเสพติด  

(8) เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือเก็บขอมูลประกอบการราง
ขอกําหนดนโยบายและแผนงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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(9) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการจัดกิจกรรม หรือการจัดประชุมสัมมนา
อภิปราย หรือการจัดนิทรรศการในพ้ืนท่ี เพ่ือใหโครงการหรือนโยบายตามเปาหมายของ
ผูบริหารบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(10) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการจัดเตรียมงานสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู 
(Knowledge Management) เพ่ือใหเกิดการจัดการกับองคความรูในหนวยงานไดอยางครบถวน 
และตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

(11) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการจัดการเร่ืองรองทุกขหรือเร่ืองรองเรียน 
เพ่ือใหเร่ืองรองเรียนไดรับการแกไขและปองกันอยางถูกตองและเกิดความพึงพอใจสูงสุดแกทุก
ฝายท่ีเกี่ยวของ 

(12) กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการวิเคราะหและสรุปขอมูลท่ีเกี่ยวของ เพ่ือประกอบการ
จัดทํารายงานผลการดําเนนิงานประจําปและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนไปอยางถูกตองและสมบูรณตรง
ตามเวลาท่ีกําหนดไว 

(13) กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการวิเคราะหและสรุปขอมูลท่ีเกี่ยวของ และกรอบทิศทาง
งบประมาณตามระเบียบท่ีกําหนดไว เพ่ือจัดทํางบประมาณประจําปท่ีเหมาะสม และสนับสนุน
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(14) กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการจัดทําปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหหนวยงานในสังกัดและสํานัก ศูนยหรือกลุมงานตางๆ ใชเปน
แนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

(15) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 
(Stakeholders) ท่ีเกี่ยวของกับนโยบาย แผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดรายงานความพึงพอใจท่ีจะนําไปสูการปรับปรุงพัฒนางานของ
หนวยงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(16) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานในหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบงานท่ีตั้งไวสามารถ
สนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน  

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

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

(19) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
นโยบาย แผน ยุทธศาสตร และงบประมาณ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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(20) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(21) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง 

มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(22) วางแผนงาน ข้ันตอน แนวทางการดําเนินงานและกําหนดมาตรฐานการจัดทําแผนงานประเภท
ตางๆ และงบประมาณของหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และ
สอดคลองตามเปาหมายและนโยบายท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 
3. ดานประสานงาน 
(23) ประสานสัมพันธกับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหนวยงาน

อื่นในระดับกองหรือสํานักเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(24) ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตางๆ เพ่ือเปนประโยชนและเกิด

ความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 
4. ดานบริการ 
(25) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง ในเร่ืองเกี่ยวกับงานนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีตน

มีความรับผิดชอบ ในระดับท่ียากมาก หรืออํานวยการถายทอดฝกอบรมหรือถายทอดความรู
แกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูล ความรูตางๆ 
และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

(26) จัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานนโยบาย แผนงาน ตัวชี้วัดและผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใช
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ 

 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนประเภทวิชาการ ระดับ

ปฏิบัติการ และ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 

ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผนหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง  
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิเคราะหนโยบายและแผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) กําหนดนโยบาย กลยุทธ หลักเกณฑ และระบบงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหการ

ดําเนินงานของหนวยงานสามารถสนับสนุนและตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี
ท้ังในปจจุบันและอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) วินิจฉัยเร่ืองท่ีมีขอบเขตผลกระทบในวงกวาง หรือมีความซับซอนของประเด็นปญหาตาม
ภารกิจท่ีของหนวยงาน เพ่ือใหการดําเนินงานของบุคลากรสามารถบรรลุเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

(3) ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปนประโยชนตอประชาชนและ
ผูรับบริการในพ้ืนท่ี  

(4) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห ขอมูลหรือประเด็นปญหาดาน
นโยบายและแผน และการงบประมาณ เพ่ือกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานท่ีเกิด
ประโยชนสูงสุดแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(5) ใหคําปรึกษาและแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนา 3 ปและแผนปฏิบัติ
การประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางเหมาะสมและ
เปนประโยชนสูงสุดตอพ้ืนท่ี 

(6) ริเร่ิมและพัฒนาแผนงานหรือโครงการเชิงรุกในการพัฒนาทองท่ีในทางเศรษฐกิจ  สังคม  
การเมือง  การบริหาร  หรือความมั่นคงของประเทศ หรือทางอื่นๆ ตามภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดโดยอาจเปนโครงการระดับทองถ่ิน ระดับชาติ ระดับกระทรวง 
หรือระดับจังหวัด เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ี
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  

(7) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการจัดเตรียมงานสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู 
(Knowledge Management) เพ่ือใหเกิดการจัดการกับองคความรูในหนวยงานไดอยาง
ครบถวน และตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

(8) ควบคุมดูแลการจัดทําคําของบประมาณประจําป เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีเงิน
งบประมาณไวใชจายในการปฏิบัติราชการใหเพียงพอ และเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

(9) วิจัยหรือจัดทําผลงานดานวิชาการดานนโยบายและแผนและการงบประมาณ เพ่ือใหนวัตกรรม
ท่ีไดรับการยอมรับในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 
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(10) ประยุกตใชแนวทางปฏิบัติท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล (Best Practices) ในการกําหนด
กลไก กระบวนการ หรือมาตรการการปฏิบัติงานดานนโยบายและแผน และการงบประมาณ 
เพ่ือมาปรับใชในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ 

(11) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคความรูอยาง
ตอเนื่องและใหสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(12) วางกรอบการจัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา ขอสอบ ทางวิชาการนโยบายและแผน และ
การงบประมาณ เพ่ือประกอบการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวของ 

(13) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(14) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับ        

กลยุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มอบหมายงานแกไขปญหาในการปฏิบัติงานติดตาม 
ประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(15) คาดการณและวางระบบ แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงานในภาพรวมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เพ่ือเปนแนวทางหรือทิศทางในการปฏิบัติงานของหนวยงานและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีเกี่ยวของใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

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

 
3. ดานประสานงาน 
(17) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่น โดยมีบทบาทในการ

จูงใจ โนมนาวเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(18) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนําแกหนวยงานระดับกอง หรือสํานักรวมท้ังท่ีประชุมท้ังในและ

ตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
(19) ทําหนาท่ีเปนตัวแทนขององคกรในการประชุม เจรจาและการสัมมนาตางๆ ท่ีจัดข้ึนใน

ระดับประเทศและระหวางประเทศเพ่ือแลกเปล่ียนความรูความคิดเห็นรวมกัน  
 
4. ดานบริการ 
(20) ใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชาในการจัดกิจกรรม เผยแพรความรูขาวสารเกี่ยวกับขอมูลทางการ

วางนโยบายและจัดทําแผนประเภทตางๆ แกผูบริหารและบุคลากรในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพและคุมคามากท่ีสุด 
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(21) กําหนดแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานการ
จัดการงานนโยบาย แผนและการงบประมาณ เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของ
หนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 

(22) อํานวยการฝกอบรมหรือถายทอดความรู หรือนิเทศงานใหแกเจาหนาท่ีในสํานักงานเพ่ือใหมี
ความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง สมบูรณและมีประสิทธิภาพ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนประเภทวิชาการ ระดับ

ปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผนหรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1.   ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2.   ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3.   สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การวิจัยการจราจร 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานการศึกษา การสํารวจ การตรวจสอบ  
การวิเคราะห การวิจัย และการจัดทําเอกสารรายงานตางๆ ทางดานการจราจร และดานอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวของกับการจราจร เพ่ือการวางแผนและดําเนินการแกปญหาจราจรหรือการปรับปรุงการจราจร
ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ ตลอดจนดําเนินการอบรม ใหคําปรึกษา และเผยแพรขอมูลขาวสาร และความรู
ดานการจราจรแกประชาชน และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นักวิจัยการจราจร ระดับปฏิบัติการ 
  นักวิจัยการจราจร ระดับชํานาญการ 
  นักวิจัยการจราจร ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นักวิจัยการจราจร ระดับเชี่ยวชาญ 
   
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิจัยการจราจร  
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิจัยการจราจร 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) รวบรวมขอมูลทางสถิติเกี่ยวกับสภาพการจราจรตามแตละชวงเวลาในพ้ืนท่ีตางๆ ท่ี

รับผิดชอบ เพ่ือนําผลท่ีไดมาใชประกอบการพิจารณาการแกไขปญหาและการวางแผนการ
ดําเนินการในดานการจราจรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) ชวยวิเคราะห วิจัย และจัดทําเอกสารรายงานตางๆ ทางดานการจราจร และดานอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวของกับการจราจร เพ่ือนํามาประกอบในการวางแผน ดําเนินการแกปญหา หรือ
ปรับปรุงการจราจรใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

(3) รวมสํารวจ วิเคราะห วิจัย และดําเนินการแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานการจราจร 
เพ่ือใหการจราจรเปนไปอยางปลอดภัย และถูกตองตามระบบและมาตรฐานการจราจรท่ี
กําหนดไว 

(4) รวมใหคําปรึกษา อบรม และจัดทําเอกสารตางๆ เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจราจร
ใหกับประชาชน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(5) รวมตรวจสอบ แกไข และซอมบํารุงงานระบบสัญญาณไฟจราจร และระบบจราจรตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใหมีระบบสัญญาณไฟจราจร และระบบจราจรท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

(6) รวมดําเนินการออกแบบ สํารวจ คํานวณโครงสราง และประมาณราคาคากอสราง ซอมแซม 
และร้ือยายส่ิงอํานวยความสะดวกในระบบจราจร รวมท้ังประมาณการผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน
จากการกอสรางนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับและจัดหาแนวทางในการ
บรรเทาปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 

(7) รวมศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับเสนทางการจราจร เพ่ือนําไปใชเปนขอมูลในการจัดระเบียบ
การจราจร 

(8) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานวิจัยการจราจร เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(10) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงหรือแกไขปญหาการจรจรในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจพิจารณาแกไขปญหาของผูบังคับบัญชา 
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3.  ดานประสานงาน 
(11) ประสานงานกับหนวยงานหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของดานงานการวิจัยจราจร เพ่ือใหการแกไข

ปญหาจราจรมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
4.  ดานบริการ 
(12) จัดเก็บขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานคนควาวิจัยดานการจรจร เพ่ือเปนประโยชนตอการ

คนควาวิจัยและใหบริการขอมูลกับประชาชนหรือหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบริหาร  การจราจร  การคมนาคมขนสง ผังเมือง  
เศรษฐศาสตร  สถิต ิ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร  วิศวกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร  หรือ
ทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิจัยการจราจร  
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิจัยการจราจร 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา คนควา และวิเคราะหหาขอมูลเกี่ยวกับเสนทางการจราจร เพ่ือนําไปใชเปนขอมูลใน

การจัดระเบียบการจราจรใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
(2) วิเคราะห วิจัย และจัดทําเอกสารรายงานตางๆ ทางดานการจราจร และดานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ

กับการจราจร เพ่ือนํามาประกอบในการวางแผน ดําเนินการแกปญหา หรือปรับปรุง
การจราจรใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

(3) สํารวจ วิเคราะห วิจัย และดําเนินการแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานการจราจร เพ่ือให
การจราจรเปนไปอยางปลอดภัย และถูกตองตามระบบและมาตรฐานการจราจรท่ีกําหนดไว 

(4) ตรวจสอบ แกไข และซอมบํารุงงานระบบสัญญาณไฟจราจร และระบบจราจรตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใหมีระบบสัญญาณไฟจราจร และระบบจราจรท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

(5) ดําเนินการออกแบบ สํารวจ คํานวณโครงสราง และประมาณราคาคากอสราง ซอมแซม และ
ร้ือยายส่ิงอํานวยความสะดวกในระบบจราจร รวมท้ังประมาณการผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจาก
การกอสรางนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับและจัดหาแนวทางในการบรรเทา
ปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 

(6) จัดระเบียบการจราจร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบจราจรใหมีความสะดวกรวดเร็วและ
ปราศจากมลพิษ 

(7) รวมกําหนดโครงการ แผนงาน และกิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานการจราจร เพ่ือใหงาน
จราจรมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเกิดประโยชนอยางสูงสุดแกประชาชน 

(8) ใหคําปรึกษา อบรม และจัดทําเอกสารตางๆ เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจราจรใหกับ
ประชาชน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

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

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานวิจัยการจราจร เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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2.  ดานแผนงาน 
(12) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงหรือแกไขปญหาการจรจรในพ้ืนท่ี ท่ีรับผิดชอบ เพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจพิจารณาแกไขปญหาของผูบังคับบัญชา 
(13) วางแผนใหเกิดระบบหรือส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เพ่ือทําใหการจราจรในพ้ืนท่ีท่ี

รับผิดชอบมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
3.  ดานประสานงาน 
(14) ประสานงานกับหนวยงานหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของกับงานดานการวิจัยจรจร เพ่ือใหสามารถ

ผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและนาเชื่อถือ 
(15) เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ เพ่ือรวมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ

หนวยงานท่ีสังกัด 
 
4.  ดานบริการ 
(16) อํานวยการในการจัดเก็บขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานคนควาวิจัยดานการจราจร เพ่ือเปน

ประโยชนตอการคนควาวิจัยและใหบริการขอมูลกับประชาชนหรือหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
(17) พัฒนาระบบฐานขอมูล เพ่ือวางแผนและเผยแพรดานการจราจรลแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

หรือประชาชนผูสนใจ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิจัยการจราจรประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 

ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิจัยการจราจร  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป  กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 4 ป  สําหรับผูไดรับปริญญาโท หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ทางบริหาร การจราจร การคมนาคมขนสง  ผังเมือง เศรษฐศาสตร สถิติ สังคมวิทยา 
ประชากรศาสตร วิศวกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตรหรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และกําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 2 ป  สําหรับผูไดรับ
ปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบริหาร การจราจร การคมนาคมขนสง  ผังเมือง 
เศรษฐศาสตร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร วิศวกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตรหรือ
ทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 

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

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิจัยการจราจร  
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิจัยการจราจร 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา คนควา วิเคราะห และวิจัยเร่ืองความปลอดภัยในการจราจร หรือเทคโนโลยีใหมๆ 

ดานจราจร เพ่ือนํามาวางแผนนโยบายดานจราจรใหมีประสิทธิภาพ 
(2) ควบคุม และดูแลการศึกษา การคนควา และการวิเคราะหหาขอมูลเกี่ยวกับเสนทาง

การจราจร เพ่ือนําไปใชเปนขอมูลในการจัดระเบียบการจราจร 
(3) ควบคุม และดูแลการวิเคราะห การวิจัย และการจัดทําเอกสารรายงานตางๆ ทางดาน

การจราจร และดานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจราจร เพ่ือนํามาประกอบในการวางแผน 
ดําเนินการแกปญหา หรือปรับปรุงการจราจรใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

(4) ควบคุม และดูแลการสํารวจ การวิเคราะห การวิจัย และการดําเนินการแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกี่ยวของดานการจราจร เพ่ือใหการจราจรเปนไปอยางปลอดภัย และถูกตองตามระบบและ
มาตรฐานการจราจรท่ีกําหนดไว 

(5) ควบคุม และดูแลการตรวจสอบ การแกไข และการซอมบํารุงงานระบบสัญญาณไฟจราจร 
และระบบจราจรตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีระบบสัญญาณไฟจราจร และระบบจราจรท่ีมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ  

(6) ควบคุม และดูแลการดําเนินการออกแบบ การสํารวจ การคํานวณโครงสราง และการ
ประมาณราคาคากอสราง ซอมแซม และร้ือยายส่ิงอํานวยความสะดวกในระบบจราจร 
รวมท้ังการประมาณการผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการกอสรางนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับ
งบประมาณท่ีไดรับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 

(7) ควบคุม และดูแลการจัดระเบียบการจราจร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบจราจรใหมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปราศจากมลพิษ 

(8) กําหนดโครงการ แผนงาน และกิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานการจราจร เพ่ือใหงานจราจรมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเกิดประโยชนอยางสูงสุดแกประชาชน 

(9) พัฒนาและควบคุมคุณภาพของงานวิจัยดานการจราจร เพ่ือพัฒนาใหการคนความีคุณภาพ
เปนท่ียอมรับ และสอดคลองกับความตองการของสังคม ประชาชน และเปาหมายของ
หนวยงาน 

(10) วิจัย พัฒนา และปรับปรุงระบบงานการจราจร เพ่ือใหมีระบบจราจรท่ีไดมาตรฐานระดับ
สากล และสามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความ
ตองการและสภาวการณปจจุบัน  
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(11) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(12) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงาน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(13) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานวิจัยการจราจร เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(14) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(15) เสนอแนะแนวทางในการกําหนดนโยบาย มาตรฐาน และวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัย

จราจร เพ่ือใหสามารถปรับปรุงหรือแก ไขปญหาใหแตละพ้ืนท่ี ท่ีรับผิดชอบอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  

(16) ปรับปรุงเทคนิคในการพิจารณาปรับปรุงแกไขและเพ่ิมเติมรายงานผลการวิเคราะหวิจัยเร่ือง
ตางๆ ดานจราจร เพ่ือประโยชนเกี่ยวกับการพิจารณาวางแผนการดําเนินการ 

(17) จัดทํากลยุทธเร่ืองระบบการจราจรขนสง หรือกําหนดมาตรการตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือ
ควบคุมการดําเนินงานดานจราจรใหตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสูงสุด 

 
3.  ดานประสานงาน 
(18) เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ เพ่ือรวมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ

หนวยงานท่ีสังกัด 
 
4.  ดานบริการ 
(19) ใหคําปรึกษาและอํานวยการในการถายทอดความรูหรือขอมูลแกประชาชน และหนวยงาน

ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยดานจราจร เพ่ือเปนประโยชนตอการคนควาวิจัยและใหบริการ
ขอมูลกับประชาชน และหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(20) วางแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูลดานการจราจรขนสง เพ่ือเผยแพร
ความรูความเขาใจท่ีถูกตองใหกับประชาชน และหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ  
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิจัยการจราจรประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 

4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิจัยการจราจร  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป 

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

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิจัยการจราจร  
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิจัยการจราจร 
สระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) บริหารงานในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือเทียบเทา ซึ่งมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการควบคุมและ

บริหารงานทุกดานของงานวิจัยการจราจรท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอบสนองกับนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(2) วางแผนงาน กําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอน และแนวทางการปฏิบัติงานของงานวิจัยการจราจร 
เพ่ือสรางมาตรฐานในการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ และเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป 

(3) กําหนดขอบเขต และหลักเกณฑการตรวจสอบ การประเมินผล การประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานดานงานวิจัยการจราจร เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด สราง
ความปลอดภัยและประโยชนอยางสูงสุดใหแกประชาชน และสังคม 

(4) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวิเคราะห การวิจัย และการจัดทํา
เอกสารรายงานตางๆ ทางดานการจราจร และดานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจราจร เพ่ือนํามา
ประกอบในการวางแผน ดําเนินการแกปญหา หรือปรับปรุงการจราจรใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

(5) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการสํารวจ การวิเคราะห การวิจัย และการ
ดําเนินการแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานการจราจร เพ่ือใหการจราจรเปนไปอยาง
ปลอดภัย และถูกตองตามระบบและมาตรฐานการจราจรท่ีกําหนดไว 

(6) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการแกไข และการซอมบํารุงงานระบบสัญญาณ
ไฟจราจร และระบบจราจรตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีระบบสัญญาณไฟจราจร และระบบ
จราจรท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

(7) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการออกแบบ การสํารวจ การคํานวณ
โครงสราง และการประมาณราคาคากอสราง ซอมแซม และร้ือยายส่ิงอํานวยความสะดวกใน
ระบบจราจร รวมท้ังการประมาณการผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการกอสรางนั้น เพ่ือให
สอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 

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

(10) ศึกษา คนควา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการหรือองคความรูใหมๆ ดานงานวิจัย
การจราจรจากท้ังภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาการทํางานของ
หนวยงานและบุคลากรระดับรองลงมาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

(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 และกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยจราจร เพ่ือใหการ

ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองตามแผนงาน ทิศทาง เปาหมาย และ
นโยบายท่ีกําหนดไว 

(16) ปรับปรุงเทคนิคในการพิจารณาปรับปรุงแกไขและเพ่ิมเติมรายงานผลการวิเคราะหวิจัยเร่ือง
ตางๆ ในดานจราจร เพ่ือประโยชนเกี่ยวกับการพิจารณาวางแผนการดําเนินการ 

(17) จัดทํากลยุทธเร่ืองระบบการจราจร หรือกําหนดมาตรการตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือควบคุมการ
ดําเนินงานดานจราจรใหตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสูงสุด 

 
3.  ดานประสานงาน 
(18) เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ เพ่ือรวมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ

หนวยงานท่ีสังกัด 
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4.  ดานบริการ 
(19) ใหคําปรึกษาและอํานวยการในการถายทอดความรูหรือขอมูลแกประชาชน และหนวยงาน

ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานคนควาวิจัยดานจราจร เพ่ือเปนประโยชนตอการคนควาวิจัยและ
ใหบริการขอมูลกับประชาชน และหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(20) วางแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูลดานการจราจรขนสง เพ่ือเผยแพร
ความรูความเขาใจท่ีถูกตองใหกับประชาชน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิจัยการจราจรประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิจัยการจราจร  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัตงิานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การวิทยาศาสตร 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งมีลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบ การวิเคราะห และการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสาขา
ตางๆ เพ่ือรับรองหรือควบคุมคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐาน ขอบังคับ และกฎหมายตางๆ รวมท้ัง
ถายทอดความรู ฝกอบรม ใหคําแนะนํา และคําปรึกษา ตลอดจนเผยแพรขอมูลขาวสารดาน
วิทยาศาสตรแกประชาชน ผูประกอบการ และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรูและ 
ความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนได อีกท้ังใหความชวยเหลือและ
การบริการดานวิทยาศาสตร และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ ซึ่งตําแหนงตางๆ เหลานี้มีลักษณะท่ี
จําเปนตองใชผูมีความชํานาญในทางวิชาวิทยาศาสตร 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นักวิทยาศาสตร ระดับปฏิบัติการ 
  นักวิทยาศาสตร  ระดับชํานาญการ 
  นักวิทยาศาสตร  ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นักวิทยาศาสตร ระดับเชี่ยวชาญ 
   
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิทยาศาสตร  
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิทยาศาสตร 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากแหลงน้ําประเภทตางๆ เชน สถานประกอบการ แหลงน้ํา 

ธรรมชาต ิแหลงน้ําตางๆ เปนตน และการบําบัดน้ําเสีย เพ่ือตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพน
น้ําและกระบวนการบําบัดของเสียใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(2) ศึกษา รวบรวม และจัดทําขอมูลสถิติรายงานดานคุณภาพน้ํา (ท้ังปริมาณและคุณภาพน้ํา) 
สถิติขอมูลสถานประกอบการท่ีตองตรวจสอบ และสถิติขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีขอมูล
และรายงานท่ีถูกตองในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

(3) รับเร่ืองรองเรียนตางๆ ท่ีเกี่ยวของตามท่ีไดรับมอบหมาย เชน ปญหาคุณภาพน้ํา การบําบัดน้ํา 
เสีย การปรับปรุงคุณภาพน้ํา เปนตน เพ่ือดําเนินการชวยเหลือ หรือแกไขปญหาตามขอ 
รองเรียนใหเกิดประโยชนและความพึงพอใจอยางสูงสุด 

(4) ดําเนินการวิเคราะหคุณภาพน้ําจากแหลงน้ําตางๆ ท่ีมีการรองขอ/รองเรียน หรือมีขอมูลแจง
จากหนวยงานอื่นๆ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการดําเนินการทางใหถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับ 
และกฎหมายกับสถานประกอบการตางๆ เพ่ือใหสถานประกอบการตางๆ มีความรับผิดชอบ
และรักษาคุณภาพน้ํา และบําบัดน้ําเสียใหถูกตองตามมาตรฐาน และกฎหมายท่ีบังคับไว 

(5) เฝาระวัง และปรับปรุงคุณภาพน้ําจากแหลงตางๆ ภายในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหพ้ืนท่ีท่ี 
รับผิดชอบมีคุณภาพน้ําท่ีไดมาตรฐาน และเกิดประโยชนแกประชาชนอยางสูงสุด 

(6) ศึกษาคนควาวิจัยงานวิชาการในดานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือนําไปใชเปนขอมูลท่ีจะเปน
ประโยชนตอการปรับปรุงคุณภาพแหลงน้ําและการบําบัดส่ิงปฏิกูลในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

(7) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
วิเคราะห วิจัย และทดสอบทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(9) วางแผนปฏิบัติงานในงานวิเคราะห วิจัย และทดสอบทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขา

ตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามข้ันตอนท่ีถูกตองและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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3.  ดานประสานงาน 
(10) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของกับงานวิเคราะห วิจัย และทดสอบทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาตางๆ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืน และมี
ประสิทธิภาพ 

 
4.  ดานบริการ 
(11) ดําเนินการทดลอง เก็บขอมูล วิเคราะห และจัดทํารายงาน การวิจัย และการทดลองตามท่ีมี

การรองขอจากประชาชน หรือหนวยงานตางๆ เพ่ือใหบริการประชาชน และเปนแหลงขอมูล
สําหรับอางอิงในเร่ืองการกําหนดเกณฑหรือมาตรการตางๆ  

(12) จัดฝกอบรม บรรยาย และเผยแพรความรูเกี่ยวกับการศึกษาดานวิทยาศาสตร เชน การบําบัด 
น้ําเสีย การตรวจสอบคุณภาพน้ํา และการปรับปรุงคุณภาพน้ํา  เปนตน เพ่ือใหผูประกอบการ
และผูท่ีสนใจท่ัวไปมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง รวมท้ังเปนการรณรงครักษาส่ิงแวดลอม  

(13) ใหบริการ คําปรึกษา และคําแนะนําแกผูประกอบการ ประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป และหนวยงาน
ตางๆ เพ่ือแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกี่ยวของและสามารถปรับปรุงการบําบัดส่ิงปฏิกูลหรือของเสีย
ตางๆ ตลอดจนใหการสนับสนุนทางวิชาการใหแกผูประกอบการ ประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป และ
หนวยงานตางๆ ใหสามารถปฏิบัติการวิเคราะหและทดสอบไดถูกตองตามมาตรฐาน 

  
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเคมี เคมีเทคนิค ชีวเคมี เภสัชศาสตร 
ธรณีวิทยา  วิศวกรรมเคมี ปฐพีวิทยา เคมีคัลฟสิกล ฟสิกสคัล หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

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

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิทยาศาสตร  
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิทยาศาสตร 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) รวมกําหนดหลักเกณฑ และมาตรฐานคุณภาพน้ํา และจัดทําขอบัญญัติตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือ

เปนมาตรฐานท่ีถูกตองตามขอบังคับ กฎระเบียบ และกฎหมายท่ีกําหนดไว 
(2) ควบคุม และดูแลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากแหลงน้ําประเภทตางๆ เชน สถาน 

ประกอบการ แหลงน้ําธรรมชาติ และแหลงน้ําตางๆ เปนตน และการบําบัดน้ําเสีย เพ่ือ   
ตรวจสอบ และวิเคราะหคุณภาพน้ําและกระบวนการบําบัดของเสียใหเปนไปตามมาตรฐานท่ี 
กําหนดไว 

(3) ควบคุม และดูแลการศึกษา การรวบรวม และการจัดทําขอมูลสถิติรายงานดานคุณภาพน้ํา 
(ท้ังปริมาณและคุณภาพน้ํา) สถิติขอมูลสถานประกอบการท่ีตองตรวจสอบ และสถิติขอมูล
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานท่ีถูกตองในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

(4) ควบคุม และดูแลการดําเนินการวิเคราะหคุณภาพน้ําจากแหลงน้ําตางๆ ท่ีมีการรองขอ/
รองเรียน หรือมีขอมูลแจงจากหนวยงานอื่นๆ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการดําเนินการทางให
ถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายกับสถานประกอบการตางๆ เพ่ือใหสถาน
ประกอบการตางๆ มีความรับผิดชอบและรักษาคุณภาพน้ํา และบําบัดน้ําเสียใหถูกตองตาม 
มาตรฐาน และกฎหมายท่ีกําหนดไว 

(5) ควบคุม และดูแลการบําบัดน้ําเสียจากสถานประกอบการ โรงงาน โรงบําบัดน้ําเสีย หรือ จส
สถานท่ีตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือบําบัดน้ําเสียใหอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว 
และไมสรางใหเกิดมลพิษทางน้ํา 

(6) ควบคุม และดูแลการเฝาระวัง และการปรับปรุงคุณภาพน้ําจากแหลงตางๆ ภายในพ้ืนท่ีท่ี 
รับผิดชอบ เพ่ือใหพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบมีคุณภาพน้ําท่ีไดมาตรฐาน และเกิดประโยชนแก 
ประชาชนอยางสูงสุด 

(7) ควบคุม และดูแลการศึกษา การคนควา และการวิจัยงานวิชาการในดานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือนําไปใชเปนขอมูลท่ีจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงคุณภาพแหลงน้ําและการบําบัดส่ิง 
ปฏิกูลในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

(8) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  
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(9) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานวิเคราะห วิจัย และทดสอบทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาตางๆ เพ่ือนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(10) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(11) วางแผนการวิเคราะห การทดสอบ และการทดลอง รวมท้ังจัดหาอุปกรณการทดลอง และ

รวมกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติตามวิธีการทดลองและการตรวจสอบทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนดลยีในสาขาตางๆ ท่ีถูกตอง และเหมาะสม  เพ่ือใหไดขอมูลจากการวิเคราะห 
การทดสอบ และการทดลองท่ีถูกตอง แมนยํา และตรงตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

 
3.  ดานประสานงาน 
(12) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของกับงานวิเคราะห วิจัย และทดสอบทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาตางๆ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืน และมี
ประสิทธิภาพ 

(13) เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ เพ่ือรวมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานท่ีสังกัด 

 
4.  ดานบริการ 
(14) ฝกอบรม ใหคําปรึกษาแนะนํา และถายทอดเทคโนโลยีตางๆ แกนักวิชาการ นักศึกษา 

ผูประกอบการ ประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป และหนวยงานตางๆ เกี่ยวกับงานวิเคราะห วิจัย และ
ทดสอบทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาตางๆ เพ่ือใหสามารถวิเคราะหขอมูลและนํา
ขอมูลท่ีไดไปประยุกตใหเกิดประโยชนตอไป 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา    

6 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 
1 ป กําหนดเวลา 6 ปใหลดเปน 4 ป  สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเคมี 
เคมีเทคนิค ชีวเคมี เภสัชศาสตร ธรณีวิทยา  วิศวกรรมเคมี ปฐพีวิทยา เคมีคัลฟสิกล ฟสิกสคัล  
หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และกําหนดเวลา 6 ป
ใหลดเปน 2 ปสําหรับผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเคมี เคมีเทคนิค ชีวเคมี 
เภสัชศาสตร ธรณีวิทยา  วิศวกรรมเคมี ปฐพีวิทยา เคมีคัลฟสิกล ฟสิกสคัล  หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิทยาศาสตร  
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิทยาศาสตร 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) วางแผนการดําเนินงานดานการวิเคราะห วิจัย และทดสอบทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน

สาขาตางๆ มี่เกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพ และสอดคลองตาม
แผนงาน เปาหมาย และนโยบายท่ีกําหนดไว 

(2) กําหนดหลักเกณฑ และมาตรฐานคุณภาพน้ํา และจัดทําขอบัญญัติตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเปน 
มาตรฐานท่ีถูกตองตามขอบังคับ กฎระเบียบ และกฎหมายท่ีกําหนดไว 

(3) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากแหลงน้ํา ประเภท
ตางๆ เชน สถาน ประกอบการ แหลงน้ํา ธรรมชาติ แหลงน้ําตางๆ เปนตน และการ บําบัดน้ํา 
เสีย เพ่ือตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพน้ําและกระบวนการบําบัดของเสียใหเปนไปตาม 
มาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(4) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา และการจัดทําขอมูลสถิติรายงานดาน
คุณภาพน้ํา (ท้ังปริมาณและคุณภาพน้ํา) สถิติขอมูลสถานประกอบการท่ีตองตรวจสอบ และ
สถิติขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีขอมลูและรายงานท่ีถูกตองในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

(5) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการวิเคราะหคุณภาพน้ําจากแหลงน้ํา 
ตางๆ ท่ีมีการรองขอ/รองเรียน หรือมีขอมูลแจงจากหนวยงานอื่นๆ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการ
ดําเนินการทางใหถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายกับสถานประกอบการตางๆ 
เพ่ือใหสถานประกอบการตางๆ มีความรับผิดชอบและรักษาคุณภาพน้ํา และบําบัดน้ําเสียให 
ถูกตองตาม มาตรฐาน และกฎหมายท่ีกําหนดไว 

(6) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบําบัดน้ําเสียจากสถานท่ีตางๆ เชน สถาน 
ประกอบการ โรงงาน โรงบําบัดน้ําเสีย หรือจากสถานท่ีตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือบําบัด 
น้ําเสียใหอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว และไมสรางใหเกิดมลพิษทางน้ํา 

(7) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการเฝาระวัง และการปรับปรุงคุณภาพน้ําจาก 
แหลงตางๆ ภายในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบมีคุณภาพน้ําท่ีไดมาตรฐาน และ 
เกิดประโยชนแกประชาชนอยางสูงสุด 

(8) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษาคนควาวิจัยงานวิชาการในดานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือนําไปใชเปนขอมูลท่ีจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงคุณภาพแหลงน้ําและการ 
บําบัดส่ิงปฏิกูลในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 
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(9) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานการดําเนินงานดานการวิเคราะห วิจัย และทดสอบทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบงานท่ีตั้งไว
สามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน  

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

(11) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน หรือ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายในหนวยงาน 
และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(12) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
วิเคราะห วิจัย และทดสอบทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(13) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(14) วางแผน ติดตาม และดูแลการวิเคราะหทดสอบและการศึกษาทดลองของโครงการตางๆ ท่ีไดรับ

มอบหมาย เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองและสรางความพึงพอใจ
ใหแกประชาชน และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(15) สงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการจัดการคุณภาพน้ําและการบําบัดส่ิงปฏิกูล 
จากสถานประกอบการ และสถานท่ีตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

(16) กําหนดแผนงาน วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก ข้ันตอนการดําเนินงาน และระยะเวลาในการ
บริหารโครงการตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานวิเคราะห วิจัย และทดสอบทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในสาขาตางๆ เพ่ือใหการทํางานเปนไปตามเปาหมายหรือแผนท่ีตั้งไว 

 
3.  ดานประสานงาน 
(17) เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ เพ่ือรวมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงาน

ท่ีสังกัด 
 
4.  ดานบริการ 
(18) ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับงานดานวิทยาศาสตร เชน การปรับปรุงคุณภาพน้ําและการบําบัด 

ส่ิงปฏิกูล เปนตน แกผูประกอบการ ประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป และหนวยงานตางๆ เพ่ือมีจัดการ
ไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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(19) ฝกอบรม สัมมนาทางวิชาการ ถายทอดความรู และเทคโนโลยีตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานวิเคราะห 
วิจัย และทดสอบทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาตางๆ เพ่ือพัฒนาและใหความรูท่ี
ถูกตอง และมีประโยชนอยางสูงสุดแกผูประกอบการ ประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป และหนวยงาน
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตอง

ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



��0
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิทยาศาสตร  
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิทยาศาสตร 
สระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) บริหารงานในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือเทียบเทา ซึ่งมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการควบคุมและ

บริหารงานทุกดานของงานวิทยาศาสตรท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอบสนองกับนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(2) วางแผนงาน กําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอน และแนวทางการปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตร เพ่ือ
สรางมาตรฐานในการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ และเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป 

(3) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุง แกไขปญหาขอขัดของ อุปสรรค และความผิดพลาดตางๆ 
รวมท้ังแนวทางในการปองกันปญหาตางๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานดาน
วิทยาศาสตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการวิเคราะห วิจัย และทดสอบทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาตางๆ ใหมากข้ึนและสอดคลองกับเปาหมาย และ
นโยบายท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดไว 

(4) กําหนดขอบเขต และหลักเกณฑการตรวจสอบ การประเมินผล การประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตร เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีประโยชน
อยางสูงสุดใหแกประชาชน และสังคม 

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

(6) บริหารจัดการบุคลากรในภาพรวมของท้ังหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจท่ีดี
ในการทํางาน สามารถรักษาคนเกงคนดี และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความสามารถ 
และสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

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

(8) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงานและสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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(9) ศึกษาความรู เทคนิคใหมๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในงานและวิเคราะหถึงปญหาและ
ขอบกพรองในการดําเนินการเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ ทันกับสถานการณในปจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตได 

(10) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(11) วางแผน และบูรณาการแผนงาน ยุทธศาสตร โครงการ และกิจกรรมตางๆ ดานวิทยาศาสตร

ในระดับกลยุทธขององคกร ตลอดจนแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ติดตาม ประเมินผล 
เพ่ือใหงานวิทยาศาสตรบรรลุตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

(12) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการนําเทคโนโลยี นวัตกรรม และองคความรูสมัยใหมมาใชในการ
จัดการคุณภาพน้ําและการบําบัดส่ิงปฏิกูลจากสถานประกอบการตางๆ เพ่ือพ่ิมศักยภาพใน 
การปฏิบัติงาน และสรางประโยชนใหแกประชาชน ชุมชน และสังคมอยางสูงสุด 

(13) กําหนดวิสัยทัศน นโยบาย และยุทธศาสตรในการบริหารโครงการตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
วิทยาศาสตร เพ่ือใหการทํางานเปนไปตามเปาหมาย นโยบาย และแผนท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานประสานงาน 
(14) ติดตอประสานงานกับองคกรเอกชนและภาครัฐ รวมท้ังองคกรตางประเทศตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 
4.  ดานบริการ 
(15) ใหคําแนะนําปรึกษาในฐานะผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรแกผูประกอบการ ประชาชนท่ีสนใจ

ท่ัวไป และหนวยงานตางๆ เพ่ือใหผูประกอบการ ประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป และหนวยงาน
ตางๆ สามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง และสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนอยาง
สูงสุด 

(16) ฝกอบรม สัมมนาทางวิชาการ ถายทอดความรู และเทคโนโลยีตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
วิเคราะห วิจัย และทดสอบทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาตางๆ เพ่ือพัฒนาและให
ความรูท่ีถูกตอง และมีประโยชนอยางสูงสุดแกผูประกอบการ ประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป และ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(17) สงเสริม และสนับสนุนการผลิตคูมือ หรือเอกสารเกี่ยวกับงานดานวิทยาศาสตร เพ่ือชวยให
การเผยแพรประชาสัมพันธและสรางความเขาใจดานวิทยาศาสตรลุลวงไปสูเปาหมายท่ีตั้งไว
อยางสมบูรณ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย

จะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การวิทยาศาสตรการแพทย 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงานวิชาการทางวิทยาศาสตรการแพทยซึ่งมี
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจชันสูตรโรค การพิสูจนยืนยันเชื้อทางหองปฏิบัติการในสาขา
ตางๆ เชน บักเตรีวิทยา ไวรัสวิทยา พาราสิตวิทยา โลหิตวิทยา ฯลฯ การเพาะเล้ียงเชื้อ การแยกเชื้อ 
ท้ังเชื้อบัคเตรีและไวรัส การผลิตแอนติเจน แอนติเซรุม วัคซีน ทอกซอยด ฯลฯ และสารมาตรฐาน
อื่นๆ ศึกษาคนควาวิจัยเกี่ยวกับการระบาดของโรค การสรางเสริมภูมิคุมกัน เพ่ือสนับสนุนการ
ปองกันรักษาโรค การตรวจวิเคราะหเพ่ือควบคุมคุณภาพมาตรฐานยา ชีววัตถุ อาหาร เคร่ืองดื่ม 
เคร่ืองสําอาง การจัดทําตํารายาแหงประเทศไทย การตรวจวิเคราะหวัตถุออกฤทธ์ิ ตอจิตประสาท 
สารเสพติด การตรวจวิเคราะหสารพิษชนิดตางๆ จากเลือด ปสสาวะ อวัยวะของผูปวย ผูตายและ
ส่ิงแวดลอม เพ่ือสุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยสมุนไพร 
ทางพฤกษาศาสตร เภสัชเวท พฤกษเคมี เภสัชวิทยา ฯลฯ เพ่ือหาสารสําคัญ และทดลองผลิตเปนยา
รักษาโรค สอบเทียบวิธีตรวจวิเคราะห ตรวจชันสูตร รวมท้ังหองปฏิบัติการ และพัฒนาใหมีคุณภาพ
มาตรฐานเปนท่ีเชื่อถือ ตรวจซอม จัดหา บํารุงรักษาเคร่ืองมือวิทยาศาสตร การวิเคราะหวิจัย และ
การทดลองเกี่ยวกับวิชาการกีฏวิทยา และสัตววิทยาทางแพทย การตรวจสอบเคร่ืองกําเนิดรังสี การ
วัดปริมาณรังสีท่ีใชในทางการแพทย การปฏิบัติงานวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย ตลอดจนการ
สอน ฝกอบรม นิเทศงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นักวิทยาศาสตรการแพทย  ระดับปฏิบัติการ 
  นักวิทยาศาสตรการแพทย  ระดับชํานาญการ 
  นักวิทยาศาสตรการแพทย  ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นักวิทยาศาสตรการแพทย  ระดับเชี่ยวชาญ 
 
   
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิทยาศาสตรการแพทย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิทยาศาสตรการแพทย 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา คนควา เก็บตัวอยาง ตรวจวิเคราะหสารตางๆ และวิจัยทางชีวเคมีจากชิ้นสวนหรือสาร

ท่ีไดจากรางกายของผูปวย เพ่ือหาสาเหตุความผิดปกติของรางกาย และสาเหตุของการเกิด
โรค อันเปนการสนับสนุนใหการวินิจฉัยโรค และอาการเกิดความถูกตองมากท่ีสุด  

(2) ศึกษา คนควา และทดลองการใชสารตางๆ ความไวตอสารปฏิชีวนะ ผลกระทบขางเคียงจาก
การใชยา โดยอาศัยสัตวทดลอง และการเพาะเชื้อชนิดตางๆ เพ่ือใชในการสรางเซรุม และ
วัคซีนแอนติเจนท่ีใชเปนภูมิคุมกันโรค หรือยารักษาโรค  

(3) ศึกษา คนควา และทดลองเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและอันตรายของจุลชีววิทยา เพ่ือใหมี
ขอมูลในการปองกัน และรักษาโรคหรืออาการผิดปกติตางๆ ท่ีเกิดจากแบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต 
หรือจุลชีพอื่นๆ  

(4) ศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยา จําแนกชนิดและหมวดหมู สํารวจความชุกชุม ความสามารถ
ในการนําโรคของพาหะนําโรคชนิดตางๆ รวมท้ังคนควาหาวิธีปองกัน และกําจัดท้ังทางเคมี 
ชีววิธี เพ่ือเปนการชวยในการปองกัน ควบคุม และกําจัดโรคติดตอตางๆ  

(5) รวมวิจัยทางดานวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือใหไดองคความรู นวัตกรรม เทคโนโลยีใหมๆ 
ในการปองกัน วินิจฉัย และรักษาโรคตางๆ ไดอยางถูกตอง 

(6) บํารุงรักษาเคร่ืองมือท่ีใชในการทํางานตางๆ เพ่ือใหเคร่ืองมือเหลานั้นสามารถทํางานได
อยางดี อันจะสงผลใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(7) ศึกษา คนควา และติดตามเทคโนโลยีดานเวชศาสตรธนาคารเลือด เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
งานดานเวชศาสตรธนาคารเลือดใหมีมาตรฐาน สามารถบริการผูปวยไดอยางรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

(8) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และจัดทําขอมูล เอกสาร และรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือใหมีขอมูล เอกสาร และรายงานท่ีมีความถูกตอง 
ครบถวน และเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(9) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(10) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
2.  ดานแผนงาน 
(11) วางแผนการดําเนินงานดานวิทยาศาสตรการแพทยตามท่ีไดรับมอบหมาย  เพ่ือใหการ

ดําเนินงานดานวิทยาศาสตรการแพทยเปนไปอยางมีระบบ และสอดคลองตามแผนงาน และ
เปาหมายของหนวยงานท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 
3.  ดานประสานงาน 
(12) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานการควบคุมสารเคมี การปองกันโรคติดตอ 

และการทดลองดานวิทยาศาสตรการแพทยตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 
4.  ดานบริการ 
(13) ใหคําปรึกษา และคําแนะนําดานการควบคุม และการปองกันสารเคมีท่ีมากับอาหารและวัตถุ

ตางๆ ในชีวิตประจําวัน รวมท้ังพาหะหรือสาเหตุของการเกิดโรคหรือโรคติดตอใหแก
หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังประชาชนผูสนใจท่ัวไป เพ่ือใหมีความรู ความ
เขาใจ และสามารถปองกันตนเองไดอยางถูกตองเหมาะสม  

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิคการแพทย  เคมี วิทยาศาสตร การแพทย  
วิทยาศาสตรการอาหาร วิทยาศาสตรท่ัวไป พฤกษศาสตร ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา ฟสิกส 
การแพทย เภสัชศาสตร  สัตววิทยา  วิทยาศาสตรสาขากีฏวิทยา  วิทยาศาสตรสาขาชีววิทยา  
วิทยาศาสตรสาขาการจัดการศัตรูพืช  การเกษตร  คณิตศาสตร  ฟสิกสรังสี  อาชีวอนามัย  
วิศวกรรมสุขาภิบาล  รังสีเทคนิค  หรือทางอื่นท่ี  ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได 

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

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิทยาศาสตรการแพทย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิทยาศาสตรการแพทย 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการศึกษา การคนควา การเก็บตัวอยาง การตรวจวิเคราะหสารตางๆ และ

การวิจัยทางชีวเคมีจากชิ้นสวนหรือสารท่ีไดจากรางกายของผูปวย เพ่ือหาสาเหตุความ
ผิดปกติของรางกาย และสาเหตุของการเกิดโรค อันเปนการสนับสนุนใหการวินิจฉัยโรค และ
อาการเกิดความถูกตองมากท่ีสุด  

(2) ควบคุม และดูแลการศึกษา การคนควา และการทดลองการใชสารตางๆ ความไวตอสาร
ปฏิชีวนะ ผลกระทบขางเคียงจากการใชยา โดยอาศัยสัตวทดลอง และการเพาะเชื้อชนิด
ตางๆ เพ่ือใชในการสรางเซรุม และวัคซีนแอนติเจนท่ีใชเปนภูมิคุมกันโรค หรือยารักษาโรค  

(3) ควบคุม และดูแลการศึกษา การคนควา การเพาะเชื้อ และการทดลองเกี่ยวกับการ
เจริญเติบโตและอันตรายของจุลชีววิทยา เพ่ือใหมีขอมูลในการปองกัน และการรักษาโรคหรือ
อาการผิดปกติตางๆ ท่ีเกิดจากแบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต หรือจุลชีพอื่นๆ  

(4) ควบคุม และดูแลการศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยา การจําแนกชนิดและหมวดหมู การ
สํารวจความชุกชุม และความสามารถในการนําโรคของพาหะนําโรคชนิดตางๆ รวมท้ังการ
คนควาหาวิธีปองกัน และการกําจัดท้ังทางเคมี ชีววิธี เพ่ือเปนการชวยในการปองกัน ควบคุม 
และกําจัดโรคติดตอตางๆ  

(5) ควบคุม และดูแลการบํารุงรักษาเคร่ืองมือท่ีใชในการทํางานตางๆ เพ่ือใหเคร่ืองมือเหลานั้น
สามารถทํางานไดอยางดอีันจะสงผลใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(6) ควบคุม และดูแลการศึกษา การคนควา และการติดตามเทคโนโลยีดานเวชศาสตรธนาคาร
เลือด เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงงานดานเวชศาสตรธนาคารเลือดใหมีมาตรฐาน สามารถ
บริการผูปวยไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

(7) ควบคุม และดูแลการศึกษา การวิเคราะห การวิจัย และการจัดทําขอมูล เอกสาร และ
รายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือใหมีขอมูล 
เอกสาร และรายงานท่ีมีความถูกตอง ครบถวน และเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนา
งานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(8) ควบคุม ดูแล และวิจัยทางดานวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือใหไดองคความรู นวัตกรรม 
เทคโนโลยีใหมๆ ในการปองกัน วินิจฉัย และรักษาโรคตางๆ ไดอยางถูกตอง 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

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

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(12) วางแผนการดําเนินงานดานวิทยาศาสตรการแพทยตามท่ีไดรับมอบหมาย  เพ่ือใหการ

ดําเนินงานดานวิทยาศาสตรการแพทยเปนไปอยางมีระบบ และสอดคลองตามแผนงาน และ
เปาหมายของหนวยงานท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

(13) วางแผนการใชงบประมาณ ทรัพยากร และบุคลากรท่ีอยูในความรับผิดชอบ เพ่ือใหสามารถ
ใชงบประมาณ ทรัพยากร และบุคลากรไดอยางคุมคา และเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

 
3.  ดานประสานงาน 
(14) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานการควบคุมสารเคมี การปองกันโรคติดตอ 

และการทดลองดานวิทยาศาสตรการแพทยตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 
4.  ดานบริการ 
(15) ใหคําปรึกษา และคําแนะนําดานการควบคุม การปองกันสารเคมีท่ีมากับอาหารและวัตถุ

ตางๆ ในชีวิตประจําวัน รวมท้ังพาหะหรือสาเหตุของการเกิดโรคหรือโรคติดตอใหแก
หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังประชาชนผูสนใจท่ัวไป เพ่ือใหมีความรู ความ
เขาใจ และสามารถปองกันตนเองไดอยางถูกตองเหมาะสม  

(16) ใหบริการทางวิชาการ และสนับสนุนการถายทอดองคความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ใหมๆ แกบุคคลตางๆ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและสามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทยประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

และ 
2. ไดดํารงตําแหนงระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป  โดยจะตองปฏิบัติ

ราชการเกี่ยวกับงานวิชาการวิทยาศาสตรการแพทยหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 
ป กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 4 ป สําหรับผูท่ีไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทาง
เทคนิคการแพทย จุลชีววิทยา ชีววิทยา  ชีวเคมี เคมี เคมีวิเคราะห เคมีการอาหาร เภสัชศาสตร 
พฤกษศาสตร  เภสัชวิเคราะห เภสัชวิทยา  เภสัชกรรม  เภสัชเคมี  พิษวิทยา  ฟสิกสเคมี  ฟสิกส
รังสี วิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรท่ัวไป วิทยาศาสตรการอาหาร  จุลชีววิทยาการอาหาร 
พยาธิวิทยาคลีนิค พยาธิชีววิทยา พาราสิตวิทยา อิมมูโนวิทยา ฟสิกส   ฟสิกสการแพทย อายุร
ศาสตรเขตรอน  สรีรวิทยา นิติวิทยาศาสตร พันธุศาสตร เทคโนโลยีชีวภาพ เภสัชศาสตร สัตว
วิทยาวิทยาศาสตรสาขากีฏวิทยา กีฏวิทยาการเกษตร วิทยาศาสตร ท่ีใชในการเกษตร  
วิทยาศาสตรสาขาชีววิทยา คณิตศาสตร ฟสิกสรังสี ฟสิกสสุขภาพ นิวเคลียรฟสิกส นิวเคลียร
เทคโนโลยี อาชีววิทยา  วิศวกรรมสุขาภิบาล  รังสีเทคนิค หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือไดรับปริญญาทางแพทยศาสตร  หรือเทียบไดไมต่ํากวา
นี้  (ซึ่งอาจไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมจากแพทยสภา) หรือสัตวแพทยศาสตร 
หรือไดรับปริญญาทางสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ท่ีมีพ้ืน
ความรูทางแพทยศาสตร  หรือสัตวแพทยศาสตร) และกําหนดเวลา 6 ปใหลดเปน 2 ปสําหรับผูท่ี
ไดรับปริญญาเอกทาง จุลชีววิทยา ชีวเคมี พยาธิวิทยาคลีนิค  พยาธิชีววิทยา อิมมูโนวิทยา เวช
ศาสตร อายุรศาสตรเขตรอน ฟสิกส เคมี เคมีวิเคราะห พิษวิทยา จุลชีววิทยา ทางอาหาร อาหาร
เคมี เภสัชศาสตร  พฤกษเคมี  สาธารณสุขศาสตร  (ท่ีมีพ้ืนความรูทางแพทยศาสตร) 
วิทยาศาสตรสาขากีฏวิทยา วิทยาศาสตรสาขาชีววิทยา ฟสิกสรังสี หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวา
ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิทยาศาสตรการแพทย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิทยาศาสตรการแพทย 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การคนควา การเก็บตัวอยาง การ

ตรวจวิเคราะหสารตางๆ และการวิจัยทางชีวเคมีจากชิ้นสวนหรือสารท่ีไดจากรางกายของ
ผูปวย เพ่ือหาสาเหตุความผิดปกติของรางกาย และสาเหตุของการเกิดโรค อันเปนการ
สนับสนุนใหการวินิจฉัยโรค และอาการเกิดความถูกตองมากท่ีสุด  

(2) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การคนควา และการทดลองการใช
สารตางๆ ความไวตอสารปฏิชีวนะ ผลกระทบขางเคียงจากการใชยา โดยอาศัยสัตวทดลอง 
และการเพาะเชื้อชนิดตางๆ เพ่ือใชในการสรางเซรุม และวัคซีนแอนติเจนท่ีใชเปนภูมิคุมกัน
โรค หรือยารักษาโรค  

(3) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การคนควา การเพาะเชื้อ และการ
ทดลองเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและอันตรายของจุลชีววิทยา เพ่ือใหมีขอมูลในการปองกัน 
และการรักษาโรคหรืออาการผิดปกติตางๆ ท่ีเกิดจากแบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต หรือจุลชีพอื่นๆ  

(4) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยา การจําแนก
ชนิดและหมวดหมู การสํารวจความชุกชุม และความสามารถในการนําโรคของพาหะนําโรค
ชนิดตางๆ รวมท้ังการคนควาหาวิธีปองกัน และการกําจัดท้ังทางเคมี ชีววิธี เพ่ือเปนการชวย
ในการปองกัน ควบคุม และกําจัดโรคติดตอตางๆ  

(5) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบํารุงรักษาเคร่ืองมือท่ีใชในการทํางานตางๆ 
เพ่ือใหเคร่ืองมือเหลานั้นสามารถทํางานไดอยางดีอันจะสงผลใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

(6) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การคนควา และการติดตาม
เทคโนโลยีดานเวชศาสตรธนาคารเลือด เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงงานดานเวชศาสตรธนาคาร
เลือดใหมีมาตรฐาน สามารถบริการผูปวยไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

(7) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การวิเคราะห การวิจัย และการจัดทํา
ขอมูล เอกสาร และรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรการแพทย 
เพ่ือใหมีขอมูล เอกสาร และรายงานท่ีมีความถูกตอง ครบถวน และเปนประโยชนในการ
ปรับปรุง และพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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(8) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือให
ไดองคความรู นวัตกรรม เทคโนโลยีใหมๆ ในการปองกัน วินิจฉัย และรักษาโรคตางๆ ได
อยางถูกตอง 

(9) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานวิทยาศาสตรการแพทยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจ
วาระบบงานท่ีตั้งไวสามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลอง
กับความตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน  

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

(11) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงาน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(12) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(13) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกจิท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(14) วางแผนการดําเนินงานดานวิทยาศาสตรการแพทยตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการ

ดําเนินงานดานวิทยาศาสตรการแพทยเปนไปอยางมีระบบ และสอดคลองตามแผนงาน และ
เปาหมายของหนวยงานท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

(15) วางแผนการใชงบประมาณ ทรัพยากร และบุคลากรท่ีอยูในความรับผิดชอบ เพ่ือใหสามารถ
ใชงบประมาณ ทรัพยากร และบุคลากรไดอยางคุมคา และเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

(16) วางแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดการพัฒนาและมี
ความชํานาญงานมากข้ึนอันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานดานวิทยาศาสตรการแพทย
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(17) วางแผนและพัฒนารูปแบบการวิจัยตางๆ ดานวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือคิดคนวิธีการ
ใหมๆ อันจะชวยใหการทํางานมีประสิทธิผลมากข้ึน 

 
3.  ดานประสานงาน 
(18) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานการควบคุมสารเคมี การปองกันโรคติดตอ 

และการทดลองดานวิทยาศาสตรการแพทยตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
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(19) เขารวมประชุมกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือเปนการ
แลกเปล่ียนขอมูล ความรู และเทคโนโลยีตางๆ ระหวางกัน อันจะสงผลใหการทํางานมี
ประสิทธิผลมากข้ึน 

 
4.  ดานบริการ 
(20) ใหคําปรึกษา และคําแนะนําดานการควบคุม การปองกันสารเคมีท่ีมากับอาหารและวัตถุ

ตางๆ ในชีวิตประจําวัน รวมท้ังพาหะหรือสาเหตุของการเกิดโรคหรือโรคติดตอใหแก
หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังประชาชนผูสนใจท่ัวไป เพ่ือใหมีความรู ความ
เขาใจ และสามารถปองกันตนเองไดอยางถูกตองเหมาะสม  

(21) ใหบริการทางวิชาการ และสนับสนุนการถายทอดองคความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ใหมๆ แกบุคคลตางๆ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและสามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทยประเภทวิชาการ ระดับปฎิบัติการ 

และ 
2. ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย

จะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป 
 

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

บริหารงานทุกดานของงานวิทยาศาสตรการแพทยท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงานของ
หนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

(2) วางแผนงาน กําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอน และแนวทางการปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตร
การแพทย เพ่ือสรางมาตรฐานในการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ และเปนท่ียอมรับ
โดยท่ัวไป 

(3) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุง แกไขปญหาขอขัดของ อุปสรรค และความผิดพลาดตางๆ 
รวมท้ังแนวทางในการปองกันปญหาตางๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานดาน
วิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานของ
หนวยงานใหมากข้ึนและสอดคลองกับเปาหมาย และนโยบายท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กําหนดไว 

(4) กําหนดผลสัมฤทธ์ิท้ังดานผลผลิต และผลลัพธท่ีจะไดจากการดําเนินงานดานวิทยาศาสตร
การแพทย เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตรง
ตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(5) กําหนดขอบเขต และหลักเกณฑการตรวจสอบ การประเมินผล การประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด และ
มีประโยชนอยางสูงสุดใหแกประชาชน และสังคม 

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

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

(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) วางแผนการดําเนินงานดานวิทยาศาสตรการแพทยตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการ

ดําเนินงานดานวิทยาศาสตรการแพทยเปนไปอยางมีระบบ และสอดคลองตามแผนงาน และ
เปาหมายของหนวยงานท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

(13) วางแผนการใชงบประมาณ ทรัพยากร และบุคลากรท่ีอยูในความรับผิดชอบ เพ่ือใหสามารถ
ใชงบประมาณ ทรัพยากร และบุคลกรไดอยางคุมคา และเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

(14) วางแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดการพัฒนาและมี
ความชํานาญงานมากข้ึนอันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานดานวิทยาศาสตรการแพทย
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(15) วางแผนและพัฒนารูปแบบการวิจัยตางๆ ดานวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือคิดคนวิธีการ
ใหมๆ อันจะชวยใหการทํางานมีประสิทธิผลมากข้ึน 

 
3.  ดานประสานงาน 
(16) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานการควบคุมสารเคมี การปองกันโรคติดตอ 

และการทดลองดานวิทยาศาสตรการแพทยตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

(17) เขารวมประชุมกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือเปนการ
แลกเปล่ียนขอมูล ความรู และเทคโนโลยีตางๆ ระหวางกันอันจะสงผลใหการทํางานมี
ประสิทธิผลมากข้ึน 
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4.  ดานบริการ 
(18) ใหคําปรึกษา และคําแนะนําดานการควบคุม การปองกันสารเคมีท่ีมากับอาหารและวัตถุ

ตางๆ ในชีวิตประจําวัน รวมท้ังพาหะหรือสาเหตุของการเกิดโรคหรือโรคติดตอใหแก
หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังประชาชนผูสนใจท่ัวไป เพ่ือใหมีความรู ความ
เขาใจ และสามารถปองกันตนเองไดอยางถูกตองเหมาะสม  

(19) ใหบริการทางวิชาการ และสนับสนุนการถายทอดองคความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ใหมๆ แกบุคคลตางๆ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและสามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(20) สงเสริม และสนับสนุนการผลิตคูมือ หรือเอกสารเกี่ยวกับดานวิทยาศาสตรการแพทย 
ตลอดจนสนับสนุนการจัดอบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือชวยให
การเผยแพรประชาสัมพันธและสรางความเขาใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตรการแพทยใหลุลวงไปสู
เปาหมายท่ีตั้งไวอยางสมบูรณ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทยประเภทวิชาการ ระดับปฎิบัติการ 

และ 
2. ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย

จะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป 
 

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

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การสังคมสงเคราะห  
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษา การสํารวจ การสัมภาษณ การสอบประวัติ และการวิเคราะหขอมูล ปญหา 
ขอเท็จจริง และสาเหตุตางๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังดําเนินการใหคําปรึกษา คําแนะนํา ความรู  
การบริการ ความชวยเหลือ การแกไขปญหา และดําเนินการสังคมสงเคราะหในดานตางๆ ท่ีถูกตอง 
และเหมาะสมตามหลักการสังคมสงเคราะหแกผูดอยโอกาสทางสังคม หรือผูมีปญหาทางสังคมตางๆ 
เชน เด็ก วัยรุน คนชรา คนขอทาน โสเภณี ผูตองขัง ผูปวย คนพิการและทุพพลภาพ และประชาชน
ท่ัวไปท่ีไมสามารถจะแกไขปญหาของตัวเองและครอบครัว ผูประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือ 
ผูตกทุกขไดยากในกรณีตางๆ อันจะมีผลกระทบกระเทือนตอชุมชน และสังคมโดยสวนรวม เพ่ือให
ผูรับการสงเคราะหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และสามารถพ่ึงตนเองในสังคมไดอยางมีความสุข และปฏิบัติ
หนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นักสังคมสงเคราะห  ระดับปฏิบัติการ 
  นักสังคมสงเคราะห  ระดับชํานาญการ 
  นักสังคมสงเคราะห  ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นักสังคมสงเคราะห  ระดับเชี่ยวชาญ 
 
   
 
 
 

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



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การสังคมสงเคราะห 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักสังคมสงเคราะห 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) รวบรวม ศึกษา สัมภาษณ สอบประวัติ และวิเคราะหขอมูล ปญหา ขอเท็จจริง และสาเหตุ

ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับผู รับการสงเคราะห เพ่ือประกอบการพิจารณาใหการสงเคราะห
ชวยเหลือและการใหบริการไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

(2) ใหคําปรึกษา คําแนะนํา ความรู  การบริการ ความชวยเหลือ การแกไขปญหา และ
ดําเนินการสังคมสงเคราะหในดานตางๆ ท่ีถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับปญหาและ
ตรงตามความตองการของผูรับการสงเคราะห เพ่ือใหผูรับการสงเคราะหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
สามารถพ่ึงพาตนเองได และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

(3) สํารวจ ศึกษา วิเคราะห และวิจัยสภาพปญหาทางสังคม ชุมชน และผูดอยโอกาสทางสังคม 
ตางๆ เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการแกไขปญหาดานสังคมสงเคราะหไดอยางถูกตอง 
เหมาะสม และสอดคลองกับสภาพปญหาอยางแทจริง  

(4) สงเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิต และจัดสวัสดิการตางๆ แกผูรับการสงเคราะห เพ่ือให
ผูรับการสงเคราะหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ไดรับสวัสดิการท่ีเหมาะสม สามารถพ่ึงพาตนเองได 
และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

(5) ติดตอและประสานงานเพ่ือการสังคมสงเคราะหตางๆ เชน การประสานความชวยเหลือ การ
ประสานความรวมมือ เปนตน กับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกองคกร 
เพ่ือสนับสนุนใหงานสังคมสงเคราะหเปนไปอยางราบร่ืน และสามารถใหการชวยเหลือผูรับ
การสงเคราะหไดอยางถูกตอง เหมาะสม และทันตามเวลาท่ีกําหนดไว 

(6) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห และจัดทําแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับงานสังคมสงเคราะห เพ่ือใหสามารถใหบริการ ความชวยเหลือ และดําเนินการ
ดานสังคมสงเคราะหตางๆ ไดอยางถูกตอง และสอดคลองตามแผนงาน เปาหมาย และ
นโยบายของหนวยงานท่ีกําหนดไว 

(7) จัดทําขอมูล เอกสาร และรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานสังคมสงเคราะห เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปน
ประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางานดานสังคมสงเคราะหใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(8) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสังคมสงเคราะห เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

2.  ดานแผนงาน 
(10) วางแผนการปฏิบัติงานดานการสังคมสงเคราะหตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองตามแผนงาน และนโยบายของหนวยงาน 
(11) เสนอแนะขอมูล แนวทาง และวิธีการตางๆ ประกอบการวางแผนงานดานการสังคม

สงเคราะห เพ่ือเปนประโยชนตอการวางแผนงาน การกําหนดแผนการ แนวทาง หลักเกณฑ 
หรือมาตรการตางๆ ของหนวยงาน 

 
3.  ดานประสานงาน 
(12) ประสานงานดานการสังคมสงเคราะหกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานดานการสังคมสงเคราะหใหเปนไปอยางราบร่ืน และแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด
ไว 

 
4.  ดานบริการ 
(13) ใหคําปรึกษา แนะนํา และเผยแพรความรูเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะหแกหนวยงานตางๆ 

และประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสังคมสงเคราะหศาสตร สังคมวิทยา จิตวิทยา 
หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การสังคมสงเคราะห 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักสังคมสงเคราะห 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการรวบรวม การศึกษา การสัมภาษณ การสอบประวัติ และการวิเคราะห

ขอมูล ปญหา ขอเท็จจริง และสาเหตุตางๆ ท่ีเกี่ย วของกับผู รับการสงเคราะห เ พ่ือ
ประกอบการพิจารณาใหการสงเคราะหชวยเหลือและการใหบริการไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม 

(2) ควบคุม และดูแลการใหคําปรึกษา คําแนะนํา ความรู การบริการ ความชวยเหลือ การแกไข
ปญหา และการดําเนินการสังคมสงเคราะหในดานตางๆ ท่ีถูกตอง เหมาะสม และสอดคลอง
กับปญหาและตรงตามความตองการของผูรับการสงเคราะห เพ่ือใหผูรับการสงเคราะหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถพ่ึงพาตนเองได และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

(3) ควบคุม และดูแลการสํารวจ การศึกษา การวิเคราะห และการวิจัยสภาพปญหาทางสังคม 
ชุมชน และผูดอยโอกาสทางสังคมตางๆ เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการแกไขปญหา
ดานสังคมสงเคราะหไดอยางถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับสภาพปญหาอยางแทจริง  

(4) ควบคุม และดูแลการสงเสริม การสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดสวัสดิการ
ตางๆ แกผูรับการสงเคราะห เพ่ือใหผูรับการสงเคราะหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ไดรับสวัสดิการ
ท่ีเหมาะสม สามารถพ่ึงพาตนเองได และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

(5) ควบคุม และดูแลการติดตอและการประสานงานเพ่ือการสังคมสงเคราะหตางๆ เชน การ
ประสานความชวยเหลือ การประสานความรวมมือ เปนตน กับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
ท้ังภายในและภายนอกองคกร เพ่ือสนับสนุนใหงานสังคมสงเคราะหเปนไปอยางราบร่ืน และ
สามารถใหการชวยเหลือผูรับการสงเคราะหไดอยางถูกตอง เหมาะสม และทันตามเวลาท่ี
กําหนดไว 

(6) ควบคุม และดูแลการศึกษา การรวบรวม การวิเคราะห และการจัดทําแผนปฏิบัติงาน 
แผนปฏิบัติการ และแผนงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานสังคมสงเคราะห เพ่ือใหสามารถ
ใหบริการ ความชวยเหลือ และดําเนินการดานสังคมสงเคราะหตางๆ ไดอยางถูกตอง และ
สอดคลองตามแผนงาน เปาหมาย และนโยบายของหนวยงานท่ีกําหนดไว 

(7) ควบคุม และดูแลการจัดทําขอมูล เอกสาร และรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานสังคม
สงเคราะห เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางานดานสังคม
สงเคราะหใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

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

(9) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสังคมสงเคราะห เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(10) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(11) วางแผนการจัดทําโครงการ กิจกรรม และงบประมาณในการดําเนินการสังคมสงเคราะห

เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ไมซ้ําซอน และอยูในงบประมาณท่ีกําหนดไว 
(12) พัฒนาและวางแผนมาตรฐานงานบริการสังคมสงเคราะหใหสอดคลองกับสถานการณ เพ่ือ

เปนประโยชนตอการกําหนดแผนงาน แนวทาง นโยบาย หลักเกณฑ หรือมาตรการตางๆ 
ของหนวยงาน 

(13) เสนอแนะวิธีการแกไขและปรับปรุงงานสังคมสงเคราะห เพ่ือใหสามารถฟนฟู ชวยเหลือ และ
ใหบริการแกผูรับการสงเคราะหไดอยางมีประสิทธิภาพข้ึน 

 
3.  ดานประสานงาน 
(14) ประสานงานดานการสังคมสงเคราะหกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานดานการสังคมสงเคราะหใหเปนไปอยางราบร่ืน และแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด
ไว 

 
4.  ดานบริการ 
(15) ใหคําปรึกษา แนะนํา และเผยแพรความรูเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะหแกหนวยงานตางๆ 

และประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
(16) จัดบริการทางสังคมสงเคราะหและบริการทางสังคมอื่นๆ เพ่ือฟนฟู และชวยเหลือผูรับการ

สงเคราะหและครอบครัวใหสามารถอยูในสังคมไดอยางปกติ 
(17) จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางดานสังคมสงเคราะหแกบุคลากร และ

ประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหการเกิดความรูและความเขาใจท่ีถูกตองในเร่ืองการสังคม
สงเคราะห 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสังคมสงเคราะหประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 
ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 
ป กําหนด 6 ป ใหลดเปน 4 ปสําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสังคม
สงเคราะหศาสตร  สังคมวิทยา จิตวิทยา  หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได และกําหนด 6 ป ใหลดเปน 2 ปสําหรับผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไม
ต่ํากวานี้ทางสังคมสงเคราะหศาสตร  สังคมวิทยา จิตวิทยา  หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การสังคมสงเคราะห 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักสังคมสงเคราะห 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การสัมภาษณ การสอบประวัติ และ

การวิเคราะหขอมูล ปญหา ขอเท็จจริง และสาเหตุตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับผูรับการสงเคราะห 
เพ่ือประกอบการพิจารณาใหการสงเคราะหชวยเหลือและการใหบริการไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม 

(2) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใหคําปรึกษา คําแนะนํา ความรู การบริการ 
ความชวยเหลือ การแกไขปญหา และการดําเนินการสังคมสงเคราะหในดานตางๆ ท่ีถูกตอง 
เหมาะสม และสอดคลองกับปญหาและตรงตามความตองการของผูรับการสงเคราะห เพ่ือให
ผูรับการสงเคราะหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถพ่ึงพาตนเองได และอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข 

(3) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการสํารวจ การศึกษา การวิเคราะห และการวิจัย
สภาพปญหาทางสังคม ชุมชน และผูดอยโอกาสทางสังคม ตางๆ เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปน
ประโยชนในการแกไขปญหาดานสังคมสงเคราะหไดอยางถูกตอง เหมาะสม และสอดคลอง
กับสภาพปญหาอยางแทจริง  

(4) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการสงเสริม การสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการจัดสวัสดิการตางๆ แกผูรับการสงเคราะห เพ่ือใหผูรับการสงเคราะหมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน ไดรับสวัสดิการท่ีเหมาะสม สามารถพ่ึงพาตนเองได และอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข 

(5) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการติดตอและการประสานงานเพ่ือการสังคม
สงเคราะหตางๆ เชน การประสานความชวยเหลือ การประสานความรวมมือ เปนตน กับ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกองคกร เพ่ือสนับสนุนใหงานสังคม
สงเคราะหเปนไปอยางราบร่ืน และสามารถใหการชวยเหลือผูรับการสงเคราะหไดอยาง
ถูกตอง เหมาะสม และทันตามเวลาท่ีกําหนดไว 

(6) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การรวบรวม การวิเคราะห และการ
จัดทําแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานสังคมสงเคราะห 
เพ่ือใหสามารถใหบริการ ความชวยเหลือ และดําเนินการดานสังคมสงเคราะหตางๆ ไดอยาง
ถูกตอง และสอดคลองตามแผนงาน เปาหมาย และนโยบายของหนวยงานท่ีกําหนดไว 



��2
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(7) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดทําขอมูล เอกสาร และรายงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของดานสังคมสงเคราะห เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางาน
ดานสังคมสงเคราะหใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(8) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานสังคมสงเคราะหท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา
ระบบงานท่ีตั้งไวสามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
ความตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน  

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

(10) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงาน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(11) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสังคมสงเคราะห เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(13) จัดระบบและแผนการปฏิบัติงานของหนวยงาน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 
(14) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในการกําหนดนโยบายการพัฒนางานดานสังคมสงเคราะห 

เพ่ือใหสามารถวางแผนการดําเนินโครงการ กิจกรรม และแนวทางการปฏิบัติงานใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(15) กําหนดแนวทางการพัฒนาและวางแผนงานดานสังคมสงเคราะห เพ่ือใหมีแนวทาง และ
แผนงานท่ีสอดคลองกับนโยบาย เปาหมาย และกลยุทธท่ีองคกรกําหนดไว 

 
3.  ดานประสานงาน 
(16) ประสานงานดานการสังคมสงเคราะหกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานดานการสังคมสงเคราะหใหเปนไปอยางราบร่ืน และแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด
ไว 

 
4.  ดานบริการ 
(17) เปนวิทยากร ใหคําปรึกษา คําแนะนํา เผยแพรขอมูลขาวสาร และอบรมความรูดานสังคม

สงเคราะหแกหนวยงานตางๆ และประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือนําไปเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
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(18) ผลิต และจัดทําคูมือเอกสารทางวิชาการ และตําราท่ีเกี่ยวของดานสังคมสงเคราะห เพ่ือ
ถายทอดขอมูล ความรู และความเขาใจท่ีถูกตองแกบุคลากร และประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป  

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสังคมสงเคราะหประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 
ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 
ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

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

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การสังคมสงเคราะห 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักสังคมสงเคราะห 
สระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) บริหารงานในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือเทียบเทา ซึ่งมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการควบคุมและ

บริหารงานทุกดานของงานสังคมสงเคราะหท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(2) กําหนดผลสัมฤทธ์ิท้ังดานผลผลิต และผลลัพธท่ีจะไดจากการดําเนินงานดานสังคม
สงเคราะห เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตรง
ตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(3) กําหนดเคร่ืองมือ แนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดาน
สังคมสงเคราะห เพ่ือใหการทํางานของหนวยงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับการสงเคราะห ประชาชน ชุมชน และสังคม 

(4) เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย โครงการ 
และกิจกรรมตางๆ ดานสังคมสงเคราะห เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน และสามารถใหบริการดานสังคมสงเคราะหแกผูรับการสงเคราะหไดอยางสอดคลอง
กับความตองการและปญหาอยางแทจริง 

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

(6) บริหารจดัการบุคลากรในภาพรวมของท้ังหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจท่ีดี
ในการทํางาน สามารถรักษาคนเกงคนดี และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความสามารถ 
และสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

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

(8) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงานและสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(9) ศึกษาความรู เทคนิคใหมๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในงานและวิเคราะหถึงปญหาและ
ขอบกพรองในการดําเนินการเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ ทันกับสถานการณในปจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตได 

(10) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(11) วางแผนงาน ข้ันตอน กระบวนการ และแนวทางการดําเนินดานสังคมสงเคราะห เพ่ือ

สนับสนุนใหการดําเนินงานของหนวยงานเปนไปตามแผนงาน ระยะเวลา และวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(12) วางแผนการใชงบประมาณ ทรัพยากร และบุคลากรท่ีอยูในความรับผิดชอบ เพ่ือใหสามารถ
ใชงบประมาณ ทรัพยากร และบุคลกรไดอยางคุมคา และเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

(13) วางแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดการพัฒนาและมี
ความชํานาญงานมากข้ึนอันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานดานสังคมสงเคราะหใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
3.  ดานประสานงาน 
(14) ประสานงานดานสังคมสงเคราะหกับหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอกองคกร เพ่ือให

การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคหลักท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(15) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานตางๆ รวมท้ังท่ีประชุมท้ังภายในและภายนอก
องคกร เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 

 
4.  ดานบริการ 
(16) ใหบริการทางวิชาการ และสนับสนุนการถายทอดองคความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยี

ใหมๆ แกบุคคลตางๆ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและสามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(17) สงเสริม และสนับสนุนการผลิตคูมือ หรือเอกสารเกี่ยวกับดานสังคมสงเคราะห ตลอดจน
สนับสนุนการจัดอบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห เพ่ือชวยใหการเผยแพร
ประชาสัมพันธและสรางความเขาใจดานสังคมสงเคราะหลุลวงไปสูเปาหมายท่ีตั้งไวอยาง
สมบูรณ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสังคมสงเคราะหประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย
กวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การสันทนาการ 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางดานสันทนาการ ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการคิดคน การออกแบบ การจัดทํา และการพัฒนาโครงการ และกิจกรรมสันทนาการตางๆ 
ท่ีสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผูสูงอายุ และประชาชนท่ัวไปไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
และเกิดสุขภาวะท่ีดี เชน โครงการแขงขันกีฬา โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย โครงการฝกทักษะ
ทางดานกีฬา เปนตน รวมท้ังติดตอประสานงานดานกิจกรรมสันทนาการกับหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน ตลอดจนเผยแพรขอมูลขาวสาร ถายทอดความรู และฝกอบรมตางๆ และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ี
เกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นักวิชาการสันทนาการ  ระดับปฏิบัติการ 
  นักวิชาการสันทนาการ  ระดับชํานาญการ 
  นักวิชาการสันทนาการ  ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นักวิชาการสันทนาการ  ระดับเชี่ยวชาญ 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การสันทนาการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการสันทนาการ 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ดําเนินการ และจัดทําโครงการ และกิจกรรมดานสันทนาการตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผูสูงอายุ และประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบไดใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน และเกิดสุขภาวะท่ีดี 

(2) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห และจัดทําแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับงานสันทนาการ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหการดําเนินการดานสันทนาการ
เปนไปอยางถูกตอง และสอดคลองตามแผนงาน เปาหมาย และนโยบายของหนวยงานท่ี
กําหนดไว 

(3) ศึกษา วิเคราะห ประมวล และสรุปผลขอมูล สถานการณ และปญหาตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
การดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมดานสันทนาการตางๆ เพ่ือเปนแนวทางในการวางแผน
งานและจัดทําแผนงานดานการพัฒนาคุณภาพงานสันทนาการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

(4) จัดทําเอกสาร และสรุปรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานสันทนาการ เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปน
ประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางาน โครงการ และกิจกรรมดานสันทนาการใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  

(5) เสนอแนะความคิดเห็น และรวมคิดคน สรางสรรคหัวขอ ประเด็น โครงการ และกิจกรรม
ดานสันทนาการตางๆ ท่ีนาสนใจ เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาและวางแผนโครงการ และ
กิจกรรมดานสันทนาการตางๆ ของหนวยงานท่ีสอดคลองกับความตองการของนักเรียน 
นักศึกษา เยาวชน ผูสูงอายุ และประชาชนท่ัวไป และเกิดประโยชนอยางแทจริง 

(6) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสันทนาการ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(7) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(8) วางแผนการทํางานดานสันทนาการตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือรวมดําเนินการวางแผนการ

ทํางานของหนวยงาน โครงการ หรือกิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานดาน
สันทนาการเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
3.  ดานประสานงาน 
(9) ประสานงานดานสันทนาการกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ดานสันทนาการใหเปนไปอยางราบร่ืน และแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไว 
 
4.  ดานบริการ 
(10) ใหคําแนะนํา บริการ และเผยแพรความรูทางวิชาการเบ้ืองตนดานสันทนาการแกนักเรียน 

นักศึกษา เยาวชน ผูสูงอายุ ประชาชนท่ัวไป และหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก 
เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ทุกสาขาวิชาท่ี ก.ถ. รับรองหรือทางอื่นท่ี  ก.ถ. กําหนดวา
ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

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

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การสันทนาการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการสันทนาการ 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการดําเนินการ และการจัดทําโครงการ และกิจกรรมดานสันทนาการตางๆ 

ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผูสูงอายุ และประชาชนท่ัวไปใน
พ้ืนท่ีท่ีรับผดิชอบไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และเกิดสุขภาวะท่ีดี 

(2) ควบคุม และดูแลการศึกษา การรวบรวม การวิเคราะห และการจัดทําแผนปฏิบัติงาน 
แผนปฏิบัติการ และแผนงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานสันทนาการ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
ใหการดําเนินการดานสันทนาการเปนไปอยางถูกตอง และสอดคลองตามแผนงาน 
เปาหมาย และนโยบายของหนวยงานท่ีกําหนดไว 

(3) ควบคุม และดูแลการศึกษา การวิเคราะห การประมวล และการสรุปผลขอมูล สถานการณ 
และปญหาตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมดานสันทนาการตางๆ 
เพ่ือเปนแนวทางในการวางแผนงานและจัดทําแผนงานดานการพัฒนาคุณภาพงานสันทนาการ
ใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากข้ึน 

(4) ควบคุม และดูแลการจัดทําเอกสาร และการสรุปรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานสันทนาการ 
เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางาน โครงการ และกิจกรรมดาน
สันทนาการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(5) คิดคน ออกแบบ และสรางสรรคหัวขอ ประเด็น โครงการ และกิจกรรมดานสันทนาการตางๆ 
ท่ีนาสนใจ เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาและวางแผนโครงการ และกิจกรรมดานสันทนา
การตางๆ ของหนวยงานท่ีสอดคลองกับความตองการของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน 
ผูสูงอายุ และประชาชนท่ัวไป และเกิดประโยชนอยางแทจริง 

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

(7) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสันทนาการ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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2.  ดานแผนงาน 
(9) วางแผนการทํางานดานสันทนาการตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือรวมดําเนินการวางแผนการ

ทํางานของหนวยงาน โครงการ หรือกิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของ และแกไขปญหาในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานดานสันทนาการเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธ์ิท่ี
กําหนดไว 

(10) เสนอแนะขอมูล แนวทาง และวิธีการตางๆ ประกอบการวางแผนงานดานการสันทนาการ 
เพ่ือเปนประโยชนตอการวางแผนงาน การกําหนดแผนการ แนวทาง หลักเกณฑ หรือ
มาตรการตางๆ ของหนวยงาน 

 
3.  ดานประสานงาน 
(11) ประสานงานดานสันทนาการกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ดานสันทนาการใหเปนไปอยางราบร่ืน และแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไว 
 
4.  ดานบริการ 
(11) ใหคําแนะนํา บริการ และเผยแพรความรูทางวิชาการเบ้ืองตนดานสันทนาการแกนักเรียน 

นักศึกษา เยาวชน ผูสูงอายุ ประชาชนท่ัวไป และหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก 
เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน 

(12) จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางดานสันทนาการแกบุคลากร และ
ประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหการเกิดความรูและความเขาใจท่ีถูกตองในงานสันทนาการ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสันทนาการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  6  
ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสันทนาการ งานกีฬา  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1  ป กําหนดเวลา 6 ป  ใหลดเปน 4 ป  สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาไดไม
ต่ํากวานี้ในทุกสาขาท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และ
กําหนดเวลา 6 ป  ใหลดเปน 2 ป  สําหรับผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ท่ี ก.ถ.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

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

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การสันทนาการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการสันทนาการ 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการ และการจัดทําโครงการ และ

กิจกรรมดานสันทนาการตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา เยาวชน 
ผูสูงอายุ และประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และเกิดสุข
ภาวะท่ีดี 

(2) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การรวบรวม การวิเคราะห และการ
จัดทําแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานสันทนาการ เพ่ือ
สงเสริมและสนับสนุนใหการดําเนินการดานสันทนาการเปนไปอยางถูกตอง และสอดคลอง
ตามแผนงาน เปาหมาย และนโยบายของหนวยงานท่ีกําหนดไว 

(3) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การวิเคราะห การประมวล และการ
สรุปผลขอมูล สถานการณ และปญหาตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงาน โครงการ และ
กิจกรรมดานสันทนาการตางๆ เพ่ือเปนแนวทางในการวางแผนงานและจัดทําแผนงานดาน
การพัฒนาคุณภาพงานสันทนาการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากข้ึน 

(4) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดทําเอกสาร และการสรุปรายงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของดานสันทนาการ เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางาน 
โครงการ และกิจกรรมดานสันทนาการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(5) ควบคุม ติดตาม และดูแลการคิดคน การออกแบบ และการสรางสรรคหัวขอ ประเด็น 
โครงการ และกิจกรรมดานสันทนาการตางๆ ท่ีนาสนใจ เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาและ
วางแผนโครงการ และกิจกรรมดานสันทนาการตางๆ ของหนวยงานท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผูสูงอายุ และประชาชนท่ัวไป และเกิดประโยชน
อยางแทจริง 

(6) สรางและพัฒนาเคร่ืองมือ คูมือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ และผลิตส่ือตางๆ เพ่ือ
นําไปใชในการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพงานสันทนาการใหเปนมาตรฐาน
เดียวกัน และเกิดประโยชนอยางสูงสุดแกนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผูสูงอายุ และประชาชน
ท่ัวไป 

(7) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานสันทนาการท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบงาน
ท่ีตั้งไวสามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความ
ตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน  
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(8) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(9) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงาน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสันทนาการ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(12) วางแนวทางในการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนางานสันทนาการ เพ่ือใหงานสันทนาการมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน และสอดคลองตามเปาหมาย นโยบาย และกลยุทธขององคกร 
(13) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในการกําหนดนโยบายการพัฒนางานดานสันทนาการ เพ่ือ

วางแผนการดําเนินโครงการ กิจกรรม และแนวทางการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
3.  ดานประสานงาน 
(12) ประสานงานดานสันทนาการกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ดานสันทนาการเปนไปอยางราบร่ืน และแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไว 
 
4.  ดานบริการ 
(14) เปนวิทยากร ใหคําปรึกษา คําแนะนํา เผยแพรขอมูลขาวสาร และอบรมความรูดานสันทนา

การแกนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผูสูงอายุ ประชาชนท่ัวไป และหนวยงานตางๆ เพ่ือนําไป
เปนแนวทางในการปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

(15) ผลิต และจัดทําคูมือเอกสารทางวิชาการ และตําราท่ีเกี่ยวของดานสันทนาการ เพ่ือถายทอด
ขอมูล ความรู และความเขาใจท่ีถูกตองแกบุคลากร และประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป  

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสันทนาการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา   
4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสันทนาการ งานกีฬา  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1  ป 

 
 



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 

สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การสันทนาการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการสันทนาการ 
สระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) กําหนดผลสัมฤทธ์ิท้ังดานผลผลิต และผลลัพธท่ีจะไดจากการดําเนินงานดานสันทนาการ 

เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตรงตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) กําหนดเคร่ืองมือ แนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดาน
สันทนาการ เพ่ือใหการทํางานของหนวยงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูรับการสงเคราะห ประชาชน ชุมชน และสังคม 

(3) เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย โครงการ 
และกิจกรรมตางๆ ดานสันทนาการ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน และสามารถใหบริการดานสันทนาการแกผูรับการสงเคราะหไดอยางสอดคลองกับความ
ตองการและปญหาอยางแทจริง 

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

(5) บริหารจัดการบุคลากรในภาพรวมของท้ังหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจท่ีดี
ในการทํางาน สามารถรักษาคนเกงคนดี และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความสามารถ 
และสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

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

(7) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงานและสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(8) ศึกษาความรู เทคนิคใหมๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในงานและวิเคราะหถึงปญหาและ
ขอบกพรองในการดําเนินการเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ ทันกับสถานการณในปจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตได 
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(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(10) วางแผนงาน ข้ันตอน กระบวนการ และแนวทางการดําเนินดานสันทนาการ เพ่ือสนับสนุน

ใหการดําเนินงานของหนวยงานเปนไปตามแผนงาน ระยะเวลา และวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) วางแผนการใชงบประมาณ ทรัพยากร และบุคลากรท่ีอยูในความรับผิดชอบ เพ่ือใหสามารถ
ใชงบประมาณ ทรัพยากร และบุคลกรไดอยางคุมคา และเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

(12) วางแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดการพัฒนาและมี
ความชํานาญงานมากข้ึนอันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานดานสันทนาการใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

(13) กําหนดแผน กลยุทธ ยุทธศาสตร นโยบาย ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานงาน
สันทนาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานงานสันทนาการใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
และสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผูสูงอายุ และประชาชนท่ัวไปมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน 

 
3.  ดานประสานงาน 
(14) ประสานงานดานสันทนาการกับหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอกองคกร เพ่ือใหการ

ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคหลักท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(15) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานตางๆ รวมท้ังท่ีประชุมท้ังภายในและภายนอก

องคกร เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 
4.  ดานบริการ 
(16) ใหบริการทางวิชาการ และสนับสนุนการถายทอดองคความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยี

ใหมๆ ดานงานสันทนาการแกบุคคลตางๆ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการ
เรียนรูและสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาสสูงสุด 

(17) สงเสริม และสนับสนุนการผลิตคูมือ หรือเอกสารเกี่ยวกับดานสันทนาการ ตลอดจน
สนับสนุนการจัดอบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับงานสันทนาการ เพ่ือชวยใหการเผยแพร
ประชาสัมพันธและสรางความเขาใจดานสันทนาการใหลุลวงไปสูเปาหมายท่ีตั้งไวอยาง
สมบูรณ 

 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสันทนาการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย
กวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการสันทนาการ  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การแพทย 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางการแพทย ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงตอชีวิต 
สุขภาพและอนามัยของประชาชน หรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพและสายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ 
ท่ีปฏิบัติการหรือใหบริการปองกันโรคแกประชาชน งานวิเคราะห วิจัย และชันสูตรโรค งานวางแผน
ทางวิชาการแพทยงานตรวจแนะนําใหคําปรึกษาในวิชาการแพทย งานใหการศึกษาและฝกอบรมดาน
การแพทยหรือการสาธารณสุขแกแพทยหรือเจาหนาท่ีทางการสาธารณสุข หรือเจาหนาท่ีอื่นท่ี
เกี่ยวของ หรือบริหารงานในฐานะผูอํานวยการโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลในองคกรบริหารงาน
สวนจังหวัด หรือเทศบาล หรือนายแพทยซึ่งตําแหนงตางๆ เหลานี้มีลักษณะท่ีจําเปนตองใชผูท่ีมี
ความรูความชํานาญในวิชาการ หรือผูประกอบวิชาชีพทางการแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นายแพทย  ระดับปฏิบัติการ 
  นายแพทย  ระดับชํานาญการ 
  นายแพทย  ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นายแพทย  ระดับเชี่ยวชาญ 
   
 
 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การแพทย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายแพทย 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟนฟูและสงเสริมการปองกันโรค เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูมา

รับบริการมีสุขภาพท่ีด ี
(2) แนะนําสงเสริมการควบคุมปองกันโรค การติดตอและการระบาดของโรค เพ่ือใหประชาชนมี

ความรูและสามารถปองกันตนเองหรือบุคคลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของใหพนจากโรคภัยไขเจ็บไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

(3) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานทางการแพทย และการเบิกจายคาตอบแทน เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดภายใตขอจํากัดทางงบประมาณและทรัพยากร 

(4) ดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนการยืดอายุการใช
งาน และใหสามารถใชประโยชนจากเคร่ืองมือไดอยางเต็มท่ี 

(5) รวบรวมขอมูลและศึกษาดานวิชาการแพทยในประเด็นตางๆ เพ่ือพัฒนาแนวทางการตรวจ 
การวินิจฉัย และการรักษาโรครวมถึงการปองกัน ฟนฟูและสงเสริมสุขภาพใหเหมาะสมกับ
สภาวการณ 

(6) ถายทอดความรูทางการแพทยแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา นักศึกษา และบุคลากร
สาธารณสุข เชน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการ กําหนดหลักสูตรและ
ฝกอบรม จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณเคร่ืองมือท่ีถูกตอง เปนตน 
เพ่ือถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและขอกําหนด 

 
2.  ดานแผนงาน 
(7) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ

โครงการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
3.  ดานประสานงาน 
(8) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(9) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือ

สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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4.  ดานบริการ 
(10) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานการแพทย การควบคุมปองกันโรค  การ

ฟนฟูสภาพและการสงเสริมสุขภาพ ท่ีตนมีความรับผิดชอบในระดับเบ้ืองตน แกผูปวยและ
ญาติ หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติใหมีสุขภาพท่ีด ี

(11) จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับ
งานการแพทยและสาธารณสุข เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกจิของหนวยงาน  

(12) ถายทอดองคความรู เทคโนโลยีทางการแพทย และสาธารณสุขแกบุคลากรสาธารณสุข  
นักศึกษาและประชาชน เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาทางแพทยศาสตร หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขา
เวชกรรมจากแพทยสภา 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

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

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การแพทย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายแพทย 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟนฟูและสงเสริมการปองกันโรค เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูมา

รับบริการมีสุขภาพท่ีดี 
(2) ศึกษา วิเคราะห และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานทางการแพทย การเบิกจายคาตอบแทน 

และตรวจสอบความถูกตองของบัญชีรายรับรายจายของหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดภายใตขอจํากัดทางงบประมาณและทรัพยากร 

(3) ควบคุมดูแล การบํารุงรักษาอุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนการยืดอายุ
การใชงาน และใหสามารถใชประโยชนจากเคร่ืองมือไดอยางเต็มท่ี 

(4) วิเคราะหปญหาและใหคําปรึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน เพ่ือจัดหาแนวทางแกไขท่ี
เหมาะสมและคํานึงถึงผูรับบริการเปนสําคัญ 

(5) เสนอแนะแนวทางใหมในการปรับปรุงการดําเนินงาน หรือเสนอรวบรวมขอมูลและศึกษา
ดานวิชาการแพทยในประเด็นตางๆ เพ่ือพัฒนาแนวทางการตรวจ การวินิจฉัย และการรักษา
โรครวมถึงการปองกัน ฟนฟูและสงเสริมสุขภาพใหเหมาะสมกับสภาวการณ 

(6) ถายทอดความรูทางการแพทยแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา นักศึกษา และบุคลากร
สาธารณสุข เชน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการ กําหนดหลักสูตรและ
ฝกอบรม จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณเคร่ืองมือท่ีถูกตอง เปนตน 
เพ่ือถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและขอกําหนด 

 
2.  ดานแผนงาน 
(7) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน 

และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ี
กําหนด 

 
3.  ดานประสานงาน 
(8) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(9) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 



�02
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
4.  ดานบริการ 
(10) พัฒนา ปรับปรุง และจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานการแพทยและ

สาธารณสุข เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน 
(11) อํานวยการพัฒนาในการถายทอด หรือถายทอดองคความรู เทคโนโลยีทางการแพทย และ

สาธารณสุขแกบุคลากรสาธารณสุข และนักศึกษา เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ   

(12) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางวิชาการแพทยและสาธารณสุข เพ่ือประกอบการ
เรียนการสอน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข   

(13) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานการแพทยและสาธารณสุขท่ีตนมีความ
รับผิดชอบแกผูปวยและญาติ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ภาคเอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผู
ท่ีสนใจไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติใหมีสุขภาพ
ท่ีดี 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายแพทยประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และไดดํารงตําแหนง
นายแพทยประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี  ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) �0�

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การแพทย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายแพทย 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและแนวทางเสริมสรางสุขภาพและปองกันรักษาโรค 

เพ่ือใหไดองคความรูทางวิชาการแพทยท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสมกับ
สภาวการณ 

(2) วิเคราะหและสรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการสงเสริมสุขภาพตางๆ เพ่ือกําหนด
มาตรฐานในการปองกันโรคและใหเกิดความปลอดภัยแกประชาชน 

(3) ประเมินและสรุปผลคุณสมบัติและการใชงานของวัสดุทางการแพทยตางๆ เพ่ือกําหนด
มาตรฐานและแนวทางการเลือกใชวัสดุในการปองกันรักษาโรคอยางมีประสิทธิภาพและคุม
ทุน 

(4) ศึกษาและวิเคราะหสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ และแนวโนมการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอสุขภาพของประชาชน เพ่ือวางแผนการดําเนินงานทางการแพทยและ
สาธารณสุขท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี 

(5) จัดทําแผนปฏิบัติงานและโครงการศึกษาวิจัย เพ่ือพัฒนารูปแบบกลวิธีการดําเนินงานปองกัน
โรคและภาวะผิดปกติของรางกายและจิตใจ รวมท้ังสงเสริมสุขภาพของประชาชน 

(6) วิเคราะหและประเมินผลโครงการสงเสริมสุขภาพของประชาชน เพ่ือใหผลการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายและเปนแนวทางพัฒนาการดําเนินงานคร้ังตอไป 

(7) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา ขอสอบ ทางวิชาการแพทย เพ่ือประกอบการเรียนการสอนทาง
การแพทย 

(8) ใหบริการทางการแพทยท่ีมีลักษณะซับซอน เพ่ือพัฒนาองคความรูทางการแพทยในการ
ปฏิบัติและสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพด ี

(9) ถายทอดความรูทางการแพทยแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา นักศึกษาแพทยและบุคลกร
สาธารณสุข เชน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการ กําหนดหลักสูตรและ
ฝกอบรม จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณเคร่ืองมือท่ีถูกตอง เปนตน 
เพ่ือถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและขอกําหนด 

 
2.  ดานแผนงาน 
(10) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการ

ปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 



�0�
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
3.  ดานประสานงาน 
(11) ประสานสัมพันธกับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหนวยงาน

อื่นเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(12) ชี้แจง และใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตางๆ เพ่ือเปนประโยชน

และเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 
4.  ดานบริการ 
(13) ใหคําปรึกษาอํานวยการพัฒนาในการถายทอดองคความรู และเทคโนโลยีทางการแพทยและ

สาธารณสุขแกบุคลากรสาธารณสุข และนักศึกษา เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ   

(14) กําหนดแนวทางการพัฒนาและการปรับปรุงการจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ี
เกี่ยวกับงานการแพทยและสาธารณสุข เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน 

(15) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานการแพทยและสาธารณสุขภายใตความ
รับผิดชอบในระดับท่ีซับซอน เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน  
และสามารถนําไปปฏิบัติใหมีสุขภาพท่ีด ี

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายแพทยประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และไดดํารงตําแหนง
นายแพทยประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี  ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) �0�

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การแพทย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายแพทย 
สระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุมดูแลและสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและแนวทางเสริมสรางสุขภาพและปองกัน

รักษาโรค เพ่ือใหไดองคความรูทางวิชาการแพทยท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสมกับ
สภาวการณ 

(2) ควบคุมดูแลการศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการสงเสริมสุขภาพตางๆ เพ่ือกําหนด
มาตรฐานในการปองกันโรคและใหเกิดความปลอดภัยแกประชาชน 

(3) ใหขอเสนอแนะและควบคุมการศึกษาคุณสมบัติและการใชงานของวัสดุทางการแพทยตางๆ 
เพ่ือกําหนดมาตรฐานและแนวทางการเลือกใชวัสดุในการปองกันรักษาโรคอยางมี
ประสิทธิภาพและคุมทุน 

(4) ประเมินและสรุปผลสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ และแนวโนมการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอสุขภาพของประชาชน เพ่ือวางแผนการดําเนินงานทางการแพทยและ
สาธารณสุขท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี 

(5) ควบคุมการจัดทําแผนปฏิบัติงานและโครงการศึกษาวิจัย เพ่ือพัฒนารูปแบบกลวิธีการ
ดําเนินงานปองกันโรคและภาวะผิดปกติของรางกายและจิตใจ รวมท้ังสงเสริมสุขภาพของ
ประชาชน 

(6) กํากับดูแลโครงการสงเสริมสุขภาพของประชาชน เพ่ือใหผลการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายและเปนแนวทางพัฒนาการดําเนินงานคร้ังตอไป 

(7) วางกรอบการจัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และขอสอบทางวิชาการแพทย เพ่ือประกอบการ
เรียนการสอนทางการแพทย 

(8) ใหบริการทางการแพทยท่ีมีลักษณะยากมาก เพ่ือพัฒนาองคความรูทางการแพทยในทาง
ปฏิบัติและสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพด ี

(9) ถายทอดความรูทางการแพทยแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา นักศึกษาแพทยและบุคลากร
สาธารณสุข เชน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการ กําหนดหลักสูตรและ
ฝกอบรม จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณเคร่ืองมือท่ีถูกตอง เปนตน 
เพ่ือถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและขอกําหนด 
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2.  ดานแผนงาน 
(10) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน และโครงการใน

ระดับกลยุทธ มอบหมายงาน และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ตลอดจนติดตาม และ
ประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3.  ดานประสานงาน 
(11) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่นๆ โดยมีบทบาทใน

การจูงใจและโนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(12) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนําแกหนวยงานท้ังภายในและภายนอก ท้ังท่ีประชุมท้ังในและ

ตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 
4.  ดานบริการ 
(13) เปนท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงาน และถายทอดความรู เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ   
(14) กําหนดแนวทางการพัฒนา และการปรับปรุงการจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ี

เกี่ยวกับงานการแพทยและสาธารณสุข เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน 
(15) ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูบริหาร วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาสําคัญๆ ในงานการแพทย

และสาธารณสุขแกหนวยงานราชการเอกชน และประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบ
ขอมูล ความรูตางๆ และนําไปปฏิบัติใหมีสุขภาพท่ีด ี

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายแพทยประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และไดดํารงตําแหนง
นายแพทยประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี  ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การทันตกรรม 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทันตแพทย ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การตรวจ การวินิจฉัย การบําบัด การใหบริการ และการรักษาโรคฟน และโรคในชองปากแก
ผูรับบริการและประชาชนทุกกลุมเปาหมาย รวมท้ังศึกษา คนควา วิเคราะห และวิจัยองคความรู 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมๆ ดานทันตกรรม เพ่ือคิดคนหาวิธีการท่ีถูกตองและเหมาะสมในการ
ดูแล รักษา และปองกันโรคฟน และโรคในชองปาก ตลอดจนใหคําแนะนํา คําปรึกษา เผยแพรขอมูล
ขาวสาร และถายทอดความรูทางวิชาการทันตสุขศึกษาแกผูรับบริการ นักเรียน ประชาชนท่ีสนใจ
ท่ัวไป และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  ทันตแพทย  ระดับปฏิบัติการ 
  ทันตแพทย  ระดับชํานาญการ 
  ทันตแพทย  ระดับชํานาญการพิเศษ 
  ทันตแพทย  ระดับเชี่ยวชาญ 
   
 
 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การทันตกรรม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ทันตแพทย 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และใหบริการทางทันตกรรม เพ่ือใหประชาชนและผูรับบริการไดรับ

บริการทางทันตกรรมท่ีถูกตองตามหลักวิชาชีพทันตกรรม 
(2) ใหความรู ฝกปฏิบัติ และสงเสริมการดูแลรักษาสุขภาพฟน และการปองกันโรคภายในชอง

ปากแกประชาชนและผูรับบริการ เพ่ือใหประชาชนและผูรับบริการมีสุขภาพฟน และสุขภาพ
ชองปากท่ีดี และแข็งแรง 

(3) ออกหนวย และใหบริการทันตกรรมเคล่ือนท่ีแกประชาชนและผูรับบริการ เพ่ือใหประชาชน
และผูรับบริการไดรับบริการทางทันตกรรมอยางท่ัวถึง และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย  

(4) ดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนการยืดอายุการใช
งาน และใหสามารถใชประโยชนจากเคร่ืองมือและอุปกรณไดอยางเต็มท่ี 

(5) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห และจัดทําแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับงานทันตกรรม เพ่ือใหสามารถใหบริการ สงเสริม ปองกัน และรักษาโรคในชอง
ปากแกประชาชนทุกกลุมเปาหมายไดอยางถูกตอง และสอดคลองตามแผนงาน เปาหมาย 
และนโยบายของหนวยงานท่ีกําหนดไว 

(6) จัดทําขอมูล เอกสาร และรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานทันตกรรม เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปน
ประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางานดานทันตกรรมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(7) จัดทํา และดําเนินโครงการ และกิจกรรมตางๆ ดานทันตกรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือให
ประชาชนและผูรับบริการไดรับบริการการสงเสริมและการปองกันดานทันตกรรมอยาง
ถูกตอง ครอบคลุม และท่ัวถึง 

(8) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานทันตกรรม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(10) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ และรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ

โครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานดานทันตกรรมเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธ์ิท่ี
กําหนดไว 
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3.  ดานประสานงาน 
(11) ประสานงานดานทันตกรรมกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดาน

ทันตกรรมใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
 
4.  ดานบริการ 
(12) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานทันตกรรมท่ีตนมีความรับผิดชอบแก

ผูรับบริการ หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัตจิริงไดอยางถูกตอง 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาทางทันตแพทยศาสตร หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้และไดรับใบอนุญาตประกอบ
โรคศิลป  สาขาทันตกรรมชั้น 1 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การทันตกรรม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ทันตแพทย 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการตรวจ การวินิจฉัย การรักษาโรค และการใหบริการทางทันตกรรม เพ่ือให

ประชาชนและผูรับบริการไดรับบริการทางทันตกรรมท่ีถูกตองตามหลักวิชาชีพทันตกรรม 
(2) ควบคุม และดูแลการใหความรู การฝกปฏิบัติ และการสงเสริมการดูแลรักษาสุขภาพฟน และ

การปองกันโรคภายในชองปากแกประชาชนและผูรับบริการ เพ่ือใหประชาชนและผูรับบริการมี
สุขภาพฟน และสุขภาพชองปากท่ีดี และแข็งแรง 

(3) ควบคุม และดูแลการออกหนวย และการใหบริการทันตกรรมเคล่ือนท่ีแกประชาชนและ
ผูรับบริการ เพ่ือใหประชาชนและผูรับบริการไดรับบริการทางทันตกรรมอยางท่ัวถึง และ
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย  

(4) ควบคุม และดูแลการบํารุงรักษาอุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนการยืด
อายุการใชงาน และใหสามารถใชประโยชนจากเคร่ืองมือและอุปกรณไดอยางเต็มท่ี 

(5) ควบคุม และดูแลการศึกษา การรวบรวม การวิเคราะห และการจัดทําแผนปฏิบัติงาน 
แผนปฏิบัติการ และแผนงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานทันตกรรม เพ่ือใหสามารถใหบริการ 
สงเสริม ปองกัน และรักษาโรคในชองปากแกประชาชนทุกกลุมเปาหมายไดอยางถูกตอง และ
สอดคลองตามแผนงาน เปาหมาย และนโยบายของหนวยงานท่ีกําหนดไว 

(6) ควบคุม และดูแลการจัดทําขอมูล เอกสาร และรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานทันตกรรม เพ่ือ
เปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางานดานทันตกรรมใหมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน  

(7) ควบคุม และดูแลการจัดทํา และการดําเนินโครงการ และกิจกรรมตางๆ ดานทันตกรรมตามท่ี
ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหประชาชนและผูรับบริการไดรับบริการการสงเสริมและการปองกันดาน
ทันตกรรมอยางถูกตอง ครอบคลุม และท่ัวถึง 

(8) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยงานดานทันตกรรมใหมๆ เพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานดานทันตกรรมของหนวยงานใหมีความทันสมัย คุณภาพ และประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

(9) วิเคราะห ประเมิน และสรุปผลคุณสมบัติและการใชงานของวัสดุและอุปกรณทางทันตกรรม 
เพ่ือกําหนดมาตรฐานและแนวทางการเลือกใชวัสดุและอุปกรณในการปองกันรักษาโรคในชอง
ปากอยางมีประสิทธิภาพและคุมทุน 
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(10) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(11) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
ทันตกรรม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

  
2.  ดานแผนงาน 
(13) วางแผนงานหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ 

ดานทันตกรรมของหนวยงาน และแกไขปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงาน
ดานทันตกรรมเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3.  ดานประสานงาน 
(14) ประสานงานดานทันตกรรมกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดาน

ทันตกรรมใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(15) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานทันตกรรมแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(16) ถายทอดความรูดานทันตกรรมแกบุคลากรระดับรองลงมา นักศึกษา และบุคลากรสาธารณสุข

ตางๆ เชน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการ กําหนดหลักสูตรและฝกอบรม 
จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณเคร่ืองมือท่ีถูกตอง เปนตน เพ่ือ
ถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานดานทันตกรรมใหเปนไปตามมาตรฐานท่ี
กําหนดไว 

(17) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานทันตกรรมท่ีตนมีความรับผิดชอบแก
ผูรับบริการ หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติจริงไดอยางถูกตอง 

(18) จัดเก็บขอมูล ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงาน     
ทันตกรรม เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ และมาตรการตางๆ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทันตแพทยประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 

ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทันตแพทยมาแลวไมนอยกวา  1 ป 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การทันตกรรม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ทันตแพทย 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการตรวจ การวินิจฉัย การรักษาโรค และการ

ใหบริการทางทันตกรรม เพ่ือใหประชาชนและผูรับบริการไดรับบริการทางทันตกรรมท่ีถูกตอง
ตามหลักวิชาชีพทันตกรรม 

(2) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใหความรู การฝกปฏิบัติ และการสงเสริมการ
ดูแลรักษาสุขภาพฟน และการปองกันโรคภายในชองปากแกประชาชนและผูรับบริการ เพ่ือให
ประชาชนและผูรับบริการมีสุขภาพฟน และสุขภาพชองปากท่ีดี และแข็งแรง 

(3) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการออกหนวย และการใหบริการทันตกรรม
เคล่ือนท่ีแกประชาชนและผูรับบริการ เพ่ือใหประชาชนและผูรับบริการไดรับบริการทางทันตก
รรมอยางท่ัวถึง และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย  

(4) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดูแล และการบํารุงรักษาอุปกรณและเคร่ืองมือ
ท่ีใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนการยืดอายุการใชงาน และใหสามารถใชประโยชนจากเคร่ืองมือ
และอุปกรณไดอยางเต็มท่ี 

(5) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การรวบรวม การวิเคราะห และการ
จัดทําแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานทันตกรรม เพ่ือให
สามารถใหบริการ สงเสริม ปองกัน และรักษาโรคในชองปากแกประชาชนทุกกลุมเปาหมายได
อยางถูกตอง และสอดคลองตามแผนงาน เปาหมาย และนโยบายของหนวยงานท่ีกําหนดไว 

(6) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดทําขอมูล เอกสาร และรายงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของดานทันตกรรม เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางานดาน  
ทันตกรรมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(7) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดทํา และการดําเนินโครงการ และกิจกรรม
ตางๆ ดานทันตกรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหประชาชนและผูรับบริการไดรับบริการการ
สงเสริมและการปองกันดานทันตกรรมอยางถูกตอง ครอบคลุม และท่ัวถึง 

(8) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การวิเคราะห และการวิจัยงานดาน   
ทันตกรรมใหมๆ เพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนาการปฏิบัติงานดานทันตกรรมของหนวยงาน
ใหมีความทันสมัย คุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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(9) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวิเคราะห การประเมิน และการสรุปผล
คุณสมบัติและการใชงานของวัสดุและอุปกรณทางทันตกรรม เพ่ือกําหนดมาตรฐานและแนว
ทางการเลือกใชวัสดแุละอุปกรณในการปองกันรักษาโรคในชองปากอยางมีประสิทธิภาพและ
คุมทุน 

(10) ติดตาม วิเคราะห และสรุปภาพรวมสภาวะทันตสุขภาพของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 
และแนวโนมการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอทันตสุขภาพของประชาชน เพ่ือวางแผนการดําเนินงาน
ทันตสาธารณสุขท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

(11) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานทันตกรรมท่ีเกี่ยวของ 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
ทันตกรรม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(15) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(16) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานดานทันตกรรมของหนวยงาน รวมท้ังประเมินผลและแกไข

ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(17) วางแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ ดานทันตกรรม เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการ

ดําเนินงานใหถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองตามนโยบายท่ีกําหนดไว 
(18) จัดทําและพัฒนา เคร่ืองมือ อุปกรณ และวิธีการตางๆ ในงานทันตกรรม เพ่ือใหสามารถ

วินิจฉัยและใหการรักษาโรคไดอยางถูกตอง เหมาะสม และเปนการชวยประหยัดงบประมาณใน
การส่ังซื้อเคร่ืองมือและอุปกรณจากตางประเทศ 

(19) ประยุกตใชเทคโนโลยีงานทันตกรรมตางๆ ผานการคนควาจากส่ือ หนังสือ หรือเอกสารตางๆ 
เพ่ือนําพัฒนา เสนอแนะ และออกแบบนโยบาย แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ และมาตรการ
ตางๆ ใหสอดคลองกับความตองการและสภาพปญหาของประชาชน และผูรับบริการอยาง
แทจริง 
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3.  ดานประสานงาน 
(19) ประสานงานดานทันตกรรมกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดาน

ทันตกรรมใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(20) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานทันตกรรมแกสมาชิกในทีมงาน บุคคลหรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(21) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานทันตกรรมภายใตความรับผิดชอบในระดับท่ี

ซับซอน เพ่ือใหประชาชนท่ีสนใจท่ัวไปและหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัตไิดอยางถูกตอง และเหมาะสม 

(22) ถายทอดความรูดานทันตกรรมแกบุคลากรระดับรองลงมา นักศึกษา และบุคลากรสาธารณสุข
ตางๆ เชน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการ กําหนดหลักสูตรและฝกอบรม 
จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณเคร่ืองมือท่ีถูกตอง เปนตน เพ่ือ
ถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานดานทันตกรรมใหเปนไปตามมาตรฐานท่ี
กําหนดไว 

(23) พัฒนา และปรับปรุงการจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานทันตกรรม  
เพ่ือใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุนภารกิจดานทันตกรรมของหนวยงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(24) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางทันตกรรม เพ่ือประกอบการเรียนการสอน และการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทันตแพทยประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และ 

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

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

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

บริหารงานทุกดานของงานทันตกรรมท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(2) กําหนดผลสัมฤทธ์ิท้ังดานผลผลิต และผลลัพธท่ีจะไดจากการดําเนินงานดานทันตกรรม เพ่ือ
เปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตรงตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(3) กําหนดเคร่ืองมือ แนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดาน   
ทันตกรรม เพ่ือใหการทํางานของหนวยงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ และประชาชน 

(4) เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย โครงการ 
และกิจกรรมตางๆ ดานทันตกรรม เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน และสามารถใหบริการดานทันตกรรมแกประชาชน และผูรับบริการไดอยางสอดคลองกับ
ความตองการและปญหาอยางแทจริง 

(5) เสนอแนะ ใหแนวทาง ประยุกต และพัฒนาองคความรู วิชาการ และเทคโนโลยีใหมๆ ท่ี
เกี่ยวของกับงานทันตกรรม เพ่ือใหสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานทันตกรรมใหมี
ประสิทธิภาพ 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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(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 

ดานทันตกรรมในระดับกลยุทธ รวมท้ังมอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และ
ติดตามประเมินผล เพ่ือใหการดําเนินงานดานทันตกรรมบรรลุตามเปาหมาย นโยบาย และ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานประสานงาน 
(13) ประสานงานดานทันตกรรมกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดาน

ทันตกรรมใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(14) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานทันตกรรมแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(15) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานทันตกรรมภายใตความรับผิดชอบในระดับท่ี

ซับซอน เพ่ือใหประชาชนท่ีสนใจท่ัวไปและหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 

(16) เปนท่ีปรึกษา และถายทอดความรูดานทันตกรรมแกบุคลากรระดับรองลงมา นักศึกษา และ
บุคลากรสาธารณสุขตางๆ เชน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการ กําหนด
หลักสูตรและฝกอบรม จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณเคร่ืองมือท่ี
ถูกตอง เปนตน เพ่ือถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานดานทันตกรรมให
เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(17) กําหนดแนวทางการพัฒนา การปรับปรุง และการจัดทําฐานขอมูลและระบบสารสนเทศท่ี
เกี่ยวกับงานทันตกรรม เพ่ือใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุนภารกิจ
ดานทันตกรรมของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(18) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางทันตกรรม เพ่ือประกอบการเรียนการสอน และ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทันตแพทยประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย
กวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทันตแพทยมาแลวไมนอยกวา  1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

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

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การสัตวแพทย 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางวิชาการสัตวแพทย ซึ่งมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจและการรักษาพยาบาลสัตว การศึกษา การวิเคราะห การชันสูตรและ 
การวิจัยโรคสัตว การสํารวจโรค การกําจัด การควบคุม และการปองกันโรคระบาดสัตว การสงเสริม
และพัฒนาความรูทางดานสุขภาพสัตว การสุขาภิบาลสัตว การคนควาทดลองในการผลิตชีวภัณฑ 
รวมถึงการปรับปรุงแกไขวิธีการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูง เพ่ือประโยชนในการปองกันและกําจัด 
โรคสัตว การศึกษา การวิเคราะห การวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว เทคโนโลยีทางดาน
วิทยาการสืบพันธุของสัตว เพ่ือใหไดวิธีการผลิตสัตวเศรษฐกิจท่ีมีคุณภาพและไดปริมาณตาม
เปาหมายการผลิต การศึกษาและวิเคราะหผลิตภัณฑจากสัตว และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นายสัตวแพทย  ระดับปฏิบัติการ 
  นายสัตวแพทย  ระดับชํานาญการ 
  นายสัตวแพทย  ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นายสัตวแพทย  ระดับเชี่ยวชาญ 
   
 
 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การสัตวแพทย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายสัตวแพทย 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคสัตว โรคติดตอจากสัตวไปสูคน และโรคติดตอจากสัตวไปสูสัตว 

เชน โรคพิษสุนัขบา โรคไขหวัดนก และโรคตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เปนตน เพ่ือรักษาและแกไขโรค
ตางๆ มิใหเกิดการแพรระบาดท้ังในคนและในสัตว อันจะสงผลใหคนและสัตวอยูรวมกันได
อยางปกติสุข 

(2) สํารวจและเฝาระวังโรคสัตว โรคติดตอจากสัตวไปสูคน โรคติดตอจากสัตวไปสูสัตว และโรค
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเฝาระวัง และปองกันมิใหโรคตางๆ เกิดการแพรระบาดท้ังในคนและใน
สัตว และสามารถเตรียมวางแผนการปองกันโรคใหมีประสิทธิภาพ 

(3) ดําเนินการทดลอง วิเคราะห และชันสูตรโรคสัตว โรคติดตอจากสัตวไปสูคน โรคติดตอจาก
สัตวไปสูสัตว และโรคตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหสามารถดําเนินรักษา ควบคุม และปองกันโรค
ไดอยางถูกตอง และเหมาะสม  

(4) เฝาระวัง ควบคุม และปองกันโรคระบาดตางๆ เพ่ือควบคุม และปองกันโรคระบาดอันจะทํา
ใหเกิดความเสียหายแกเศรษฐกิจและการเกษตร 

(5) ดําเนินการในดานควบคุมสุนัขจรจัด เชน ควบคุมจํานวนดวยการทําหมัน บริการฉีดวัคซีน
ปองกันพิษสุนัขบา เปนตน เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยจากการติดโรคตางๆ จากสุนัข
จรจัดได 

(6) ศึกษา วิเคราะห และหาสาเหตุของโรคสัตว โรคติดตอจากสัตวไปสูคน โรคติดตอจากสัตว
ไปสูสัตว และโรคตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการวางแผนงาน การ
ดําเนินงาน เปาหมาย และนโยบายทางดานสัตวแพทย 

(7) รับผิดชอบ และดูแลการฆา และการจําหนายเนื้อสัตวในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบใหไดมาตรฐาน 
คุณภาพ และเกิดความถูกตองตาม พรบ. ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตวท่ีกําหนด
ไว เพ่ือใหประชาชนผูบริโภคไดบริโภคเนื้อสัตวท่ีมีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย  

(8) ดําเนินงานตรวจสอบเนื้อสัตวจากโรงฆาสัตวในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือนํามาตรวจสอบ
คุณภาพของเนื้อใหถูกตองตามมาตรฐาน และใหประชาชนบริโภคเนื้อสัตวไดอยางปลอดภัย 

(9) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ และชีวภัณฑตางๆ ท่ีเกี่ยวกับสัตว เชน วัคซีน ยา
เวชภัณฑ ชุดตรวจวิเคราะห เปนตน เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการปรับปรุง และพัฒนาวิธี
ปฏิบัติงานทางดานสัตวแพทยใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากข้ึน 

(10) ดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใชในการปฏิบัติงานดานสัตวแพทย เพ่ือเปนการ
ยืดอายุการใชงาน และใหสามารถใชประโยชนจากเคร่ืองมือและอุปกรณไดอยางเต็มท่ี 
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(11) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห และจัดทําแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับงานสัตวแพทย เพ่ือใหสามารถใหบริการ รักษา ควบคุม และปองกันโรคสัตว
ตางๆ ไดอยางถูกตอง และสอดคลองตามแผนงาน เปาหมาย และนโยบายของหนวยงานท่ี
กําหนดไว 

(12) จัดทําขอมูล เอกสาร และรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานสัตวแพทย เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปน
ประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางานดานสัตวแพทยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(13) จัดทํา และดําเนินโครงการ และกิจกรรมตางๆ ดานสัตวแพทยตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือให
การดําเนินงานดานสัตวแพทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(14) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสัตวแพทย เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(15) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(16) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ และรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ

โครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานดานสัตวแพทยเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธ์ิท่ี
กําหนดไว 

 
3.  ดานประสานงาน 
(17) ประสานงานดานสัตวแพทยกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดาน

สัตวแพทยใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
 
4.  ดานบริการ 
(18) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานสัตวแพทยท่ีตนมีความรับผิดชอบแก 

หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและความรู
ตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัตจิริงไดอยางถูกตอง 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาทางสัตวแพทยศาสตรและไดรับใบอนุญาตใหประกอบการบําบัดโรคสัตวชั้น 1 หรือทาง
อื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และเปนผูไดรับใบอนุญาตเปน 
ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวชั้น 1 จากคณะกรรมการควบคุมการบําบัดโรคสัตว 
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

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

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การสัตวแพทย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายสัตวแพทย 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการตรวจ การวินิจฉัย และการรักษาโรคสัตว โรคติดตอจากสัตวไปสูคน และ

โรคติดตอจากสัตวไปสูสัตว เชน โรคพิษสุนัขบา โรคไขหวัดนก และโรคตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เปน
ตน เพ่ือรักษาและแกไขโรคตางๆ มิใหเกิดการแพรระบาดท้ังในคนและในสัตว อันจะสงผลให
คนและสัตวอยูรวมกันไดอยางปกติสุข 

(2) ควบคุม และดูแลการสํารวจและการเฝาระวังโรคสัตว โรคติดตอจากสัตวไปสูคน โรคติดตอจาก
สัตวไปสูสัตว และโรคตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเฝาระวัง และปองกันมิใหโรคตางๆ เกิดการแพร
ระบาดท้ังในคนและในสัตว และสามารถเตรียมวางแผนการปองกันโรคใหมีประสิทธิภาพ 

(3) ควบคุม และดูแลการดําเนินการทดลอง การวิเคราะห และการชันสูตรโรคสัตว โรคติดตอจาก
สัตวไปสูคน โรคติดตอจากสัตวไปสูสัตว และโรคตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหสามารถดําเนินรักษา 
ควบคุม และปองกันโรคไดอยางถูกตอง และเหมาะสม  

(4) ควบคุม และดูแลการเฝาระวัง การควบคุม และการปองกันโรคระบาดตางๆ เพ่ือควบคุม และ
ปองกันโรคระบาดอันจะทําใหเกิดความเสียหายแกเศรษฐกิจและการเกษตร 

(5) ควบคุม และดูแลการดําเนินการในดานควบคุมสุนัขจรจัด เชน ควบคุมจํานวนดวยการทําหมัน 
บริการฉีดวัคซีนปองกันพิษสุนัขบา เปนตน เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยจากการติดโรค
ตางๆ จากสุนัขจรจัดได 

(6) ควบคุม และดูแลการศึกษา การวิเคราะห และการหาสาเหตุของโรคสัตว โรคติดตอจากสัตว
ไปสูคน โรคติดตอจากสัตวไปสูสัตว และโรคตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการ
วางแผนงาน การดําเนินงาน เปาหมาย และนโยบายทางดานสัตวแพทย 

(7) ควบคุม และดูแลการฆา และการจําหนายเนื้อสัตวในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบใหไดมาตรฐาน 
คุณภาพ และเกิดความถูกตองตาม พรบ. ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตวท่ีกําหนดไว 
เพ่ือใหประชาชนผูบริโภคไดบริโภคเนื้อสัตวท่ีมีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย  

(8) ควบคุม และดูแลการดําเนินงานตรวจสอบเนื้อสัตวจากโรงฆาสัตวในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือ
นํามาตรวจสอบคุณภาพของเนื้อใหถูกตองตามมาตรฐาน และใหประชาชนบริโภคเนื้อสัตวได
อยางปลอดภัย 

(9) ควบคุม และดูแลการศึกษา การวิเคราะห และการวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ และชีวภัณฑตางๆ ท่ี
เกี่ยวกับสัตว เชน วัคซีน ยาเวชภัณฑ ชุดตรวจวิเคราะห เปนตน เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการ
ปรับปรุง และพัฒนาวิธีปฏิบัติงานทางดานสัตวแพทยใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมาก
ข้ึน 
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(10) ควบคุม และดูแลการบํารุงรักษาอุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใชในการปฏิบัติงานดานสัตวแพทย 
เพ่ือเปนการยืดอายุการใชงาน และใหสามารถใชประโยชนจากเคร่ืองมือและอุปกรณไดอยาง
เต็มท่ี 

(11) ควบคุม และดูแลการศึกษา การรวบรวม การวิเคราะห และการจัดทําแผนปฏิบัติงาน 
แผนปฏิบัติการ และแผนงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานสัตวแพทย เพ่ือใหสามารถใหบริการ 
รักษา ควบคุม และปองกันโรคสัตวตางๆ ไดอยางถูกตอง และสอดคลองตามแผนงาน 
เปาหมาย และนโยบายของหนวยงานท่ีกําหนดไว 

(12) ควบคุม และดูแลการจัดทําขอมูล เอกสาร และรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานสัตวแพทย เพ่ือ
เปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางานดานสัตวแพทยใหมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน  

(13) ควบคุม และดูแลการจัดทํา และการดําเนินโครงการ และกิจกรรมตางๆ ดานสัตวแพทยตามท่ี
ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการดําเนินงานดานสัตวแพทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

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

(15) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
สัตวแพทย เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(16) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(17) วางแผนงานหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ 

ดานสัตวแพทยของหนวยงาน และแกไขปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงาน
ดานสัตวแพทยเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3.  ดานประสานงาน 
(18) ประสานงานดานสัตวแพทยกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดาน

สัตวแพทยใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(19) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานสัตวแพทยแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

4.  ดานบริการ 
(20) ถายทอดความรูดานสัตวแพทยแกบุคลากรระดับรองลงมา นักศึกษา ประชาชน และหนวยงาน

ตางๆ เชน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการ กําหนดหลักสูตรและฝกอบรม 
จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณเคร่ืองมือท่ีถูกตอง เปนตน เพ่ือ
ถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานดานสัตวแพทยใหเปนไปตามมาตรฐานท่ี
กําหนดไว 

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

(22) จัดเก็บขอมูล ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงาน    
สัตวแพทย เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ และมาตรการตางๆ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายสัตวแพทยประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 
ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการสัตวแพทยหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การสัตวแพทย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายสัตวแพทย 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการตรวจ การวินิจฉัย และการรักษาโรคสัตว 

โรคติดตอจากสัตวไปสูคน และโรคติดตอจากสัตวไปสูสัตว เชน โรคพิษสุนัขบา โรคไขหวัดนก 
และโรคตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เปนตน เพ่ือรักษาและแกไขโรคตางๆ มิใหเกิดการแพรระบาดท้ังใน
คนและในสัตว อันจะสงผลใหคนและสัตวอยูรวมกันไดอยางปกติสุข 

(2) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการสํารวจและการเฝาระวังโรคสัตว โรคติดตอจาก
สัตวไปสูคน โรคติดตอจากสัตวไปสูสัตว และโรคตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเฝาระวัง และปองกันมิ
ใหโรคตางๆ เกิดการแพรระบาดท้ังในคนและในสัตว และสามารถเตรียมวางแผนการปองกัน
โรคใหมีประสิทธิภาพ 

(3) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการทดลอง การวิเคราะห และการ
ชันสูตรโรคสัตว โรคติดตอจากสัตวไปสูคน โรคติดตอจากสัตวไปสูสัตว และโรคตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใหสามารถดําเนินรักษา ควบคุม และปองกันโรคไดอยางถูกตอง และเหมาะสม  

(4) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการเฝาระวัง การควบคุม และการปองกันโรค
ระบาดตางๆ เพ่ือควบคุม และปองกันโรคระบาดอันจะทําใหเกิดความเสียหายแกเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

(5) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการในดานควบคุมสุนัขจรจัด เชน 
ควบคุมจํานวนดวยการทําหมัน บริการฉีดวัคซีนปองกันพิษสุนัขบา เปนตน เพ่ือใหประชาชนมี
ความปลอดภัยจากการติดโรคตางๆ จากสุนัขจรจัดได 

(6) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การวิเคราะห และการหาสาเหตุของโรค
สัตว โรคติดตอจากสัตวไปสูคน โรคติดตอจากสัตวไปสูสัตว และโรคตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใช
เปนขอมูลประกอบการวางแผนงาน การดําเนินงาน เปาหมาย และนโยบายทางดานสัตว
แพทย 

(7) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการการควบคุมการฆา และการจําหนายเนื้อสัตว
ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบใหไดมาตรฐาน คุณภาพ และเกิดความถูกตองตาม พรบ. ควบคุมการฆา
สัตวและจําหนายเนื้อสัตวท่ีกําหนดไว เพ่ือใหประชาชนผูบริโภคไดบริโภคเนื้อสัตวท่ีมีคุณภาพ 
สะอาด และปลอดภัย  

(8) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตรวจสอบเนื้อสัตวจากโรงฆาสัตวใน
พ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือนํามาตรวจสอบคุณภาพของเนื้อใหถูกตองตามมาตรฐาน และให
ประชาชนบริโภคเนื้อสัตวไดอยางปลอดภัย 
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(9) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การวิเคราะห และการวิจัยเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ และชีวภัณฑตางๆ ท่ีเกี่ยวกับสัตว เชน วัคซีน ยาเวชภัณฑ ชุดตรวจวิเคราะห เปนตน 
เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการปรับปรุง และพัฒนาวิธีปฏิบัติงานทางดานสัตวแพทยใหเกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากข้ึน 

(10) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบํารุงรักษาอุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใชในการ
ปฏิบัติงานดานสัตวแพทย เพ่ือเปนการยืดอายุการใชงาน และใหสามารถใชประโยชนจาก
เคร่ืองมือและอุปกรณไดอยางเต็มท่ี 

(11) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การรวบรวม การวิเคราะห และการ
จัดทําแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานสัตวแพทย เพ่ือให
สามารถใหบริการ รักษา ควบคุม และปองกันโรคสัตวตางๆ ไดอยางถูกตอง และสอดคลอง
ตามแผนงาน เปาหมาย และนโยบายของหนวยงานท่ีกําหนดไว 

(12) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดทําขอมูล เอกสาร และรายงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของดานสัตวแพทย เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางานดาน
สัตวแพทยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(13) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดทํา และการดําเนินโครงการ และกิจกรรม
ตางๆ ดานสัตวแพทยตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการดําเนินงานดานสัตวแพทยเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ 

(14) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานสัตวแพทยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบงาน
ท่ีตั้งไวสามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน 

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

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

(17) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
สัตวแพทย เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(18) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(19) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานดานสัตวแพทยของหนวยงาน รวมท้ังประเมินผลและแกไข

ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(20) วางแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ ดานสัตวแพทย เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการ

ดําเนินงานใหถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองตามนโยบายท่ีกําหนดไว 
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(21) จัดทําและพัฒนา เคร่ืองมือ อุปกรณ และวิธีการตางๆ ในงานสัตวแพทย เพ่ือใหสามารถ
วินิจฉัยและใหการรักษาโรคไดอยางถูกตอง เหมาะสม และเปนการชวยประหยัดงบประมาณใน
การส่ังซื้อเคร่ืองมือและอุปกรณจากตางประเทศ 

(22) ประยุกตใชเทคโนโลยีงานสัตวแพทยตางๆ ผานการคนควาจากส่ือ หนังสือ หรือเอกสารตางๆ 
เพ่ือนํามาพัฒนา เสนอแนะ และออกแบบนโยบาย แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ และ
มาตรการตางๆ ใหสอดคลองกับความตองการและสภาพปญหาในปจจุบัน 

 
3.  ดานประสานงาน 
(23) ประสานงานดานสัตวแพทยกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดาน

สัตวแพทยใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(24) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานสัตวแพทยแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(25) ถายทอดความรูดานสัตวแพทยแกบุคลากรระดับรองลงมา นักศึกษา ประชาชน และหนวยงาน

ตางๆ เชน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการ กําหนดหลักสูตรและฝกอบรม 
จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณเคร่ืองมือท่ีถูกตอง เปนตน เพ่ือ
ถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานดานสัตวแพทยใหเปนไปตามมาตรฐานท่ี
กําหนดไว 

(26) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานสัตวแพทยท่ีตนมีความรับผิดชอบแก 
หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและความรูตางๆ 
ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติจริงไดอยางถูกตอง 

(27) พัฒนา และปรับปรุงการจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานสัตวแพทย เพ่ือให
มีความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุนภารกิจดานสัตวแพทยของหนวยงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

(28) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางสัตวแพทย เพ่ือประกอบการเรียนการสอน และการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายสัตวแพทยประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 
4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการสัตวแพทยหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป 
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การสัตวแพทย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายสัตวแพทย 
สระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) บริหารงานในฐานะผูเชีย่วชาญ หรือเทียบเทา ซึ่งมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการควบคุมและ

บริหารงานทุกดานของงานสัตวแพทยท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(2) กําหนดผลสัมฤทธ์ิท้ังดานผลผลิต และผลลัพธท่ีจะไดจากการดําเนินงานดานสัตวแพทย เพ่ือ
เปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตรงตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(3) กําหนดเคร่ืองมือ แนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดาน   
สัตวแพทย เพ่ือใหการทํางานของหนวยงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชน ชุมชน และสังคม 

(4) เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย โครงการ 
และกิจกรรมตางๆ ดานสัตวแพทย เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน และสามารถใหบริการดานสัตวแพทยแกประชาชน และผูรับบริการไดอยางสอดคลองกับ
ความตองการและปญหาอยางแทจริง 

(5) เสนอแนะ ใหแนวทาง ประยุกต และพัฒนาองคความรู วิชาการ และเทคโนโลยีใหมๆ ท่ี
เกี่ยวของกับงานสัตวแพทย เพ่ือใหสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานสัตวแพทยใหมี
ประสิทธิภาพ 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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(9) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงานและสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(10) ศึกษาความรู เทคนิคใหมๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในงานและวิเคราะหถึงปญหาและ
ขอบกพรองในการดําเนินการเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ ทันกับสถานการณในปจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตได 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกจิท่ีกําหนดไว 

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

ดานสัตวแพทยในระดับกลยุทธ รวมท้ังมอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และ
ติดตามประเมินผล เพ่ือใหการดําเนินงานดานสัตวแพทยบรรลุตามเปาหมาย นโยบาย และ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานประสานงาน 
(13) ประสานงานดานสัตวแพทยกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดาน

สัตวแพทยใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(14) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานสัตวแพทยแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(15) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานสัตวแพทยภายใตความรับผิดชอบในระดับท่ี

ซับซอน เพ่ือใหประชาชนท่ีสนใจท่ัวไปและหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 

(16) เปนท่ีปรึกษา และถายทอดความรูดานสัตวแพทยแกบุคลากรระดับรองลงมา นักศึกษา และ
หนวยงานตางๆ เชน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการ กําหนดหลักสูตร
และฝกอบรม จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณเคร่ืองมือท่ีถูกตอง เปน
ตน เพ่ือถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานดานสัตวแพทยใหเปนไปตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(17) กําหนดแนวทางการพัฒนา การปรับปรุง และการจัดทําฐานขอมูลและระบบสารสนเทศท่ี
เกี่ยวกับงานสัตวแพทย เพ่ือใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุนภารกิจ
ดานสัตวแพทยของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(18) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางสัตวแพทย เพ่ือประกอบการเรียนการสอน และ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายสัตวแพทยประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย
กวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการสัตวแพทยหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การนิติการ 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการพิจารณา การวินิจฉัยปญหา การไกลเกล่ีย การประนีประนอมขอพิพาททางคดี การตอบ
ขอหารือทางกฎหมาย รวมท้ังการรางกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ตลอดจน
การจัดทํานิติกรรม สัญญา การรวบรวมขอเท็จจริง และพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินการทางคดี  
การสอบสวน การดําเนินการเกี่ยวกับวินัยขาราชการ และการรองทุกข และการอุทธรณ และปฏิบัติ
หนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นิติกร  ระดับปฏิบัติการ 
  นิติกร  ระดับชํานาญการ 
  นิติกร  ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นิติกร  ระดับเชี่ยวชาญ 
   
 
 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การนิติการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นิติกร 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) เสนอความเห็นแกผูบังคับบัญชาในการตอบขอหารือ หรือวินิจฉัยปญหากฎหมายเกี่ยวกับ

ระเบียบของทางราชการท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยงาน เพ่ือเปนขอมูล
สนับสนุนและประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชา 

(2) ศึกษาขอมูล รวบรวม และแสวงหาพยานหลักฐาน ขอเท็จจริง และขอกฎหมายตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับวินัยขาราชการ การรองทุกข และการพิทักษระบบคุณธรรม เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานดานวินัยและพิทักษระบบคุณธรรมเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว และแลวเสร็จตาม
เวลาและแผนงานท่ีกําหนดไว 

(3) ศึกษา วิเคราะห และพิจารณายกรางและแกไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
ขอกําหนด ประกาศ และคําส่ังตางๆ เพ่ือใหถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับสถานการณ 
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเปนธรรมตอทุกฝาย 

(4) พิจารณา และวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายในเบ้ืองตน พรอมท้ังเสนอความเห็นดานกฎหมาย 
เพ่ือแกไขปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานกฎหมายใหแกผูปฏิบัติงานและหนวยงานตางๆ 
ไดอยางถูกตอง 

(5) ตรวจทานความถูกตองของสัญญา รางประกาศ หรือเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานนิติการ 
เพ่ือใหเอกสารมีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณและเปนไปตามขอกําหนด กฎหมายตางๆ 

(6) ดําเนินการทางคดีตางๆ เชน การสอบสวนขอเท็จจริง การติดตามหลักฐาน การสืบพยาน 
เปนตน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางยุติธรรม ถูกตอง และโปรงใส  

(7) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานนิติการ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(9) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ และรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ

โครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานดานนิติการเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

3.  ดานประสานงาน 
(10) ประสานงานดานนิติการกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานนิติ

การใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
 
4.  ดานบริการ 
(11) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานนิติการท่ีตนมีความรับผิดชอบแกหนวยงาน

ราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปน
ประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัตจิริงไดอยางถูกตอง 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางกฎหมาย หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

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

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การนิติการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นิติกร 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการศึกษาขอมูล และการแสวงหาพยานหลักฐาน ขอเท็จจริง และขอกฎหมาย

ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับวินัยขาราชการ การรองทุกข และการพิทักษระบบคุณธรรม เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานดานวินัยและพิทักษระบบคุณธรรมเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว และแลวเสร็จตาม
เวลาและแผนงานท่ีกําหนดไว 

(2) ควบคุม และดูแลการศึกษา การวิเคราะห และการพิจารณายกรางและการแกไขปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ และคําส่ังตางๆ เพ่ือใหถูกตอง เหมาะสม 
และสอดคลองกับสถานการณ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเปนธรรมตอทุกฝาย 

(3) ควบคุม และดูแลการพิจารณา และการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมาย พรอมท้ังเสนอความเห็น
ดานกฎหมาย เพ่ือแกไขปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานกฎหมายใหแกผูปฏิบัติงานและ
หนวยงานตางๆ ไดอยางถูกตอง 

(4) ควบคุม และดูแลการตรวจทานความถูกตองของสัญญา รางประกาศ หรือเอกสารอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวของกับงานนิติการ เพ่ือใหเอกสารมีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณและเปนไปตาม
ขอกําหนด กฎหมายตางๆ 

(5) ควบคุม และดูแลการดําเนินการทางคดีตางๆ เชน การสอบสวนขอเท็จจริง การติดตาม
หลักฐาน การสืบพยาน เปนตน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางยุติธรรม ถูกตอง และ
โปรงใส  

(6) ตอบขอหารือตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานนิติการแกบุคคลอื่นๆ และหนวยงานตางๆ ภายในและ
ภายนอกองคกร เพ่ือใหงานนิติการถูกตองตามหลักกฎหมาย และใหบุคคลและหนวยงานตางๆ 
ท่ีเกี่ยวของสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตองตามระเบียบปฏิบัติท่ีกําหนดไว 

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

(8) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
นิติการ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

2.  ดานแผนงาน 
(10) วางแผนงานหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ 

ดานนิติการของหนวยงาน และแกไขปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานดาน
นิติการเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3.  ดานประสานงาน 
(11) ประสานงานดานนิติการกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานนิติ

การใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(12) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานนิติการแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(13) เปนวิทยากรใหความรูทางดานกฎหมายของหนวยงานท่ีสังกัดแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือใน

โครงการตางๆ เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของเขาใจในกฎหมายท่ีเกี่ยวของ
กับหนวยงานท่ีรับผิดชอบมากข้ึน และสามารถนําไปเปนประโยชนในการปฏิบัติงานได 

(14) จัดเก็บขอมูล ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานนิติ
การ เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ และมาตรการตางๆ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกรประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือ ท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 
ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดานกฎหมายหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 4 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางกฎหมาย 
หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และกําหนดเวลา 6 ป 
ใหลดเปน 2 ป สําหรับผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางกฎหมาย หรือทางอื่นท่ี 
ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

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

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชือ่สายงาน   การนิติการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นิติกร 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษาขอมูล และการแสวงหาพยานหลักฐาน 

ขอเท็จจริง และขอกฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับวินัยขาราชการ การรองทุกข และการพิทักษ
ระบบคุณธรรม เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานวินัยและพิทักษระบบคุณธรรมเปนไปอยางสะดวก 
รวดเร็ว และแลวเสร็จตามเวลาและแผนงานท่ีกําหนดไว 

(2) ราง แกไข ปรับปรุง และพัฒนาขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง และกฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือให
มีขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง และกฎหมายตางๆ ขององคกรท่ีทันสมัย ชัดเจน สอดคลองกับ
สถานการณปจจุบันและนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

(3) เสนอแนะและชี้แนวทางในการตอบขอหารือ การกําหนดกรอบการวินิจฉัยปญหากฎหมาย และ
การตีความขอกฎหมายตางๆ เพ่ือชวยใหการวินิจฉัย การตอบขอหารือ และการแกปญหานั้นๆ 
มีความถูกตองและเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเปนไปแนวทาง
เดียวกัน 

(4) ควบคุม ติดตาม ตรสจสอบ และประเมินผลการตรวจทานความถูกตองของสัญญา รางประกาศ 
หรือเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานนิติการ เพ่ือใหเอกสารมีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
และเปนไปตามขอกําหนด กฎหมายตางๆ 

(5) ควบคุม ติดตาม ตรสจสอบ และประเมินผลการดําเนินการทางคดีตางๆ เชน การสอบสวน
ขอเท็จจริง การติดตามหลักฐาน การสืบพยาน เปนตน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยาง
ยุติธรรม ถูกตอง และโปรงใส  

(6) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือนําขอมูลไปวิเคราะหประกอบการพิจารณา ปรับปรุง แกไข กฎหมาย ระเบียบ 
และขอบังคับตางๆ ใหมีความชัดเจน และเปนมาตรฐานมากยิ่งข้ึน 

(7) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานนิติการท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบงานท่ีตั้งไว
สามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน 

(8) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  
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(9) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน หรือ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงาน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
นิติการ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(12) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานดานนิติการของหนวยงาน รวมท้ังประเมินผลและแกไขปญหา

ขอขัดของในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(13) วางแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ ดานนิติการ เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการ

ดําเนินงานใหถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองตามนโยบายท่ีกําหนดไว 
 
3.  ดานประสานงาน 
(14) ประสานงานดานนิติการกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานนิติ

การใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(15) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานนิติการแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(16) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานนิติการท่ีตนมีความรับผิดชอบแก หนวยงาน

ราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปน
ประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติจริงไดอยางถูกตอง 

(17) ไกลเกล่ีย ประนีประนอม ขอพิพาทในบางคดี ใหกับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน 
เพ่ือลดดําเนินการทางคดี 

(18) พัฒนา และปรับปรุงการจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานนิติการ เพ่ือใหมี
ความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุนภารกิจดานนิติการของหนวยงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(19) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางนิติการ เพ่ือประกอบการเรียนการสอน และการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกรประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือ ท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 
ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดานกฎหมายหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การนิติการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นิติกร 
สระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) บริหารงานในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือเทียบเทา ซึ่งมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการควบคุมและ

บริหารงานทุกดานของงานนิติการท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(2) กําหนดผลสัมฤทธ์ิท้ังดานผลผลิต และผลลัพธท่ีจะไดจากการดําเนินงานดานนิติการ เพ่ือ
เปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตรงตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(3) กําหนดเคร่ืองมือ แนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดาน   
นิติการ เพ่ือใหการทํางานของหนวยงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชน ชุมชน และสังคม 

(4) เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย โครงการ 
และกิจกรรมตางๆ ดานนิติการ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
และสามารถใหบริการดานนิติการแกประชาชน และผูรับบริการไดอยางสอดคลองกับความ
ตองการและปญหาอยางแทจริง 

(5) เสนอแนะ ใหแนวทาง ประยุกต และพัฒนาองคความรู และวิชาการใหมๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
นิติการ เพ่ือใหสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานนิติการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 
และมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

(6) กําหนดกรอบการใชกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหสอดคลอง
เปนไปตามนโยบายขององคกร และเกิดความเปนธรรมแกทุกคน 

(7) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแกไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง และ
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบปฏิบัติตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ
สูงสุด มีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และเกิดความเปนธรรมแกทุกคน 

(8) วิเคราะห พิจารณา วินิจฉัย และวิจัยปญหากฎหมาย ประเด็นทางกฎหมาย หรือขอกฎหมาย
ท่ีมักมีปญหาในการตีความหรือมีการหารือบอยๆ เพ่ือหาขอสรุปและขอเสนอแนะท่ีมีความ
เขาใจท่ีถูกตองตรงกัน ชัดเจน และเปนมาตรฐานเดียวกัน 

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

ดานนิติการในระดับกลยุทธ รวมท้ังมอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และ
ติดตามประเมินผล เพ่ือใหการดําเนินงานดานนิติการบรรลุตามเปาหมาย นโยบาย และ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานประสานงาน 
(16) ประสานงานดานนิติการกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานนิติ

การใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(17) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานนิติการแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(18) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานนิติการภายใตความรับผิดชอบในระดับท่ี

ซับซอน เพ่ือใหประชาชนท่ีสนใจท่ัวไปและหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 

(19) กําหนดแนวทางการพัฒนา การปรับปรุง และการจัดทําฐานขอมูลและระบบสารสนเทศท่ี
เกี่ยวกับงานนิติการ เพ่ือใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุนภารกิจดาน
นิติการของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(20) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางนิติการ เพ่ือประกอบการเรียนการสอน และการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือ ท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอย
กวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดานกฎหมายหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การบรรณารักษ 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานบรรณารักษ ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดหาและการคัดเลือกหนังสือ เอกสาร และรายงานตางๆ เขาหองสมุด รวมท้ังการวิเคราะห  
การจัดหมวดหมูหนังสือ การทําบัตรรายการ การทําบรรณานุกรม การทําดรรชนี การทําสาระสังเขป 
การจัดทําคูมือการศึกษาคนควาหนังสือในหองสมุด ตลอดจนการใหบริการในการสืบคน การยืมคืน 
และการตอบคําถามแกผูใชหองสมุด รวมถึงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน การศึกษา การคนควา 
และการจัดระบบงานท่ีเหมาะสมของหองสมุด และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  บรรณารักษ  ระดับปฏิบัติการ 
  บรรณารักษ  ระดับชํานาญการ 
  บรรณารักษ  ระดับชํานาญการพิเศษ 
  บรรณารักษ  ระดับเชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การบรรณารักษ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  บรรณารักษ 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ใหบริการยืม-คืน สืบคน ตอบคําถาม และชวยการคนควา รวมถึงจัดทําคูมือการใชงาน

หองสมุด เพ่ือใหผูใชบริการสามารถเขาถึงทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและเกิด
ประโยชนตอการคนควาเอกสาร หนังสือ และรายงานตางๆ ของผูใขบริการมากท่ีสุด 

(2) จัดทําดรรชนีวารสาร บรรณานุกรมหนังสือ และกฤตภาคหัวเร่ืองท่ีนาสนใจ เพ่ือใหงานดาน
หองสมุดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) วิเคราะหทรัพยากรและการใชบริการหองสมุด เพ่ือเปนขอมูลประกอบการวางแผนการ
บริหารหองสมุดใหมีประสิทธิภาพสูงสุด และสรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการสูงสุด 

(4) ศึกษา วิเคราะห และสอบถามความตองการของผูใชบริการ และบุคลากรตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
รวมท้ังรับผิดชอบ และดูแลทรัพยากรหองสมุด เชน หนังสือ ส่ิงตีพิมพ CD-Rom เปนตน 
เพ่ือใหมีทรัพยากรท่ีเพียงพอในการใหบริการ สอดคลองความตองการ และเกิดประโยชนแก
ผูใชบริการมากท่ีสุด 

(5) เก็บรวบรวมขอมูลสถิติตางๆ เกี่ยวกับหองสมุด  เพ่ือใชในการตรวจสอบอางอิง หรือใชในการ
พัฒนาและปรับปรุงการใหบริการของหองสมุดใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(6) จัดประชาสัมพันธหองสมุดและจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ เพ่ือเผยแพรการดําเนินงานของ
หองสมุด ใหขอมูลขาวสาร และสงเสริมใหผูใชเกิดความสนใจและตองการเขาใชบริการมาก
ข้ึน 

(7) ศึกษา คนควา วิเคราะห และวิจัยวิธีการและเทคนิคใหมๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานบรรณารักษ 
เพ่ือเสนอแนะการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการใหบริการของหองสมุด 

(8) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานบรรณารักษ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(10) วางแผนการทํางานท่ีรับผดิชอบ และรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ

โครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานดานบรรณารักษเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธ์ิท่ี
กําหนดไว 
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(11) วางแผนการปฏิบัติงานของหองสมุด โดยศึกษา และวิเคราะหจากขอมูลท่ีเกี่ยวของตางๆ เชน 
รายงานความตองการของกลุมเปาหมาย  สถิติขอมูลการดําเนินงาน เปนตน เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพในการใหบริการ  และครอบคลุมกลุมเปาหมาย 

(12) เสนอแนะประเด็นสําคัญหรือกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับงานหองสมุด และหองสมุดเคล่ือนท่ี 
เพ่ือเปนประโยชนประกอบการวางแผน และออกแบบนโยบาย แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ 
และมาตรการตางๆ ของหองสมุด 

 
3.  ดานประสานงาน 
(13) ประสานใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของในการแลกเปล่ียน

ทรัพยากรหองสมุด ตลอดจนความรูและขอมูลขาวสารตางๆ เพ่ือใหเกิดสงเสริมการอาน
สําหรับประชาชนไดอยางครอบคลุม 

 
4.  ดานบริการ 
(14) ใหคําแนะนํา และตอบคําถามตางๆ เกี่ยวกับขอมูล และการใชทรัพยากรสารสนเทศในงาน

หองสมุด เพ่ือใหเกิดความสะดวกแกผูใชบริการ และประชาชน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบรรณารักษศาสตร ทางนิเทศศาสตร ทางสารสนเทศ
ศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

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

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การบรรณารักษ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  บรรณารักษ 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการใหบริการยืม-คืน การสืบคน การตอบคําถาม และการคนควา รวมถึง

การจัดทําคูมือการใชงานหองสมุด เพ่ือใหผูใชบริการสามารถเขาถึงทรัพยากรไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดประโยชนตอการคนควาเอกสาร หนังสือ และรายงานตางๆ ของผู
ใขบริการมากท่ีสุด 

(2) ควบคุม และดูแลการจัดทําดรรชนีวารสาร บรรณานุกรมหนังสือ และกฤตภาคหัวเร่ืองท่ี
นาสนใจ เพ่ือใหงานดานหองสมุดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) ควบคุม และดูแลการวิเคราะหทรัพยากรและการใชบริการหองสมุด เพ่ือเปนขอมูล
ประกอบการวางแผนการบริหารหองสมุดใหมีประสิทธิภาพสูงสุด และสรางความพึงพอใจ
ใหกับผูใชบริการสูงสุด 

(4) ควบคุม และดูแลการศึกษา การวิเคราะห และการสอบถามความตองการของผูใชบริการ และ
บุคลากรตางๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังดูแลทรัพยากรหองสมุด เชน หนังสือ ส่ิงตีพิมพ CD-Rom  
เปนตน เพ่ือใหมีทรัพยากรท่ีเพียงพอในการใหบริการ สอดคลองความตองการ และเกิด
ประโยชนแกผูใชบริการมากท่ีสุด 

(5) ควบคุม และดูแลการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติตางๆ เกี่ยวกับหองสมุด  เพ่ือใชในการตรวจสอบ
อางอิง หรือใชในการพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการของหองสมุดใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(6) ควบคุม และดูแลการจัดประชาสัมพันธหองสมุดและการจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ เพ่ือ
เผยแพรการดําเนินงานของหองสมุด ใหขอมูลขาวสาร และสงเสริมใหผูใชเกิดความสนใจและ
ตองการเขาใชบริการมากข้ึน 

(7) ควบคุม และดูแลการศึกษา การคนควา การวิเคราะห และการวิจัยวิธีการและเทคนิคใหมๆ ท่ี
เกี่ยวของกับงานบรรณารักษ เพ่ือเสนอแนะการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการใหบริการของ
หองสมุด 

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

(9) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
บรรณารักษ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(10) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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2.  ดานแผนงาน 
(11) วางแผนงานหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ 

ดานบรรณารักษของหนวยงาน และแกไขปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงาน
ดานบรรณารักษเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(12) จัดตั้งงบประมาณในการดําเนินงานหองสมุด เพ่ือใหการดําเนินงานหองสมุดมีคุณภาพและ
ตอบสนองความตองการของผูใชบริการ และประชาชนทุกกลุมเปาหมาย 

(13) พิจารณา และวิเคราะหวิธีการหรือเทคนิคตางๆ ทางดานบรรณารักษ เพ่ือวางแนวปฏิบัติและ
หาวิธีการท่ีดีและเหมาะสมยิ่งข้ึนในการจัดการทรัพยากรหองสมุดและการใหบริการ   

 
3.  ดานประสานงาน 
(14) ประสานงานดานบรรณารักษกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดาน

บรรณารักษใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(15) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานบรรณารักษแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(16) ใหบริการขาวสารและแนะนําตอบปญหาการคนควาหนังสือ ส่ิงพิมพ และส่ือความรูตางๆ แก

ผูใชบริการหองสมุด  เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกและรวดเร็วในการใชบริการแกผูใชบริการ
หองสมุด 

(17) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงในเร่ืองเกี่ยวกับงานบรรณารักษท่ีตนมีความรับผิดชอบ 
หรืออํานวยการถายทอดฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูล ความรูตางๆ และนําไปใชใหเกิดประโยชน
สูงสุด 

(18) จัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานหองสมุด เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุน
ภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ และ
มาตรการตาง ๆ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับบรรณารักษประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และ 

2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานหองสมุด หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 4 ป  สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางกาง
บรรณารักษศาสตร ทางนิเทศศาสตร ทางสารสนเทศศึกษา  หรือทางสารนิเทศศาสตร  หรือ
ทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และกําหนดเวลา 6 ป 
ใหลดเปน 2 ป  สําหรับผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางกางบรรณารักษศาสตร 
ทางนิเทศศาสตร ทางสารสนเทศศึกษา  หรือทางสารนิเทศศาสตร  หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนด
วาใชเปนเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัตงิานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การบรรณารักษ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  บรรณารักษ 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใหบริการยืม-คืน การสืบคน การตอบคําถาม 

และการคนควา รวมถึงการจัดทําคูมือการใชงานหองสมุด เพ่ือใหผูใชบริการสามารถเขาถึง
ทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดประโยชนตอการคนควาเอกสาร หนังสือ และ
รายงานตางๆ ของผูใขบริการมากท่ีสุด 

(2) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดทําดรรชนีวารสาร บรรณานุกรมหนังสือ 
และกฤตภาคหัวเร่ืองท่ีนาสนใจ เพ่ือใหงานดานหองสมุดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวิเคราะหทรัพยากรและการใชบริการหองสมุด 
เพ่ือเปนขอมูลประกอบการวางแผนการบริหารหองสมุดใหมีประสิทธิภาพสูงสุด และสราง
ความพึงพอใจใหกับผูใชบริการสูงสุด 

(4) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การวิเคราะห และการสอบถามความ
ตองการของผูใชบริการ และบุคลากรตางๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังดูแลทรัพยากรหองสมุด เชน 
หนังสือ ส่ิงตีพิมพ CD-Rom  เปนตน เพ่ือใหมีทรัพยากรท่ีเพียงพอในการใหบริการ สอดคลอง
ความตองการ และเกิดประโยชนแกผูใชบริการมากท่ีสุด 

(5) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติตางๆ เกี่ยวกับหองสมุด  
เพ่ือใชในการตรวจสอบอางอิง หรือใชในการพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการของหองสมุดให
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(6) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดประชาสัมพันธหองสมุดและการจัดกิจกรรม
ในรูปแบบตางๆ เพ่ือเผยแพรการดําเนินงานของหองสมุด ใหขอมูลขาวสาร และสงเสริมใหผูใช
เกิดความสนใจและตองการเขาใชบริการมากข้ึน 

(7) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การคนควา การวิเคราะห และการวิจัย
วิธีการและเทคนิคใหมๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานบรรณารักษ เพ่ือเสนอแนะการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานและการใหบริการของหองสมุด 

(8) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานบรรณารักษท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบงาน
ท่ีตั้งไวสามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน 

(9) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  
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(10) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน หรือ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงาน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(11) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
บรรณารักษ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(13) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานดานหองสมุด รวมท้ังประเมินผลและแกไขปญหาขอขัดของใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(14) วางแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ ดานบรรณารักษ เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการ

ดําเนินงานใหถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองตามนโยบายท่ีกําหนดไว 
(15) ประยุกตใชเทคโนโลยีงานบรรณารักษตางๆ ผานการคนควาจากส่ือ หนังสือ หรือเอกสารตางๆ 

เพ่ือนํามาพัฒนา เสนอแนะ และออกแบบนโยบาย แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ และ
มาตรการตางๆ ใหสอดคลองกับความตองการในปจจุบันมากท่ีสุด 

 
3.  ดานประสานงาน 
(16) ประสานงานดานบรรณารักษกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดาน

บรรณารักษใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(17) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานบรรณารักษแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(18) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานบรรณารักษท่ีตนมีความรับผิดชอบแก 

หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและความรูตางๆ 
ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติจริงไดอยางถูกตอง 

(19) ถายทอดความรูดานบรรณารักษศาสตรแกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหความรูและ
เผยแพรกิจกรรมตางๆ ของหองสมุด 

(20) พัฒนา และปรับปรุงการจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานบรรณารักษ 
เพ่ือใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุนภารกิจดานบรรณารักษของ
หนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(21) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางบรรณารักษ เพ่ือประกอบการเรียนการสอน และการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับบรรณารักษประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และ 

2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานหองสมุด หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การบรรณารักษ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  บรรณารักษ 
สระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) กําหนดผลสัมฤทธ์ิท้ังดานผลผลิต และผลลัพธท่ีจะไดจากการดําเนินงานดานบรรณารักษ 

เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตรงตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) กําหนดเคร่ืองมือ แนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดาน   
บรรณารักษ เพ่ือใหการทํางานของหนวยงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชน ชุมชน และสังคม 

(3) เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย โครงการ 
และกิจกรรมตางๆ ดานบรรณารักษ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน และสามารถใหบริการดานบรรณารักษแกประชาชน และผูใชบริการไดอยางสอดคลอง
กับความตองการอยางแทจริง 

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

(5) บริหารจัดการบุคลากรในภาพรวมของท้ังหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจท่ีดี
ในการทํางาน สามารถรักษาคนเกงคนดี และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความสามารถ 
และสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

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

(7) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงานและสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(8) ศึกษาความรู เทคนิคใหมๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในงานและวิเคราะหถึงปญหาและ
ขอบกพรองในการดําเนินการเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ ทันกับสถานการณในปจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตได 
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(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

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

ดานบรรณารักษ รวมท้ังมอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และติดตาม
ประเมินผล เพ่ือใหการดําเนินงานดานบรรณารักษบรรลุตามเปาหมาย นโยบาย และ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

(11) กําหนดรูปแบบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของหองสมุด เพ่ือประโยชนตอการ
วางแผนและออกแบบนโยบาย แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ หรือมาตรการตางๆ ใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
3.  ดานประสานงาน 
(12) ประสานงานดานบรรณารักษกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ดานบรรณารักษใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(13) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานบรรณารักษแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(14) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานบรรณารักษภายใตความรับผิดชอบในระดับ

ท่ีซับซอน เพ่ือใหประชาชนท่ีสนใจท่ัวไปและหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัตไิดอยางถูกตอง และเหมาะสม 

(15) กําหนดแนวทางการพัฒนา การปรับปรุง และการจัดทําฐานขอมูลและระบบสารสนเทศท่ี
เกี่ยวกับงานบรรณารักษ เพ่ือใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุนภารกิจ
ดานบรรณารักษขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(16) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางบรรณารักษ เพ่ือประกอบการเรียนการสอน และ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับบรรณารักษ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และ 
(2) ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไม

นอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานหองสมุด หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป 
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การทรัพยากรบุคคล 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา การวิเคราะห และการดําเนินการเกี่ยวกับวาง
ระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล  
การกําหนดตําแหนง การใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง การสรรหา การบรรจุ และ 
การแตงตั้ง การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร การเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การรักษา
จรรยาและวินัย การออกจากงาน เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นักทรัพยากรบุคคล  ระดับปฏิบัติการ 
  นักทรัพยากรบุคคล  ระดับชํานาญการ 
  นักทรัพยากรบุคคล  ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นักทรัพยากรบุคคล      ระดับเชี่ยวชาญ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การทรัพยากรบุคคล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักทรัพยากรบุคคล 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบงานดานจําแนกตําแหนงและประเมินผลกําลังคน เชน การจัดและ

ปรับปรุงโครงสรางองคกร การแบงงานภายใน การปรับปรุงการแบงหนวยงานภายใน และการ
บริหารองคกรของหนวยงานตางๆ ตามโครงสรางองคกร การจัดทําแผนอัตรากําลัง การ
วางแผนอัตรากําลังบุคลากรและลูกจาง การเกล่ียอัตรากําลัง การกําหนดระดับตําแหนง การ
ปรับระดับตําแหนง และการจัดจางบุคลากร ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว เปนตน เพ่ือให
การปฏิบัติงานดานการจําแนกตําแหนงและประเมินผลกําลังคนดําเนินไปอยางราบร่ืน ถูกตอง 
ยุติธรรมและตรงตามวัตถุประสงคของหนวยงานท่ีกําหนดไว เพ่ือใหการดําเนินการเปนไป
อยางและเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

(2) รวบรวม ศึกษา และวิเคราะหขอมูลดานจําแนกตําแหนงและประเมินผลกําลังคนตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือนําไปประกอบการจัดทําโครงสรางองคกร โครงสรางหนาท่ีความรับผิดชอบของ
แตละหนวยงาน และการแบงงานภายในใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม และสอดคลองตาม
วัตถุประสงคขององคกร 

(3) รวบรวม ศึกษา และวิเคราะหขอมูลดานการจัดทําหนาท่ีความรับผิดชอบ และทักษะ
ความสามารถของตําแหนง และการกําหนดระดับตําแหนงใหสอดคลองตามหนาท่ีและความ
รับผิดชอบ เพ่ือสรางความชัดเจนในหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละตําแหนงงาน และของแต
ละหนวยงาน และใหเปนแนวทางและเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(4) ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง ตั้งแตการสอบคัดเลือก การคัดเลือก 
การสอบแขงขัน การโอนยาย การเล่ือนระดับ การประเมินผลงาน การเล่ือนข้ันเงินเดือน และ
การออกจากงานและการใหกลับเขาทํางาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการสรรหาและบรรจุ
แตงตั้งดําเนินไปอยางราบร่ืน และตรงตามวัตถุประสงคของหนวยงานท่ีกําหนดไว 

(5) ดําเนินงานดานสรรหาบุคลากร เชน ประสานงานการนัดหมายสัมภาษณ คุมสอบ จัดทํา
เอกสารขอมูลเพ่ือการตัดสินใจจาง รับรายงานตัวพนักงาน จัดทําเอกสารบรรจุและคําส่ังสงตัว 
รวมท้ังจัดปฐมนิเทศบุคลากร ติดตามผลการปฏิบัติงานชวงทดลองงาน และประสานงานดาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบุคลากรเขาใหมมีความรูความเขาใจในระเบียบกฎเกณฑ
ตางๆ และใหงานทรัพยากรบุคคลดําเนินไดอยางถูกตองตามระเบียบขอบังคับของหนวยงาน 

(6) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลขอมูล คําขอการบรรจุแตงตั้ง การโอนยายเล่ือน
ตําแหนงและเล่ือนระดับ การประเมินผลงาน และการเล่ือนข้ันเงินเดือนของบุคลากร พนักงาน
ประจํา และลูกจางชั่วคราว เพ่ือใหการดําเนินงานดานการบรรจุและแตงตั้งมีความถูกตอง และ
สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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(7) ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบงานดานสารสนเทศและขอมูลบุคคล เชน การบันทึกทะเบียนประวัติ
บุคลากรและลูกจาง การควบคุมการเกษียณอายุของบุคลากรและลูกจาง การจัดทําบัตร
ประจําตัวบุคลากรและลูกจาง การจัดทําฐานขอมูลบุคลากร และการสรรหาบุคลากรดีเดน 
เปนตน เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานสารสนเทศและขอมูลบุคคลดําเนินไปอยางราบร่ืน และตรง
ตามวัตถุประสงคของหนวยงานท่ีกําหนดไว 

(8) ศึกษา วิเคราะห บันทึก ปรับปรุง และแกไขทะเบียนประวัติบุคลากรและลูกจางตามท่ีไดรับ
มอบหมาย เพ่ือใหมีขอมูลทะเบียนประวัติบุคลากรและลูกจางท่ีถูกตอง ครบถวน และเปน
ปจจุบัน (Updated) 

(9) รวบรวม ศึกษา และวิเคราะหขอมูล เอกสาร และรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือนําไปประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการและหลักสูตรพัฒนาบุคลากรใหมี
ความถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับความตองการของแตละหนวยงาน 

(10) ศึกษา และวิเคราะหความจําเปนและความตองการในการฝกอบรมและพัฒนา เพ่ือชวยจัดทํา
หลักสูตรและเอกสารการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหตรงกับวัตถุประสงคและความตองการของ
หนวยงาน 

(11) รวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และดําเนินการประมาณคาใชจาย
เบ้ืองตนในการพัฒนาและฝกอบรม เพ่ือเปนขอมูลในการประกอบการพิจารณาขออนุมัติ
จัดสรรงบประมาณในแตละป 

(12) รวบรวมขอมูล และความคิดเห็นท้ังดานวิทยากรและผู รับฟงการบรรยาย ดําเนินการ
ประเมินผลการพัฒนาและฝกอบรม และวิเคราะหผลการพัฒนาและฝกอบรม เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพและการฝกอบรมของบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปใช
ประกอบการตัดสินใจและปรับปรุงการดําเนินการจัดฝกอบรมคร้ังตอไป 

(13) เขาใจระเบียบกฎเกณฑ แนวทางการปฏิบัติงานและนโยบายดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือใหสามารถใหคําแนะนํา ตอบคําถาม และขอสงสัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับระบบงาน
บริหารงานบุคคลแกเจาหนาท่ีตางๆ ในหนวยงานไดอยางเหมาะสม 

(14) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(15) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.   ดานแผนงาน 
(16) วางแผนการทํางานของตนเอง รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ

โครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
3.   ดานประสานงาน 
(17) ประสานงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุน

การดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
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(18) อธิบายการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือเสริมสราง
ความเขาใจและความรวมมือในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
4.   ดานบริการ 
(19) ใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาเบ้ืองตนแกบุคลากรจากหนวยงานท่ีเกี่ยวขัอง หรือประชาชน

ท่ัวไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสรางความเขาใจและ
สนับสนุนงานตามภารกิจของหนวยงาน 

(20) ใหบริการขอมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุนภารกิจ
ของบุคคลหรือหนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ
และมาตรการตางๆ 

(21) ดําเนินการจัดสวัสดิการ และการสงเสริมสภาพแวดลอมในการทํางาน เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

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



��0
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การทรัพยากรบุคคล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักทรัพยากรบุคคล 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงาน และการรับผิดชอบงานการจําแนกตําแหนงและประเมินผล

กําลังคน เชน การจัดและปรับปรุงโครงสรางองคกร การแบงงานภายใน การปรับปรุงการ
แบงหนวยงานภายใน และการบริหารองคกรของหนวยงานตาง ๆ ตามโครงสรางองคกร การ
จัดทําแผนอัตรากําลัง การวางแผนอัตรากําลังบุคลากรและลูกจางการเกล่ียอัตรากําลัง การ
กําหนดระดับตําแหนง การปรับระดับตําแหนง และการจัดจางบุคลากร ลูกจางประจํา และ
ลูกจางชั่วคราว เปนตน เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานจําแนกตําแหนงและประเมินผลกําลังคน 
สามารถสนับสนุนหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามหลักเกณฑการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลท่ีเนนถูกตอง ชัดเจน ความโปรงใส และความเปนธรรม 

(2) ศึกษา วิเคราะหขอมูล และรวมจัดทําโครงสรางสรางองคกร โครงสรางหนาท่ีความ
รับผิดชอบของแตละหนวยงาน และการแบงงานภายในของหนวยงาน เพ่ือใหมีโครงสราง
องคกร โครงสรางหนาท่ีความรับผิดชอบ และการแบงงานภายในท่ีมีถูกตอง ครบถวน 
ชัดเจน และสามารถสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานใหบรรลุภารกิจหลักอยางมี
ประสิทธิภาพ  

(3) ศึกษา วิเคราะหขอมูลดานความตองการบุคลากร ปริมาณงาน และการจัดอัตรากําลังคน
ภายในองคกร รวมท้ังรวมวางแผนและกําหนดกรอบอัตรากําลังคน เพ่ือใหสามารถวางแผน
และกําหนดกรอบอัตรากําลังคนท่ีเหมาะสมกับความตองการในปจจุบันและอนาคต และ
สอดคลองกับนโยบายและภารกิจหลักขององคกร  

(4) ศึกษา วิเคราะหขอมูล และรวมจัดทําหนาท่ีความรับผิดชอบ และทักษะความสามารถของ
ตําแหนงงาน และกําหนดระดับตําแหนงงานดานการจัดทําหนาท่ีความรับผิดชอบให
สอดคลองตามหนาท่ีและความรับผิดชอบ เพ่ือสรางความชัดเจนและมาตรฐานของหนาท่ี
ความรับผิดชอบของแตละตําแหนงงาน และของแตละหนวยงาน และใหเปนแนวทางและเปน
มาตรฐานเดียวกันท้ังองคกร 

(5) ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงาน และการรับผิดชอบงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง ตั้งแตการ
สอบคัดเลือก การคัดเลือก การสอบแขงขัน การโอนยาย การเล่ือนระดับ การประเมินผลงาน 
การเล่ือนข้ันเงินเดือน และการออกจากงานและการใหกลับเขาทํางาน เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง สามารถสนับสนุนหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
เปนไปตามหลักเกณฑการบริหารงานทรัพยากรบุคคลท่ีเนนความโปรงใส และเปนธรรม 
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(6) ควบคุม ดูแล และดําเนินงานดานสรรหาบุคลากร เชน ประสานงานการนัดหมายสัมภาษณ 
คุมสอบ จัดทําเอกสารขอมูลเพ่ือการตัดสินใจจาง รับรายงานตัวพนักงาน จัดทําเอกสาร
บรรจุและคําส่ังสงตัว รวมท้ังจัดปฐมนิเทศบุคลากร ติดตามผลการปฏิบัติงานชวงทดลองงาน 
ประสานงานดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบุคลากรเขาใหมมีความรูความเขาใจ
ในระเบียบกฎเกณฑตางๆ และใหงานทรัพยากรบุคคลดําเนินไดอยางถูกตองตามระเบียบ
ขอบังคับของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ 

(7) ควบคุม ดูแล ศึกษา วิเคราะห และประมวลขอมูล คําขอการบรรจุแตงตั้ง การโอนยายเล่ือน
ตําแหนงและเล่ือนระดับ การประเมินผลงาน และการเล่ือนข้ันเงินเดือนของพนักงานประจํา 
และลูกจางชั่วคราวของหนวยงาน เพ่ือใหการดําเนินงานดานการบรรจุและแตงตั้งมีความ
ถูกตอง และสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลอยางสูงสุด 

(8) ควบคุม ดูแล และดําเนินการดานประเมินผลการปฏิบัติงาน เชน จัดทํา แจกจาย รวบรวม
คืนแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมท้ังศึกษา วิเคราะห ประมวลผล และจัดทํารายงาน
นําเสนอผูบังคับบัญชา เพ่ือใชประกอบการพิจารณาในงานทรัพยากรบุคคลอื่นๆ ตอไป 

(9) ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงาน และการรับผิดชอบงานดานสารสนเทศและขอมูลบุคคล 
เชน การบันทึกทะเบียนประวัติบุคลากรและลูกจาง การควบคุมการเกษียณอายุของบุคลากร
และลูกจาง การจัดทําบัตรประจําตัวบุคลากรและลูกจาง การจัดทําฐานขอมูลบุคลากร และ
การสรรหาบุคลากรดีเดน เปนตน เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานดานสารสนเทศและขอมูล
บุคคลดําเนินไปอยางราบร่ืน ตรงตามวัตถุประสงคของหนวยงานท่ีกําหนดไว และเปนไป
ตามหลักเกณฑการบริหารงานทรัพยากรบุคคลท่ีเนนความโปรงใส และเปนธรรม 

(10) ควบคุม ดูแลการศึกษา การวิเคราะห และตรวจสอบการบันทึก การปรับปรุง และการแกไข
ทะเบียนประวัติบุคลากรและลูกจางตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหแนใจวามีขอมูลทะเบียน
ประวัติท่ีถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน (Updated) มากท่ีสุด 

(11) ควบคุม ติดตาม และดูแลการศึกษา การวิเคราะห และการตรวจสอบขอมูลบุคคล ประวัติ
บุคคล คุณสมบัติบุคลากร และดําเนินการจัดทําสรุปขอมูล เอกสาร และรายงานทะเบียน
ประวัติบุคลากรและลูกจางของหนวยงาน เพ่ือเก็บเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการ
ดําเนินงานในข้ันตอนอื่นๆ ตอไป และสรุปผลนําเสนอผูบังคับบัญชา เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานทรัพยากรบุคคลใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(12) รวมจัดทําแผนปฏิบัติการและหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามภารกิจท่ีเกี่ยวของ เพ่ือพัฒนาให
บุคลากรไดรับความรู และเทคโนโลยีท่ีตรงตามความตองการของหนวยงาน และสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

(13) ควบคุม และดูแลการดําเนินงานการฝกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน 
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผลมากท่ีสุด 
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(14) ควบคุม ดูแล วิเคราะห และสรุปความจําเปนและความตองการในการฝกอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือจัดทําและพัฒนาหลักสูตรและเอกสารท่ีเกี่ยวกับการฝกอบรมและ
พัฒนาท่ีสอดคลองกับความตองการของหนวยงานและการเปล่ียนแปลงของวิทยาการใหม ๆ 
ดานการพัฒนาศักยภาพบุคคล 

(15) วิเคราะหประสิทธิภาพการฝกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเสนอทางแกปญหา 
การปรับปรุงระบบ และแผนงานฝกอบรม เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะ ความรู 
ความสามารถของบุคลากรไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน 

(16) วิเคราะหประสิทธิภาพและมาตรฐานโปรแกรมและหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือ
พัฒนาโปรแกรมและหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไดอยางเหมาะสม 

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

(18) เขาใจระเบียบกฎเกณฑ แนวทางการปฏิบัติงาน และนโยบายทางดานทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือใหสามารถใหคําแนะนํา ตอบคําถาม และขอสงสัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับระบบงาน
บริหารงานบุคคลแกเจาหนาท่ีตางๆ ในหนวยงานไดอยางเหมาะสม 

(19) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(20) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและ
องคกรบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(21) วางแผนหรือมีสวนรวมในการวางแผนการทํางานแผนงานหรือโครงการระยะส้ันบางสวนของ

หนวยงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
3.  ดานประสานงาน 
(22) ประสานงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุน

การดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(23) พัฒนาความสัมพันธดวยการนําเสนอแนวคิดภายในทีมงาน เพ่ือสรางความเขาใจท่ีดีรวมกัน  
(24) ใหคําแนะนําเบ้ืองตนเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแกสมาชิกใน

ทีมงาน เพ่ือเสริมสรางความเขาใจและความรวมมือในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
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4.  ดานบริการ 
(25) ใหคําปรึกษาแนะนําแกบุคลากรจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ หรือประชาชนท่ัวไป เกี่ยวกับ

การศึกษาตอ การฝกอบรม/ดูงาน และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญ เพ่ือประโยชนตอ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(26) ใหคําปรึกษาแนะนําและชี้แจงแกบุคลากรเกี่ยวกับแนวทางหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจและสามารถพัฒนาแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเฉพาะสวนได 

(27) ดําเนินการพัฒนาฐานขอมูล นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชกับการบริหารและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือการประมวล วิ เคราะห และการนําเสนอนโยบาย 
ยุทธศาสตร มาตรการ แผนงาน/โครงการ หลักเกณฑวิธีการในการบริหารหรือการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 

(28) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําเอกสาร ตํารา คูมือ ส่ือ เอกสารเผยแพรในรูปแบบตางๆ  
รวมท้ังพัฒนาเคร่ืองมือ อุปกรณ วิธีการ หรือประยุกตนําเทคโนโลยีเขามาใช เพ่ือการเรียนรู 
และการทําความเขาใจในเร่ืองตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับนักวิชาการทรัพยากรบุคคล ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 4 ป  สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบ
ไดไมต่ํากวานี้ทางกฎหมาย การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร การบริหารธุรกิจ  หรือทางอื่น
ท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และกําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 2 
ป  สําหรับผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางกฎหมาย การบริหารรัฐกิจ รัฐ
ประศาสนศาสตร การบริหารธุรกิจ  หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การทรัพยากรบุคคล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักทรัพยากรบุคคล 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน และการรับผิดชอบงานการ

จําแนกตําแหนงและประเมินผลกําลังคน เชน การจัดและปรับปรุงโครงสรางองคกร การแบง
งานภายใน การปรับปรุงการแบงหนวยงานภายใน และการบริหารองคกรของหนวยงาน
ตางๆ ตามโครงสรางองคกร การจัดทําแผนอัตรากําลัง การวางแผนอัตรากําลังบุคลากรและ
ลูกจาง การเกล่ียอัตรากําลัง การกําหนดระดับตําแหนง การปรับระดับตําแหนง และการจัด
จางบุคลากร ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว เปนตน เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานจําแนก
ตําแหนงและประเมินผลกําลังคน สามารถสนับสนุนหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
เปนไปตามหลักเกณฑการบริหารงานทรัพยากรบุคคลท่ีเนนถูกตอง ชัดเจน ความโปรงใส 
และความเปนธรรม 

(2) กําหนดกระบวนการและวิธีการในการวางแผนและกําหนดกรอบอัตรากําลังคน เพ่ือให
เปนไปอยางถูกตองและเหมาะสมกับภารกิจและความตองการของหนวยงานตางๆ อยาง
แทจริง และสามารถวิเคราะหวิจัยเกี่ยวกับปญหา ความตองการ ความจําเปนของหนวยงาน
ตางๆ ไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

(3) รวมกําหนด ปรับปรุง และจัดทําโครงสรางองคกร การแบงงานภายใน การปรับปรุงการแบง
งานภายใน และการบริหารองคกรของหนวยงานตาง ๆ ตามโครงสรางองคกร โครงสราง
หนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงาน และการกําหนดและปรับระดับตําแหนงงาน เพ่ือใหการ
ดําเนินงานของแตละตําแหนงงาน และแตละหนวยงานสามารถสนับสนุนนโยบาย และ
ภารกิจหลักอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(4) ดําเนินการสราง ออกแบบ และพัฒนาวิธีการ และเคร่ืองมือตางๆ ท่ีสนับสนุนงานการ
จําแนกตําแหนงและประเมินผลกําลังคนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
คุณภาพ และตอบสนองตอวัตถุประสงคและเปาหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(5) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน และการรับผิดชอบงานสรรหา
และบรรจุแตงตั้ง ตั้งแตการสอบคัดเลือก การคัดเลือก การสอบแขงขัน การโอนยาย การ
เล่ือนระดับ การประเมินผลงาน การเล่ือนข้ันเงินเดือน และการออกจากงานและการใหกลับ
เขาทํางาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง สามารถสนับสนุน
หนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามหลักเกณฑการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ท่ีเนนความโปรงใส และเปนธรรม 
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(6) เสนอแนะแนวทาง และเสนอความเห็นในการแกไขปญหาสรรหาและบรรจุแตงตั้ง ตั้งแตการ
สอบคัดเลือก การคัดเลือก การสอบแขงขัน การโอนยาย การเล่ือนระดับ การประเมินผลงาน 
การเล่ือนข้ันเงินเดือน และการออกจากงานและการใหกลับเขาทํางาน เพ่ือใหการดําเนินงาน
ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้งเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร และนําไปสูการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ีเปนระบบตอไป 

(7) ติดตาม ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงาน และการรับผิดชอบงานดานสารสนเทศและขอมูล
บุคคล เชน การบันทึกทะเบียนประวัติบุคลากรและลูกจาง การควบคุมการเกษียณอายุของ
บุคลากรและลูกจาง การจัดทําบัตรประจําตับุคลากรและลูกจาง การจัดทําฐานขอมูล
บุคลากร และการสรรหาบุคลากรดีเดน เปนตน เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานดานสารสนเทศ
และขอมูลบุคคลดําเนินไปอยางราบร่ืน ตรงตามวัตถุประสงคของหนวยงานท่ีกําหนดไว และ
เปนไปตามหลักเกณฑการบริหารงานทรัพยากรบุคคลท่ีเนนความโปรงใส และเปนธรรม 

(8) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนเกษียณอายุของบุคลากรและลูกจางตาม
ระเบียบขององคกร และแผนพัฒนาผูสืบทอดตําแหนง เพ่ือใหการดําเนินงานดานทรัพยากร
บุคคลเปนไปอยางราบร่ืน และเปนการเตรียมความพรอมบุคลากรไวลวงหนาและทันทวงที
สําหรับตําแหนงงานท่ีจะมีผูเกษียณอายุในการทํางาน 

(9) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรตัวอยาง 
บุคลากรดีเดน และและบุคลากรผูประพฤติปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตย และสุจริต เพ่ือเปน
การสรางขวัญและกําลังใจ และตอบแทนคุณความดีแกบุคลากรขององคกร 

(10) วางแผนงานการฝกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล แนวทางการดําเนินงาน 
กฎระเบียบ หลักเกณฑ และมาตรฐาน รวมท้ังรวมกําหนดตัวชี้วัดดานการดําเนินงานของ
หนวยงาน เพ่ือใหงานการฝกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับเปาหมาย และนโยบายขององคกร และบรรลุกับความตองการ
และผลสัมฤทธ์ิของแตละหนวยงานอยางแทจริง 

(11) จัดทําแผนปฏิบัติการและหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามภารกิจท่ีเกี่ยวของ เพ่ือพัฒนาให
บุคลากรในองคกรใหไดรับความรู และเทคโนโลยีท่ีตรงตามความตองการของหนวยงาน และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

(12) ควบคุม ดูแล วิเคราะห และสรุปความจําเปนและความตองการในการฝกอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือจัดทําและพัฒนาหลักสูตรและเอกสารท่ีเกี่ยวกับการฝกอบรมและ
พัฒนาท่ีสอดคลองกับความตองการของหนวยงานและการเปล่ียนแปลงของวิทยาการใหม ๆ 
ดานการพัฒนาศักยภาพบุคคล 

(13) วิเคราะห วิจัยความตองการขององคกร และทิศทางของตลาด สังคม เศรษฐกิจ เพ่ือใหการ
วางแผนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เปนไปตามวัตถุประสงคขององคกร และทันตอการ
เปล่ียนแปลงของตลาดและเทคโนโลย ี

(14) วิเคราะหประสิทธิภาพ พัฒนาและปรับปรุงแผนการฝกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวานโยบายและแผนท่ีตั้งไว สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการขององคกรและสภาวการณปจจุบัน 
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(15) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความมั่นใจ
วาระบบงานท่ีตั้งไวสามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลอง
กับความตองการขององคกรและสภาวการณปจจุบัน  

(16) ประเมินผล ติดตาม ใหคําปรึกษาแนะนํา แกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานใน
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีกําหนด
ไว 

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

(18) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
องคกร และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(19) เขาใจระเบียบกฎเกณฑ แนวทางการปฏิบัติงาน และนโยบายทางดานทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือใหสามารถใหคําแนะนํา ตอบคําถาม และขอสงสัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับระบบงาน
บริหารงานบุคคลแกเจาหนาท่ีตางๆ ในองคกรไดอยางเหมาะสม 

(20) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(21) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานบรรลุ
ภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(22) วางแผนงานโครงการ กําหนดวัตถุประสงค กรอบเวลาและทรัพยากรท่ีจําเปนในงานของ

หนวยงาน เพ่ือเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
3.  ดานประสานงาน 
(23) ประสานงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุน

การดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(24) พัฒนาความสัมพันธดวยการโนมนาวสมาชิกภายในทีมงาน เพ่ือสรางความเขาใจท่ีดีรวมกัน 
(25) ใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแกสมาชิก

ในทีมงาน เพ่ือเสริมสรางความเขาใจและความรวมมือในการบริหารหรือการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
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4.  ดานบริการ 
(26) ใหคําปรึกษาแนะนําแกบุคลากรจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ หรือประชาชนท่ัวไป เกี่ยวกับ

การศึกษาตอ การฝกอบรม/ดูงาน และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญ เพ่ือประโยชนตอ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(27) ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เกี่ยวกับหลักเกณฑพ้ืนฐานหรือเทคนิควิธีการ
บริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม 

(28) จัดการฝกอบรมหรือถายทอดความรู หรือนิเทศงานใหแกพนักงานหรือเจาหนาท่ีใน
หนวยงาน เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองสมบูรณและมี
ประสิทธิภาพ 

(29) จัดทําและพัฒนางานวิชาการดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในรูปแบบ
เอกสารทางวิชาการ คูมือ หลักเกณฑและวิธีการ เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติใหแกเจาหนาท่ี 
หรือผูสนใจท่ัวไปนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับนักวิชาการทรัพยากรบุคคล ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และ 

2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การทรัพยากรบุคคล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักทรัพยากรบุคคล 
ระดับตําแหนง   เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และเสนอแนว

ทางการแกไขปญหา รวมท้ังเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ ภารกิจ และการบริหารงานทรัพยากร
บุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(2) เสนอแนะแนวทาง มาตรการ หลักเกณฑและวิธีการในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพ่ือจัดทําความเห็นเสนอตอผูบริหารองคกร 

(3) ศึกษา วิจัย ส่ังสมความรูหรือผลการศึกษาวิจัยดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติใหแกการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เจาหนาท่ี หรือผูสนใจท่ัวไปนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน   

(4) สงเสริมและใหการสนับสนุนทรัพยากรในการศึกษาและพัฒนางานบุคคลดานตางๆ เชน 
โครงสรางองคกร การจําแนกตําแหนง การประเมินคางาน การกําหนดคาตอบแทน การ
ประเมินผลงาน การเล่ือนข้ันและปรับเปล่ียนตําแหนงของบุคลากรในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน การจัดแบงสวนราชการ การจัดอัตรากําลัง และระบบการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน เปนตน  เพ่ือพัฒนาแนวทางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับสถานการณของทองถ่ิน และสอดคลองกับงบประมาณและทรัพยากรท่ีม ี

(5) ติดตาม ประเมินผล แกไขปญหาในการดําเนินการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 
2.  ดานแผนงาน 
(6) มีสวนรวมในการวางแผน เชื่อมโยง และบูรณาการแผนงานโครงการในระดับกลยุทธของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
(7) ควบคุมและดูแลการจัดทําแนวคิด และวิธีการตางๆ ในดานงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
(8) กําหนดรูปแบบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกร เพ่ือประโยชนตอการ

วางแผนและออกแบบนโยบาย แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ และมาตรการตางๆ 
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3.  ดานประสานงาน 
(9) สรางความสัมพันธภายในทีมงาน จูงใจสมาชิกในทีมงาน เพ่ือสรางความเขาใจท่ีดีรวมกัน 
(10) ส่ือสาร และโนมนาวการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน

หนวยงาน เพ่ือเสริมสรางความเขาใจและความรวมมือในการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

(11) ประสานงานในระดับบริหารกับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือขอความ
ชวยเหลือและรวมมือในงานบริหารทรัพยากรบุคคล ดานการศึกษา การฝกอบรมและดูงาน 
และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการทํางานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสังกัด 

 
4.  ดานบริการ 
(12) ใหคําปรึกษาแนะนําแกบุคลากรจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือเจาหนาท่ี หรือประชาชนท่ัวไป 

เกี่ยวกับการศึกษาตอ การฝกอบรม/ดูงาน และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญ เพ่ือ
ประโยชนตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(13) ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับหลักเกณฑเฉพาะทางหรือเทคนิควิธี
ใหมๆ เพ่ือใหการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนธรรม 

(14) บริหารจัดการ และควบคุมดูแลการจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศในงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ และมาตรการตางๆ 

(15) ฝกอบรมหรือถายทอดความรู หรือนิเทศงานใหแกผูบริหารและบุคลากรในหนวยงาน พรอม
ท้ังเผยแพรความรูในองคกร เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตอง สมบูรณ และมีประสิทธิภาพ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับนักวิชาการทรัพยากรบุคคลประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ หรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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

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 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

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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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
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 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

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 
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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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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

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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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(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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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

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 
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(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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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 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
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 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
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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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

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 
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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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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

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 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) �2�

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
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

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 
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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 
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(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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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

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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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
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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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

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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เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

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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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

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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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 
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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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(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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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

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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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

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 
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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 



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(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 
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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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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

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 
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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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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 
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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 
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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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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 



�0�
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

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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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

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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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

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 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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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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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

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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เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) �2�

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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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 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินการปองกัน              
การระงับ และการบรรเทาสาธารณภัยตางๆ ท่ีตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการ รวมท้ังการเฝา
ระวัง การตรวจตรา การฝกซอมการรับมือลวงหนากับเหตุการณรายแรงตางๆ ตลอดจนการพิจารณา
ทําความเห็น การสรุปรายงาน และการเสนอแนะการดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ 
การปองกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่นๆ เชน อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติ
ตางๆ เปนตน และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังวางแผนการดําเนินงานดานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ใหคําปรึกษาแนะนํา ถายทอดความรูทางวิชาการดานปองกันและบรรเทาสาธารณ ซึ่ง
งานดังกลาวตองอาศัยความรู และความเชี่ยวชาญท่ีอยูในประเภทตามท่ีกําหนดไวดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ  
 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นักวิชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับปฏิบัติการ 
  นักวิชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับชํานาญการ 
  นักวิชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นักวิชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับเชี่ยวชาญ 
    
   
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ชือ่ตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ เชน อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย เปนตน 

รวมท้ังเฝาระวัง ตรวจตรา รับแจงเหตุ รวมท้ังฝกซอมการรับมือกับเหตุรายในรูปแบบตางๆ 
เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยท้ังในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

(2) จัดทํารายงาน บันทึก สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูลสถิติตางๆ ในงานปองกันและบรรเทา      
สาธารณภัย เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปใชในการปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพตอไป 

(3) จัดเตรียม บํารุงดูแล และเก็บรักษาเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ หรือยานพาหนะท่ีใชในงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมท้ังตรวจสอบและซอมแซมในระดับเบ้ืองตน เพ่ือใหมี
ความพรอมในการปฏิบัติงานอยูเสมอและใหการดําเนินงานเปนไปอยางสะดวกราบร่ืนและ
ปลอดภัย 

(4) รวมวางแผนการปฏิบัติงาน กําหนดนโยบายการทํางานดานการปองกันและบรรเทา        
สาธารณภัย เพ่ือใหการทํางานตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  และตอบสนองกับความ
ตองการของประชาชน 

(5) ศึกษา วิเคราะหและวางแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือนําไปใชกําหนดแผน หรือ
นโยบายตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(6) รวมวางแผนการดําเนินการ และปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายและ
พระราชบัญญัตติางๆ ท่ีเกี่ยวของดานปองกันและระงับอัคคีภัย  

(7) ตรวจสอบและวิเคราะหสาเหตุการเกิดเพลิงไหม ในเหตุการณหรือสถานการณท่ีรุนแรง เพ่ือ
สรุปหาสาเหตุ และจัดทํารายงาน 

(8) ศึกษา คนควา เอกสารทางวิชาการ งานวิจัย เทคนิค เทคโนโลยีดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแบบใหมๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงการทํางานของตนหรือกลุมใหมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองกับความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด 

(9) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

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

2.  ดานแผนงาน 
(11) วางแผนการทํางานดานปองกันและสาธารณภัยตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือรวมดําเนินการ

วางแผนการทํางานของหนวยงาน โครงการ หรือกิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานดานปองกันและสาธารณภัยเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานประสานงาน 
(12) ประสานงานดานปองกันและสาธารณภัยกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานดานปองกันและสาธารณภัยใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
 
4.  ดานบริการ 
(13) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานปองกันและสาธารณภัยในระดับเบ้ืองตนแก

หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปน
ประโยชนและถูกตอง 

(14) จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน ทําสถิต ิปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับ
งานปองกันและสาธารณภัย 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   การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ เชน อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย เปนตน 

รวมท้ังเฝาระวัง ตรวจตรา รับแจงเหตุ รวมท้ังฝกซอมการรับมือกับเหตุรายในรูปแบบตางๆ 
ท่ีตองอาศัยประสบการณและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยท้ัง
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

(2) คนควา วิจัยและสํารวจขอมูลดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือเปนประโยชนในการ
วิเคราะหและพัฒนาความรูทางดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

(3) ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใหการ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพและตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

(4) ถายทอดความรูดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  เชน ให
คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝกอบรม จัดทําคูมือ
ประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณเคร่ืองมือท่ีถูกตอง เปนตน เพ่ือถายทอดความรู
ท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานตามาตรฐานและขอกําหนด 

(5) พัฒนาระบบปองกันสาธารณภัย รวมท้ังศึกษา วิเคราะหและวางแผนปองกันและบรรเทา   
สาธารณภัย เพ่ือนําไปใชกําหนดแผน หรือนโยบายตางๆท่ีเกี่ยวของ 

(6) วางแผนการดําเนินการ และปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติตางๆ ท่ี
เกี่ยวของดานการปองกันและระงับอัคคีภัย และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  

(7) ตรวจสอบและวิเคราะหสาเหตุการเกิดเพลิงไหม ในเหตุการณหรือสถานการณท่ีรุนแรง เพ่ือ
สรุปหาสาเหตุ และจัดทํารายงาน 

(8) ศึกษา คนควา เอกสารทางวิชาการ งานวิจัย เทคนิค เทคโนโลยีดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแบบใหมๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงการทํางานขอหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองกับความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด 

(9) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

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

2.  ดานแผนงาน 
(11) วางแผนงานหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรม

ตางๆ ดานปองกันและสาธารณภัย และแกไขปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการ
ดําเนินงานดานปองกันและสาธารณภัยเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3.  ดานประสานงาน 
(12) ประสานงานดานปองกันและสาธารณภัยกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานดานปองกันและสาธารณภัยใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(13) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานปองกันและสาธารณภัยแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 
4.  ดานบริการ 
(14) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานปองกันและสาธารณภัยท่ีตนมีความ

รับผิดชอบแกหนวยงานตางๆ หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและความรู
ตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติจริงไดอยางถูกตอง 

(15) จัดเก็บขอมูล ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงาน    
ปองกันและสาธารณภัย เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใช
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ และมาตรการตางๆ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทวิชาการ 

ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา            

6  ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรืองานอื่น
ท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1  ป กําหนดเวลา 6 ป  ใหลดเปน 4 ป  สําหรับผูไดรับปริญญาโท
หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ในทุกสาขาท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นี้ได และกําหนดเวลา 6 ป  ใหลดเปน 2 ป  สําหรับผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทาไดไมต่ํา
กวานี้ท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและพัฒนามาตรฐาน

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความสอดคลองตามเปาหมายท่ี
กําหนดไว 

(2) พิจารณา สรุป รายงาน และดําเนินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เพ่ือประโยชนตอการวางแผนแนวทาง หรือมาตรการของหนวยงาน 

(3) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การวิเคราะห และการวิจัยงานดาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือนํามาประกอบการพัฒนา และปรับปรุงงานให
มีประสิทธิภาพมากข้ึน และสอดคลองกับเปาหมาย และนโยบายของหนวยงาน 

(4) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดทําขอมูล เอกสาร และสรุปรายงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมท้ังฐานขอมูลดานปองกันและบรรเทา      
สาธารณภัย เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางานดานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(5) ใหความรูดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกบุคลากร ประชาชน และหนวยงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนในการปฏิบัติงาน 

(6) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความ
มั่นใจวาระบบงานท่ีตั้งไวสามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับความตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน 

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

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

(9) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
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(10) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(11) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของหนวยงาน รวมท้ัง

ประเมินผลและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 
3.  ดานประสานงาน 
(12) ประสานงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุน

การดําเนินงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(13) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล 

หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 
4.  ดานบริการ 
(14) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีตนมีความ

รับผิดชอบแกหนวยงานตางๆ หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและความรู
ตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติจริงไดอยางถูกตอง 

(15) ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงการจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุนภารกิจดาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(16) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอม เพ่ือประกอบการเรียนการสอน 
และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเภทวิชาการ 

ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  

4  ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรืองานอื่น
ท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1  ป 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
สระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) กําหนดผลสัมฤทธ์ิท้ังดานผลผลิต และผลลัพธท่ีจะไดจากการดําเนินงานดานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางตรงตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) กําหนดเคร่ืองมือ แนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใหการทํางานของหนวยงานเปนไปอยางถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ ประชาชน ชุมชน และสังคม 

(3) เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย โครงการ 
และกิจกรรมตางๆ ดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงาน
มีประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถใหบริการดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดอยาง
สอดคลองกับสภาวการณและปญหาอยางแทจริง 

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

(5) บริหารจัดการบุคลากรในภาพรวมของท้ังหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจท่ีดี
ในการทํางาน สามารถรักษาคนเกงคนดี และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความสามารถ 
และสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

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

(7) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงานและสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(8) ศึกษาความรู เทคนิคใหมๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในงานและวิเคราะหถึงปญหาและ
ขอบกพรองในการดําเนินการเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ ทันกับสถานการณในปจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตได 
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(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(10) วางแผนงาน ข้ันตอน กระบวนการ และแนวทางการดําเนินดานปองกันและบรรเทา         

สาธารณภัย เพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินงานของหนวยงานเปนไปตามแผนงาน ระยะเวลา 
และวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) วางแผนการใชงบประมาณ ทรัพยากร และบุคลากรท่ีอยูในความรับผิดชอบ เพ่ือใหสามารถ
ใชงบประมาณ ทรัพยากร และบุคลากรไดอยางคุมคา และเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

(12) วางแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดการพัฒนาและมี
ความชํานาญงานมากข้ึนอันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานดานปองกันและบรรเทา    
สาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(13) กําหนดแผน กลยุทธ ยุทธศาสตร นโยบาย ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน และสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผูสูงอายุ และ
ประชาชนท่ัวไปมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน 

 
3.  ดานประสานงาน 
(14) ประสานงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอก

องคกร เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคหลักท่ีกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(15) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานตางๆ รวมท้ังท่ีประชุมท้ังภายในและภายนอก
องคกร เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 

 
4.  ดานบริการ 
(16) ใหบริการทางวิชาการ และสนับสนุนการถายทอดองคความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยี

ใหมๆ ดานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกบุคคลตางๆ ท้ังภายในและภายนอก
หนวยงาน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาสสูงสุด 

(17) สงเสริม และสนับสนุนการผลิตคูมือ หรือเอกสารเกี่ยวกับดานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ตลอดจนสนับสนุนการจัดอบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เพ่ือชวยใหการเผยแพรประชาสัมพันธและสรางความเขาใจดานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยใหลุลวงไปสูเปาหมายท่ีตั้งไวอยางสมบูรณ 

 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเภทวิชาการ 

ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  หรือ
งานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การสัตวบาล 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางวิชาการสัตวบาล ซึ่งมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห คนควา ทดลอง และดําเนินการปฏิบัติงานดานสัตวบาล เชน 
การสงเสริมการเล้ียงสัตว การปรับปรุงบํารุงพันธุสัตว การคัดเลือก การตอน และการผสมพันธุสัตว 
การปรับปรุงคุณภาพพืชอาหารสัตว และอาหารสัตวประเภทอื่นๆ การคิดคนและปรับปรุงสูตรอาหาร
สัตว การถนอมอาหารสัตว การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว การสํารวจแหลงอาหารสัตว เปนตน 
รวมท้ังดําเนินการฝกอบรม ใหคําปรึกษาแนะนํา ถายทอดองครูทางวิชาการดานสัตวบาล  
ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานดานสัตวบาล ตลอดจนเขารวมประชุมคณะกรรมการ
ตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการท่ีสังกัด
และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นักวิชาการสัตวบาล  ระดับปฏิบัติการ 
  นักวิชาการสัตวบาล  ระดับชํานาญการ 
  นักวิชาการสัตวบาล  ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นักวิชาการสัตวบาล  ระดับเชี่ยวชาญ 
   
 
 
 
 
 
 
 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การสัตวบาล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการสัตวบาล 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยงานทางดานสัตวบาล เพ่ือใหการดําเนินงานดานสัตวบาลมี

ประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคลองตามแผนงาน และเปาหมายท่ีกําหนดไว 
(2) ปฏิบัติงานดานสัตวบาล เชน การสงเสริมการเล้ียงสัตว การปรับปรุงบํารุงพันธุสัตว การ

คัดเลือก การตอน การผสมพันธุสัตว การปรับปรุงคุณภาพพืชอาหารสัตว และอาหารสัตว
ประเภทอื่นๆ การคิดคนและปรับปรุงสูตรอาหารสัตว การถนอมอาหารสัตว การควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว การสํารวจแหลงอาหารสัตว เปนตน เพ่ือใหการดําเนินงานดานสัตวบาล
มีความถูกตอง ครบถวน และตรงตามหลักวิชาการท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(3) ดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใชในการปฏิบัติงานดานสัตวบาล เพ่ือเปนการยืด
อายุการใชงาน และใหสามารถใชประโยชนจากเคร่ืองมือและอุปกรณไดอยางเต็มท่ี 

(4) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห และจัดทําแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับงานสัตวบาล เพ่ือใหสามารถใหบริการ รักษา ควบคุม และปองกันโรคสัตวตางๆ 
ไดอยางถูกตอง และสอดคลองตามแผนงาน เปาหมาย และนโยบายของหนวยงานท่ีกําหนด
ไว 

(5) จัดทําขอมูล เอกสาร และรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานสัตวบาล เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปน
ประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางานดานสัตวบาลใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(6) จัดทํา และดําเนินโครงการ และกิจกรรมตางๆ ดานสัตวบาลตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือให
การดําเนินงานดานสัตวบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(7) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสัตวบาล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(9) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ และรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ

โครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานดานสัตวบาลเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธ์ิท่ี            
กําหนดไว 

 
 



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

3.  ดานประสานงาน 
(10) ประสานงานดานสัตวบาลกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดาน

สัตวบาลใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
 
4.  ดานบริการ 
(11) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานสัตวบาลท่ีตนมีความรับผิดชอบแก 

หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและความรู
ตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัตจิริงไดอยางถูกตอง 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ไดรับปริญญาตรีทางวิชาการสัตวบาลหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การสัตวบาล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการสัตวบาล 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการศึกษา การวิเคราะห และการวิจัยงานทางดานสัตวบาล เพ่ือใหการ

ดําเนินงานดานสัตวบาลมีประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคลองตามแผนงาน และเปาหมายท่ี
กําหนดไว 

(2) ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานดานสัตวบาล เชน การสงเสริมการเล้ียงสัตว การปรับปรุง
บํารุงพันธุสัตว การคัดเลือก การตอน การผสมพันธุสัตว การปรับปรุงคุณภาพพืชอาหารสัตว 
และอาหารสัตวประเภทอื่นๆ การคิดคนและปรับปรุงสูตรอาหารสัตว การถนอมอาหารสัตว 
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว การสํารวจแหลงอาหารสัตว เปนตน เพ่ือใหการดําเนินงาน
ดานสัตวบาลมีความถูกตอง ครบถวน และตรงตามหลักวิชาการท่ีกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(3) ควบคุม และดูแลการบํารุงรักษาอุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใชในการปฏิบัติงานดานสัตวบาล เพ่ือ
เปนการยืดอายุการใชงาน และใหสามารถใชประโยชนจากเคร่ืองมือและอุปกรณไดอยางเต็มท่ี 

(4) ควบคุม และดูแลการศึกษา การรวบรวม การวิเคราะห และการจัดทําแผนปฏิบัติงาน 
แผนปฏิบัติการ และแผนงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานสัตวบาล เพ่ือใหสามารถใหบริการ รักษา 
ควบคุม และปองกันโรคสัตวตางๆ ไดอยางถูกตอง และสอดคลองตามแผนงาน เปาหมาย และ
นโยบายของหนวยงานท่ีกําหนดไว 

(5) ควบคุม และดูแลจัดทําขอมูล เอกสาร และรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานสัตวบาล เพ่ือเปน
ขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางานดานสัตวบาลใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(6) จัดทํา และดําเนินโครงการ และกิจกรรมตางๆ ดานสัตวบาลตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการ
ดําเนินงานดานสัตวบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

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

(8) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
สัตวบาล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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2.  ดานแผนงาน 
(10) วางแผนงานหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ 

ดานสัตวบาลของหนวยงาน และแกไขปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงาน
ดานสัตวบาลเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3.  ดานประสานงาน 
(11) ประสานงานดานสัตวบาลกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานสัตว

บาลใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(12) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานสัตวบาลแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(13) ถายทอดความรูดานสัตวบาลแกบุคลากรระดับรองลงมา นักศึกษา ประชาชน และหนวยงาน

ตางๆ เชน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการ กําหนดหลักสูตรและฝกอบรม 
จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณเคร่ืองมือท่ีถูกตอง เปนตน เพ่ือ
ถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานดานสัตวบาลใหเปนไปตามมาตรฐานท่ี
กําหนดไว 

(14) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานสัตวบาลท่ีตนมีความรับผิดชอบแกหนวยงาน
ราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปน
ประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติจริงไดอยางถูกตอง 

(15) จัดเก็บขอมูล ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงาน    
สัตวบาล เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ และมาตรการตางๆ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสัตวบาลประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 

ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการสัตวบาลมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 6 ป  
ใหลดเปน 4 ป  สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ในทุกสาขาท่ี ก.ถ.กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และกําหนดเวลา 6 ป  ใหลดเปน 2 ป  สําหรับ         
ผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได 
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การสัตวบาล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการสัตวบาล 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การวิเคราะห และการวิจัยงานทางดาน

สัตวบาล เพ่ือใหการดําเนินงานดานสัตวบาลมีประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคลองตามแผนงาน 
และเปาหมายท่ีกําหนดไว 

(2) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานดานสัตวบาล เชน การสงเสริมการ
เล้ียงสัตว การปรับปรุงบํารุงพันธุสัตว การคัดเลือก การตอน การผสมพันธุสัตว การปรับปรุง
คุณภาพพืชอาหารสัตว และอาหารสัตวประเภทอื่นๆ การคิดคนและปรับปรุงสูตรอาหารสัตว 
การถนอมอาหารสัตว การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว การสํารวจแหลงอาหารสัตว เปนตน 
เพ่ือใหการดําเนินงานดานสัตวบาลมีความถูกตอง ครบถวน และตรงตามหลักวิชาการท่ี
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(3) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบํารุงรักษาอุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใชในการ
ปฏิบัติงานดานสัตวบาล เพ่ือเปนการยืดอายุการใชงาน และใหสามารถใชประโยชนจาก
เคร่ืองมือและอุปกรณไดอยางเต็มท่ี 

(4) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การรวบรวม การวิเคราะห และการ
จัดทําแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานสัตวบาล เพ่ือให
สามารถใหบริการ รักษา ควบคุม และปองกันโรคสัตวตางๆ ไดอยางถูกตอง และสอดคลอง
ตามแผนงาน เปาหมาย และนโยบายของหนวยงานท่ีกําหนดไว 

(5) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดทําขอมูล เอกสาร และรายงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของดานสัตวบาล เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางานดานสัตว
บาลใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(6) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดทํา และการดําเนินโครงการ และกิจกรรม
ตางๆ ดานสัตวบาลตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการดําเนินงานดานสัตวบาลเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(7) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานสัตวบาลท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบงานท่ีตั้ง
ไวสามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน 

(8) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  
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(9) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน หรือ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงาน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
สัตวบาล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(12) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานดานสัตวบาลของหนวยงาน รวมท้ังประเมินผลและแกไข

ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(13) วางแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ ดานสัตวบาล เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการ

ดําเนินงานใหถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองตามนโยบายท่ีกําหนดไว 
(14) จัดทําและพัฒนา เคร่ืองมือ อุปกรณ และวิธีการตางๆ ในงานสัตวบาล เพ่ือใหสามารถวินิจฉัย

และใหการรักษาโรคไดอยางถูกตอง เหมาะสม และเปนการชวยประหยัดงบประมาณในการ
ส่ังซื้อเคร่ืองมือและอุปกรณจากตางประเทศ 

(15) ประยุกตใชเทคโนโลยีงานสัตวบาลตางๆ ผานการคนควาจากส่ือ หนังสือ หรือเอกสารตางๆ 
เพ่ือนํามาพัฒนา เสนอแนะ และออกแบบนโยบาย แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ และ
มาตรการตางๆ ใหสอดคลองกับความตองการและสภาพปญหาในปจจุบัน 

 
3.  ดานประสานงาน 
(16) ประสานงานดานสัตวบาลกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดาน 

สัตวบาลใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(17) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานสัตวบาลแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(18) ถายทอดความรูดานสัตวบาลแกบุคลากรระดับรองลงมา นักศึกษา ประชาชน และหนวยงาน

ตางๆ เชน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการ กําหนดหลักสูตรและฝกอบรม 
จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณเคร่ืองมือท่ีถูกตอง เปนตน เพ่ือ
ถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานดานสัตวบาลใหเปนไปตามมาตรฐานท่ี
กําหนดไว 

(19) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานสัตวบาลท่ีตนมีความรับผิดชอบแก หนวยงาน
ราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปน
ประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติจริงไดอยางถูกตอง 
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(20) พัฒนา และปรับปรุงการจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานสัตวบาล เพ่ือใหมี
ความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุนภารกิจดานสัตวบาลของหนวยงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(21) จัดทําเอกสารวชิาการ ตํารา และคูมือทางสัตวบาล เพ่ือประกอบการเรียนการสอน และการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสัตวบาลประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 
4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการสัตวบาลหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป 

 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

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

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การสัตวบาล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการสัตวบาล 
สระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) บริหารงานในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือเทียบเทา ซึ่งมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการควบคุมและ

บริหารงานทุกดานของงานสัตวบาลท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(2) กําหนดผลสัมฤทธ์ิท้ังดานผลผลิต และผลลัพธท่ีจะไดจากการดําเนินงานดานสัตวบาล เพ่ือ
เปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตรงตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(3) กําหนดเคร่ืองมือ แนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดาน   
สัตวบาล เพ่ือใหการทํางานของหนวยงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชน ชุมชน และสังคม 

(4) เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย โครงการ 
และกิจกรรมตางๆ ดานสัตวบาล เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
และสามารถใหบริการดานสัตวบาลแกประชาชน และผูรับบริการไดอยางสอดคลองกับความ
ตองการและปญหาอยางแทจริง 

(5) เสนอแนะ ใหแนวทาง ประยุกต และพัฒนาองคความรู วิชาการ และเทคโนโลยีใหมๆ ท่ี
เกี่ยวของกับงานสัตวบาล เพ่ือใหสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานสัตวบาลใหมี
ประสิทธิภาพ 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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(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 

ดานสัตวบาลในระดับกลยุทธ รวมท้ังมอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และ
ติดตามประเมินผล เพ่ือใหการดําเนินงานดานสัตวบาลบรรลุตามเปาหมาย นโยบาย และ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานประสานงาน 
(13) ประสานงานดานสัตวบาลกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดาน

สัตวบาลใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(14) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานสัตวบาลแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(15) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานสัตวบาลภายใตความรับผิดชอบในระดับท่ี

ซับซอน เพ่ือใหประชาชนท่ีสนใจท่ัวไปและหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 

(16) เปนท่ีปรึกษา และถายทอดความรูดานสัตวบาลแกบุคลากรระดับรองลงมา นักศึกษา และ
หนวยงานตางๆ เชน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการ กําหนดหลักสูตร
และฝกอบรม จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณเคร่ืองมือท่ีถูกตอง เปน
ตน เพ่ือถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานดานสัตวบาลใหเปนไปตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(17) กําหนดแนวทางการพัฒนา การปรับปรุง และการจัดทําฐานขอมูลและระบบสารสนเทศท่ี
เกี่ยวกับงานสัตวบาล เพ่ือใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุนภารกิจดาน
สัตวบาลของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(18) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางสัตวบาล เพ่ือประกอบการเรียนการสอน และการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสัตวบาลประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย
กวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการสัตวบาลหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

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

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การประมงทะเล 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางวิชาการประมงทะเล ศึกษา วิเคราะห 
คนควา และทดลองเกี่ยวกับวิชาการประมงทะเล เชน ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษปลาและสัตว
ทะเล การกําหนดแนวทางหรือวิธีการวิเคราะห การวิจัย การประมวลรายงานการวิเคราะหวิจัยจาก
หลายๆ โครงการ การศึกษาคนควาเกี่ยวกับการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชนิดและแบบตางๆ การพัฒนา
เคร่ืองมือประมง การวิจัยเกี่ยวกับอาหาร โรค พยาธิ และการกําจัดศัตรูของสัตวน้ําชนิดตางๆ  
การวิจัยเฉพาะเร่ือง การสงเสริมอาชีพ ประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา เปนตน ตลอดจนเผยแพร
ความรูและสาธิตเทคนิคการประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน้ําแกชาวประมงและประชาชนท่ัวไป 
ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานวิชาการประมงทะเล 
และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นักวิชาการประมงทะเล  ระดับปฏิบัติการ 
  นักวิชาการประมงทะเล  ระดับชํานาญการ 
  นักวิชาการประมงทะเล  ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นักวิชาการประมงทะเล  ระดับเชี่ยวชาญ 
   
 
 
 
 
 
 
 

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

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การประมงทะเล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการประมงทะเล 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) คนควา ทดลอง วิเคราะห และดําเนินการดานวิชาการประมงทะเล เพ่ือใหการดําเนินงาน

ดานวิชาการประมงทะเลมีประสิทธิภาพ และสอดคลองตามเปาหมาย แผนงาน และนโยบาย
ท่ีกําหนดไว 

(2) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยงานตางๆ เกี่ยวกับการอนุรักษปลาและสัตวทะเล อาหาร โรค 
พยาธิ และการกําจัดศัตรูของสัตวน้ําชนิดตางๆ เพ่ือใหสามารถนําองคความรูและผลการวิจัย
ไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในงานประมงทะเลไดอยางสูงสุด  

(3) ศึกษา และคนควาเกี่ยวกับการเพาะเล้ียงสัตวน้ําแตละชนิดและแบบตางๆ เพ่ือเปนขอมูลท่ี
เปนประโยชนในการดําเนินงานดานการประมงทะเลอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(4) รวมพัฒนา และกําหนดแนวทาง และวิธีการวิเคราะห การวิจัย และการประมวลรายงานการ
วิเคราะหวิจัยในโครงการตางๆ เพ่ือใหเกิดความถูกตอง ชัดเจน และเปนมาตรฐานเดียวกัน 

(5) เผยแพรความรูและสาธิตเทคนิคการประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน้ําแกชาวประมงและ
ประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติใชจริงได 

(6) ดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใชในการปฏิบัติงานดานประมงทะเล เพ่ือเปน
การยืดอายุการใชงาน และใหสามารถใชประโยชนจากเคร่ืองมือและอุปกรณไดอยางเต็มท่ี 

(7) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห และจัดทําแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับงานประมงทะเล เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานดานประมงทะเลไดอยางถูกตอง และ
สอดคลองตามแผนงาน เปาหมาย และนโยบายของหนวยงานท่ีกําหนดไว 

(8) จัดทําขอมูล เอกสาร และรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานประมงทะเล เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปน
ประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางานดานประมงทะเลใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(9) จัดทํา และดําเนินโครงการ และกิจกรรมตางๆ ดานประมงทะเลตามท่ีไดรับมอบหมาย 
เพ่ือใหการดําเนินงานดานประมงทะเลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานประมงทะเล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

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

2.  ดานแผนงาน 
(12) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ และรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ

โครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานดานประมงทะเลเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธ์ิท่ี
กําหนดไว 

 
3.  ดานประสานงาน 
(13) ประสานงานดานประมงทะเลกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ดานประมงทะเลใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
 
4.  ดานบริการ 
(14) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานประมงทะเลท่ีตนมีความรับผิดชอบแก 

หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและความรู
ตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติจริงไดอยางถูกตอง 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีทางการประมงทะเลหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวา
ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

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

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การประมงทะเล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการประมงทะเล 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการคนควา ทดลอง วิเคราะห และดําเนินการดานวิชาการประมงทะเล 

เพ่ือใหการดําเนินงานดานวิชาการประมงทะเลมีประสิทธิภาพ และสอดคลองตามเปาหมาย 
แผนงาน และนโยบายท่ีกําหนดไว 

(2) ควบคุม และดูแลการศึกษา วิเคราะห และวิจัยงานตางๆ เกี่ยวกับการอนุรักษปลาและสัตว
ทะเล อาหาร โรค พยาธิ และการกําจัดศัตรูของสัตวน้ําชนิดตางๆ เพ่ือใหสามารถนําองค
ความรูและผลการวิจัยไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในงานประมงทะเลไดอยางสูงสุด  

(3) ควบคุม และดูแลการศึกษา และคนควาเกี่ยวกับการเพาะเล้ียงสัตวน้ําแตละชนดิและแบบตาง  ๆ
เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการดําเนินงานดานการประมงทะเลอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(4) พัฒนา และกําหนดแนวทาง และวิธีการวิเคราะห การวิจัย และการประมวลรายงานการ
วิเคราะหวิจัยในโครงการตางๆ เพ่ือใหเกิดความถูกตอง ชัดเจน และเปนมาตรฐานเดียวกัน 

(5) ควบคุม และดูแลการเผยแพรความรูและสาธิตเทคนิคการประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน้ําแก
ชาวประมงและประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไป
ปฏิบัติใชจริงได 

(6) ควบคุม และดูแลการดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใชในการปฏิบัติงานดาน
ประมงทะเล เพ่ือเปนการยืดอายุการใชงาน และใหสามารถใชประโยชนจากเคร่ืองมือและ
อุปกรณไดอยางเต็มท่ี 

(7) ควบคุม และดูแลการศึกษา รวบรวม วิเคราะห และจัดทําแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ และ
แผนงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานประมงทะเล เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานดานประมงทะเลได
อยางถูกตอง และสอดคลองตามแผนงาน เปาหมาย และนโยบายของหนวยงานท่ีกําหนดไว 

(8) ควบคุม และดูแลการจัดทําขอมูล เอกสาร และรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานประมงทะเล เพ่ือ
เปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางานดานประมงทะเลใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  

(9) ควบคุม และดูแลการจัดทํา และดําเนินโครงการ และกิจกรรมตางๆ ดานประมงทะเลตามท่ี
ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการดําเนินงานดานประมงทะเลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

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

(11) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
ประมงทะเล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 



��2
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(13) วางแผนงานหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ 

ดานประมงทะเลของหนวยงาน และแกไขปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงาน
ดานประมงทะเลเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3.  ดานประสานงาน 
(14) ประสานงานดานประมงทะเลกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดาน

ประมงทะเลใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(15) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานประมงทะเลแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(16) ถายทอดความรูดานประมงทะเลแกบุคลากรระดับรองลงมา นักศึกษา ประชาชน และ

หนวยงานตางๆ เชน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการ กําหนดหลักสูตรและ
ฝกอบรม จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณเคร่ืองมือท่ีถูกตอง เปนตน 
เพ่ือถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานดานประมงทะเลใหเปนไปตามมาตรฐาน
ท่ีกําหนดไว 

(17) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานประมงทะเลท่ีตนมีความรับผิดชอบแก
หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและความรูตางๆ 
ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติจริงไดอยางถูกตอง 

(18) จัดเก็บขอมูล ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงาน    
ประมงทะเล เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ และมาตรการตางๆ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประมงทะเลประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 

ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการประมงทะเลมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 6 
ป  ใหลดเปน 4 ป  สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ในทุกสาขาท่ี ก.ถ.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และกําหนดเวลา 6 ป  ใหลดเปน 2 ป  
สําหรับ         ผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การประมงทะเล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการประมงทะเล 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการคนควา ทดลอง วิเคราะห และดําเนินการดานวิชาการ

ประมงทะเล เพ่ือใหการดําเนินงานดานวิชาการประมงทะเลมีประสิทธิภาพ และสอดคลองตาม
เปาหมาย แผนงาน และนโยบายท่ีกําหนดไว 

(2) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการศึกษา วิเคราะห และวิจัยงานตางๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ
ปลาและสัตวทะเล อาหาร โรค พยาธิ และการกําจัดศัตรูของสัตวน้ําชนิดตางๆ เพ่ือใหสามารถ
นําองคความรูและผลการวิจัยไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในงานประมงทะเลไดอยางสูงสุด  

(3) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการศึกษา และคนควาเกี่ยวกับการเพาะเล้ียงสัตวน้ําแตละชนิด
และแบบตางๆ เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการดําเนินงานดานการประมงทะเลอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(4) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการพัฒนา และกําหนดแนวทาง และวิธีการวิเคราะห การวิจัย 
และการประมวลรายงานการวิเคราะหวิจัยในโครงการตางๆ เพ่ือใหเกิดความถูกตอง ชัดเจน 
และเปนมาตรฐานเดียวกัน 

(5) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการเผยแพรความรูและสาธิตเทคนิคการประมงและการ
เพาะเล้ียงสัตวน้ําแกชาวประมงและประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง 
และสามารถนําไปปฏิบัติใชจริงได 

(6) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใชในการ
ปฏิบัติงานดานประมงทะเล เพ่ือเปนการยืดอายุการใชงาน และใหสามารถใชประโยชนจาก
เคร่ืองมือและอุปกรณไดอยางเต็มท่ี 

(7) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการศึกษา รวบรวม วิเคราะห และจัดทําแผนปฏิบัติงาน 
แผนปฏิบัติการ และแผนงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานประมงทะเล เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน
ดานประมงทะเลไดอยางถูกตอง และสอดคลองตามแผนงาน เปาหมาย และนโยบายของ
หนวยงานท่ีกําหนดไว 

(8) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการขอมูล เอกสาร และรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานประมง
ทะเล เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางานดานประมงทะเลใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  

(9) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา และดําเนินโครงการ และกิจกรรมตางๆ ดานประมง
ทะเลตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการดําเนินงานดานประมงทะเลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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(10) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานประมงทะเลท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบงาน
ท่ีตั้งไวสามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน 

(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
ประมงทะเล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(14) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(15) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานดานประมงทะเลของหนวยงาน รวมท้ังประเมินผลและแกไข

ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(16) วางแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ ดานประมงทะเล เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการ

ดําเนินงานใหถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองตามนโยบายท่ีกําหนดไว 
(17) จัดทําและพัฒนา เคร่ืองมือ อุปกรณ และวิธีการตางๆ ในงานประมงทะเล เพ่ือเปนการชวย

ประหยัดงบประมาณในการส่ังซื้อเคร่ืองมือและอุปกรณจากตางประเทศ 
(18) ประยุกตใชเทคโนโลยีงานประมงทะเลตางๆ ผานการคนควาจากส่ือ หนังสือ หรือเอกสารตางๆ 

เพ่ือนํามาพัฒนา เสนอแนะ และออกแบบนโยบาย แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ และ
มาตรการตางๆ ใหสอดคลองกับความตองการและสภาพปญหาในปจจุบัน 

 
3.  ดานประสานงาน 
(19) ประสานงานดานประมงทะเลกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดาน 

ประมงทะเลใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(20) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานประมงทะเลแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(21) ถายทอดความรูดานประมงทะเลแกบุคลากรระดับรองลงมา นักศึกษา ประชาชน และ

หนวยงานตางๆ เชน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการ กําหนดหลักสูตรและ
ฝกอบรม จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณเคร่ืองมือท่ีถูกตอง เปนตน 



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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เพ่ือถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานดานประมงทะเลใหเปนไปตามมาตรฐาน
ท่ีกําหนดไว 

(22) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานประมงทะเลท่ีตนมีความรับผิดชอบแก 
หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและความรูตางๆ 
ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติจริงไดอยางถูกตอง 

(23) พัฒนา และปรับปรุงการจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานประมงทะเล 
เพ่ือใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุนภารกิจดานประมงทะเลของ
หนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(24) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางประมงทะเล เพ่ือประกอบการเรียนการสอน และการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประมงทะเลประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 
4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการประมงทะเลหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป 

 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การประมงทะเล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการประมงทะเล 
สระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) บริหารงานในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือเทียบเทา ซึ่งมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการควบคุมและ

บริหารงานทุกดานของงานประมงทะเลท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(2) กําหนดผลสัมฤทธ์ิท้ังดานผลผลิต และผลลัพธท่ีจะไดจากการดําเนินงานดานประมงทะเล 
เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตรงตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(3) กําหนดเคร่ืองมือ แนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดาน   
ประมงทะเล เพ่ือใหการทํางานของหนวยงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชน ชุมชน และสังคม 

(4) เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย โครงการ 
และกิจกรรมตางๆ ดานประมงทะเล เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน และสามารถใหบริการดานประมงทะเลแกประชาชน และผูรับบริการไดอยางสอดคลอง
กับความตองการและปญหาอยางแทจริง 

(5) เสนอแนะ ใหแนวทาง ประยุกต และพัฒนาองคความรู วิชาการ และเทคโนโลยีใหมๆ ท่ี
เกี่ยวของกับงานประมงทะเล เพ่ือใหสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานประมงทะเลให
มีประสิทธิภาพ 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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(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 

ดานประมงทะเลในระดับกลยุทธ รวมท้ังมอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และ
ติดตามประเมินผล เพ่ือใหการดําเนินงานดานประมงทะเลบรรลุตามเปาหมาย นโยบาย 
และผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานประสานงาน 
(13) ประสานงานดานประมงทะเลกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ดานประมงทะเลใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(14) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานประมงทะเลแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(15) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานประมงทะเลภายใตความรับผิดชอบในระดับ

ท่ีซับซอน เพ่ือใหประชาชนท่ีสนใจท่ัวไปและหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 

(16) เปนท่ีปรึกษา และถายทอดความรูดานประมงทะเลแกบุคลากรระดับรองลงมา นักศึกษา 
และหนวยงานตางๆ เชน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการ กําหนด
หลักสูตรและฝกอบรม จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณเคร่ืองมือท่ี
ถูกตอง เปนตน เพ่ือถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานดานประมงทะเลให
เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(17) กําหนดแนวทางการพัฒนา การปรับปรุง และการจัดทําฐานขอมูลและระบบสารสนเทศท่ี
เกี่ยวกับงานประมงทะเล เพ่ือใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุนภารกิจ
ดานประมงทะเลของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(18) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางประมงทะเล เพ่ือประกอบการเรียนการสอน และ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประมงทะเลประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย
กวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการประมงทะเลหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

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

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน คลัง 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางดานการคลัง ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการควบคุมการรับจายเงินสะสม การควบคุมการเบิกจายเงิน งบประมาณรายจาย การ
พิจารณาตรวจจายเงนิเดือน คาจาง บําเหน็จบํานาญ เงินทดแทน เงินทําขวัญ และเงินประเภทอื่นๆ
ในลักษณะเดียวกัน การควบคุมและดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองเงินกู เงินยืมสะสม เงินยืมทดรองจาย 
เงินฝากเงินอุดหนุน การควบคุมและดําเนินการเกี่ยวกับการตัดเบิกป การกันเงินไวจายเหล่ือมปและ
การขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ การควบคุมการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงาน และการ
นําสงเงินรายได การใหคําแนะนําชี้แจงการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับการคลังใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงิน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน การปรับขอมูลท่ีดิน โรงเรือน และปาย
และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  เจาพนักงานการคลัง ระดับปฏิบัติงาน 
  เจาพนักงานการคลัง ระดับชํานาญงาน 
  เจาพนักงานการคลัง ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   คลัง 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานการคลัง 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ชวยตรวจรับ แยกประเภท และจัดเก็บฎีกา และเอกสารประกอบฎีกาตางๆ เพ่ือใหการ

ดําเนินงานดานการคลังเปนไปอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 
(2) ชวยรับจาย-เบิกจายเงินตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยาง

ครบถวน แลบะถูกตองตามกฎระเบียบท่ีกําหนดไว 
(3) ชวยจัดทํากระดาษทําการกระทบยอดรายจายตางๆ เงินสะสม งบประมาณคงเหลือ งบ

ทดลอง การโอนงบประมาณ เพ่ือสรุปยอดงบประมาณรายจายประจําเดือนไดอยางถูกตองใน
การนําเสนอตอผูบังคับบัญชา 

(4) ปรับขอมูลเกี่ยวกับแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ไดแก การปรับขอมูลเกี่ยวกับท่ีดิน การ
ปรับขอมูลเกี่ยวกับโรงเรือน การปรับขอมูลเกี่ยวกับปาย การสํารวจขอมูลท่ีดิน โรงเรือน และ
ปาย 

(5) ชวยตรวจรายละเอียด ความถูกตอง และความครบถวนของเอกสาร หลักฐาน และใบสําคัญ
ทางการคลังตางๆ เชน ฎีกา เอกสารประกอบฎีกา ใบนําสงเงิน ใบรับรองภาษีหัก ณ ท่ีจาย 
เอกสารการขอกันเงิน และเอกสารการคลังอื่นๆ เปนตน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยาง
ถูกตองตามกฎระเบียบท่ีกําหนดไว 

(6) ชวยตรวจสอบความถูกตองของบัญชีถือจายเงินเดือน คาจาง และเอกสารหลักฐานตางๆ ใน
การขอรับบําเหน็จบํานาญ เงินทดแทน เงินทําขวัญ เงินชวยเหลือ และเงินประเภทอื่นๆ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตองตามกฎระเบียบท่ีกําหนดไว 

(7) ชวยคํานวณเวลาราชการและยอดเงินจาย เพ่ือใหสามารถจายเงินใหกับบุคลากรและ
เจาหนาท่ีตางๆ ท่ีเกี่ยวของไดอยางถูกตอง ครบถวน และตรงตามเวลาท่ีกําหนดไว 

(8) รวบรวม และจัดเก็บขอมูล สถิติ เอกสาร ใบสําคัญ และรายงานทางการคลังตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใหงายและสะดวกในการคนหา และเปนหลักฐานสําคัญในการอางอิงการ
ดําเนินการตางๆ ทางการคลัง 

(9) รางหนังสือโตตอบตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการคลัง เพ่ือใหเกิดความถูกตองและตรงตามมาตรฐาน 
และระเบียบท่ีกําหนดไว 

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานการคลัง เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกจิท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานบริการ 
(12) ใหคําปรึกษาและแนะนําในเบ้ืองตนแกบุคลากร ประชาชน ผูท่ีมาติดตอ และหนวยงานตางๆ 

ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
(13) ประสานงานดานการคลังกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดาน

การคลังใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี  พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด 

การขาย การเงิน การธนาคาร การจัดการ การบริหารธุรกิจ  คอมพิวเตอรธุรกิจหรือทางอื่นท่ี 
ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ 

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ทางการบัญชี เลขานุการ เทคนิค
การตลาด การธนาคาร ธุรกิจการเงิน พาณิชยการ  การขาย  การจัดการ การบริหารธุรกิจ 
คอมพิวเตอรธุรกิจหรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ 

3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการบัญชี เลขานุการ เทคนิค
การตลาด การธนาคาร ธุรกิจการเงิน พาณิชยการ  การขาย  การจัดการ การบริหารธุรกิจ 
คอมพิวเตอรธุรกิจหรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   คลัง 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานการคลัง 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ดําเนินการตรวจรับ แยกประเภท และจัดเก็บฎีกา และเอกสารประกอบฎีกาตางๆ เพ่ือใหการ

ดําเนินงานดานการคลังเปนไปอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 
(2) ดําเนินการรับจาย-เบิกจายเงินตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป

อยางครบถวน แลบะถูกตองตามกฎระเบียบท่ีกําหนดไว 
(3) จัดทํากระดาษทําการกระทบยอดรายจายตางๆ เงินสะสม งบประมาณคงเหลือ งบทดลอง การ

โอนงบประมาณ เพ่ือสรุปยอดงบประมาณรายจายประจําเดือนไดอยางถูกตองในการนําเสนอ
ตอผูบังคับบัญชา 

(4) ควบคุมดูแลและตรวจสอบการปรับขอมูลเกี่ยวกับท่ีดิน โรงเรือน และปาย พรอมท้ังจัดทําแผน
เสนอแนะเกี่ยวกับงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  

(5) ตรวจรายละเอียด ความถูกตอง และความครบถวนของเอกสาร หลักฐาน และใบสําคัญ
ทางการคลังตางๆ เชน ฎีกา เอกสารประกอบฎีกา ใบนําสงเงิน ใบรับรองภาษีหัก ณ ท่ีจาย 
เอกสารการขอกันเงิน และเอกสารการคลังอื่นๆ เปนตน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยาง
ถูกตองตามกฎระเบียบท่ีกําหนดไว 

(6) ตรวจสอบความถูกตองของบัญชีถือจายเงินเดือน คาจาง และเอกสารหลักฐานตางๆ ในการ
ขอรับบําเหน็จบํานาญ เงินทดแทน เงินทําขวัญ เงินชวยเหลือ และเงินประเภทอื่นๆ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางถูกตองตามกฎระเบียบท่ีกําหนดไว 

(7) คํานวณเวลาราชการและยอดเงินจาย เพ่ือใหสามารถจายเงินใหกับบุคลากรและเจาหนาท่ี
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของไดอยางถูกตอง ครบถวน และตรงตามเวลาท่ีกําหนดไว 

(8) ควบคุม และดูแลการจัดเก็บขอมูล สถิติ เอกสาร ใบสําคัญ และรายงานทางการคลังตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใหงายและสะดวกในการคนหา และเปนหลักฐานสําคัญในการอางอิงการ
ดําเนินการตางๆ ทางการคลัง 

(9) ตรวจรางหนังสือโตตอบตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการคลัง เพ่ือใหเกิดความถูกตองและตรงตาม
มาตรฐาน และระเบียบท่ีกําหนดไว 

(10) จัดทําขอมูล เอกสาร และสรุปรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานการคลังตามท่ีไดรับมอบหมาย 
เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณา วางแผน พัฒนา และปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานให
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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(11) จัดทําทะเบียนคุมตางๆ เชน ทะเบียนคุมงบประมาณ ทะเบียนเงินยืม ทะเบียนคุมการจายเงิน
บําเหน็จบํานาญ และทะเบียนเงินมัดจําประกันสัญญาและเงินชวยเหลือตางๆ เปนตน เพ่ือให
เกิดความถูกตองในการปฏิบัติงาน และสอดคลองตามกฎระเบียบท่ีกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(12) จัดทําฎีกาเบิกเงิน รายงานการเงิน และรายงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของดานการคลัง เพ่ือใหได
เอกสาร และรายงานท่ีมีความถูกตอง และครบถวนในการนําเสนอตอผูบังคับบัญชาให
พิจารณาตอไป 

(13) ดําเนินการเรงรัดและติดตามทวงถามเงินยืมคางจาย และดําเนินการตั้งงบประมาณชดใชเงิน
ยืม เงินสะสม การขอกูเงิน และการค้ําประกันสัญญาจาง สัญญาซื้อ-ขาย เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง ตรงตามระเบียบท่ีกําหนดไว และแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 

(14) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
การคลัง เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(15) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(16) ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานดานการคลังของหนวยงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยาง

ถูกตอง และตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
(17) รวมวางแผนงาน และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานดานการคลังของหนวยงาน เพ่ือให

การปฏิบัติงานของหนวยงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 
2.  ดานบริการ 
(18) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี

เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน ประชาชน หรือหนวยงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(19) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและ
กอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการคลังประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป  
โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการคลังหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป   
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   คลัง 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานการคลัง 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ติดตาม และดูแลการดําเนินการตรวจรับ การแยกประเภท และการจัดเก็บฎีกา และ

เอกสารประกอบฎีกาตางๆ เพ่ือใหการดําเนินงานดานการคลังเปนไปอยางถูกตอง และมี
ประสิทธิภาพ 

(2) ควบคุม ติดตาม และดูแลการดําเนินการรับจาย-เบิกจายเงินตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางครบถวน แลบะถูกตองตามกฎระเบียบท่ีกําหนดไว 

(3) ควบคุม ติดตาม และดูแลการจัดทํากระดาษทําการกระทบยอดรายจายตางๆ เงินสะสม 
งบประมาณคงเหลือ งบทดลอง การโอนงบประมาณ เพ่ือสรุปยอดงบประมาณรายจาย
ประจําเดือนไดอยางถูกตองในการนําเสนอตอผูบังคับบัญชา 

(4) ควบคุม ติดตาม และดูแลการตรวจรายละเอียด ความถูกตอง และความครบถวนของเอกสาร 
หลักฐาน และใบสําคัญทางการคลังตางๆ เชน ฎีกา เอกสารประกอบฎีกา ใบนําสงเงิน 
ใบรับรองภาษีหัก ณ ท่ีจาย เอกสารการขอกันเงิน และเอกสารการคลังอื่นๆ เปนตน เพ่ือให
การดําเนินงานเปนไปอยางถูกตองตามกฎระเบียบท่ีกําหนดไว 

(5) ควบคุม ติดตาม และดูแลการตรวจสอบความถูกตองของบัญชีถือจายเงินเดือน คาจาง และ
เอกสารหลักฐานตางๆ ในการขอรับบําเหน็จบํานาญ เงินทดแทน เงินทําขวัญ เงินชวยเหลือ 
และเงินประเภทอื่นๆ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตองตามกฎระเบียบท่ีกําหนดไว 

(6) ควบคุม ติดตาม และดูแลการคํานวณเวลาราชการและยอดเงินจาย เพ่ือใหสามารถจายเงิน
ใหกับบุคลากรและเจาหนาท่ีตางๆ ท่ีเกี่ยวของไดอยางถูกตอง ครบถวน และตรงตามเวลาท่ี
กําหนดไว 

(7) ควบคุม ติดตาม และดูแลการจัดเก็บขอมูล สถิติ เอกสาร ใบสําคัญ และรายงานทางการคลัง
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหงายและสะดวกในการคนหา และเปนหลักฐานสําคัญในการอางอิงการ
ดําเนินการตางๆ ทางการคลัง 

(8) ควบคุม ติดตาม และดูแลการจัดทําทะเบียนคุมตางๆ เชน ทะเบียนคุมงบประมาณ ทะเบียน
เงินยืม ทะเบียนคุมการจายเงินบําเหน็จบํานาญ และทะเบียนเงินมัดจําประกันสัญญาและเงิน
ชวยเหลือตางๆ เปนตน เพ่ือใหเกิดความถูกตองในการปฏิบัติงาน และสอดคลองตาม
กฎระเบียบท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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(9) ควบคุม ติดตาม และดูแลการจัดทําฎีกาเบิกเงิน รายงานการเงิน และรายงานตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของดานการคลัง เพ่ือใหไดเอกสาร และรายงานท่ีมีความถูกตอง และครบถวนในการ
นําเสนอตอผูบังคับบัญชาใหพิจารณาตอไป 

(10) ควบคุม ติดตาม และดูแลการดําเนินการเรงรัดและการติดตามทวงถามเงินยืมคางจาย และ
การดําเนินการตั้งงบประมาณชดใชเงินยืม เงินสะสม การขอกูเงิน และการค้ําประกันสัญญา
จาง สัญญาซื้อ-ขาย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง ตรงตามระเบียบท่ีกําหนดไว 
และแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 

(11) ควบคุม ติดตาม และดูแลการจัดทําขอมูล เอกสาร และสรุปรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานการ
คลังตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณา วางแผน พัฒนา และปรับปรุงการ
ดําเนินงานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(12) ควบคุม ติดตาม และดูแลการตรวจรางหนังสือโตตอบตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการคลัง เพ่ือใหเกิด
ความถูกตองและตรงตามมาตรฐาน และระเบียบท่ีกําหนดไว 

(13) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
การคลัง เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(14) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(15) กํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานดานการคลังของหนวยงาน 

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง และตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(16) วางแผนงาน ควบคุมดูแล มอบหมาย และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานดานการคลัง
ของหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีสําเร็จลุลวงไปดวยดีตามท่ีวางเปาหมาย และนโยบายท่ี
กําหนดไว 

 
3.  ดานบริการ 
(17) ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบขอหารือ และเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานการคลังแก

บุคลากร ประชาชน และหนวยงานภาครัฐและเอกชนตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความรูความ
เขาใจท่ีถูกตอง ตรงกัน และปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

(18) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและ
กอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางหนวยงาน 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการคลังประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี 

ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการคลังหรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการคลังประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี 
ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการคลังหรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน การเงินและบัญช ี
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีท่ัวไป โดย
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ และการบัญชีท่ัวไป เชน การตรวจสอบความถูกตองของ
หลักฐาน เอกสาร ใบสําคัญ และเงินลงบัญชี รวมท้ังการทํารายงานการบัญชี การรวบรวม
รายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจายประจําป การจัดทําหนังสือชี้แจง
โตตอบดานงบประมาณ การพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจาย และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  เจาพนักงานการเงินและบัญช ี ระดับปฏิบัติงาน 
  เจาพนักงานการเงินและบัญช ี ระดับชํานาญงาน 
  เจาพนักงานการเงินและบัญช ี ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   การเงินและบัญช ี
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานการเงินและบัญช ี
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) รวบรวม และจัดเตรียมขอมูล เอกสาร และรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานดาน 

การเงิน บัญชี และงบประมาณของหนวยงาน เพ่ือประกอบการจัดทําเอกสาร และรายงาน
ตางๆ ท่ีถูกตอง และครบถวนตวามระเบียบท่ีกําหนดไว 

(2) ชวยตรวจสอบความถูกตองของหลักฐาน เอกสาร และใบสําคัญตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานดานการเงิน บัญชี และงบประมาณ เพ่ือใหมีความครบถวน ถูกตอง และ
สอดคลองตามระเบียบปฏิบัติท่ีกําหนดไว 

(3) จัดทําบัญชีท่ัวไป เชน ทําบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท เปนตน และ
เอกสาร รายงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับดานบัญชีและการเงิน เชน รายงานงบการเงิน 
รายงานการเบิกจาย เปนตน เพ่ือใหการดําเนินงานทางบัญชีของหนวยงานเปนไปอยาง
ถูกตองตามกฎระเบียบขอบังคับท่ีกําหนดไว 

(4) ชวยพิจารณาตั้งงบประมาณหมวดท่ีไมมีปญหา เชน คาเชาบาน คาลวงเวลา คาใชสอย คา
วัสดุ เปนตน เพ่ือใหการตั้งงบประมาณเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบท่ีกําหนดไว และแลว
เสร็จตามเวลา 

(5) ดําเนินการรับ-จายเงินตามหลักฐานการรับจายเงิน เพ่ือใหการดําเนินงานดานการรับ-
จายเงินเปนไปอยางสะดวก ถูกตอง และครบถวน 

(6) รวบรวม และจัดเก็บขอมูล สถิติ เอกสาร ใบสําคัญ และรายงานทางการเงินและบัญชตีางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใหงายและสะดวกในการคนหา และเปนหลักฐานสําคัญในการอางอิงการ
ดําเนินการตางๆ ทางการเงินและบัญช ี

(7) รางหนังสือโตตอบตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ เพ่ือใหเกิดความ
ถูกตองและตรงตามมาตรฐาน และระเบียบท่ีกําหนดไว 

(8) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานการเงินและบัญช ีเพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

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

2.  ดานบริการ 
(10) ใหคําปรึกษาและแนะนําในเบ้ืองตนแกบุคลากร ประชาชน ผูท่ีมาติดตอ และหนวยงานตางๆ 

ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
(11) ประสานงานดานการเงินและบัญชีกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานดานการเงินและบัญชใีหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ 

บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการท่ัวไป ตองมีการศึกษา
วิชาบัญชีมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต) หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได 

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางทางบัญชี  พาณิชยการ
เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป สําหรับทางการบริหารธุรกิจ  การจัดการท่ัวไป 
จะตองมีการศึกษาวิชาบัญชีไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ 

3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทาหรือไมต่ํากวานี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ  
การบริหารธุรกิจ  การจัดการท่ัวไป สําหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป จะตองมี
การศึกษาวิชาบัญชีไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ 

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

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   การเงินและบัญช ี
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานการเงินและบัญช ี
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณและการจัดสรรเงินงบประมาณ เพ่ือใหการเบิกจายและการ

จัดสรรเงินงบประมาณเปนไปอยางถูกตอง เพียงพอ และสอดคลองตามระเบียบท่ีกําหนดไว 
(2) ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐาน เอกสาร และใบสําคัญตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงาน

ดานการเงิน บัญชี และงบประมาณ เพ่ือใหมีความครบถวน ถูกตอง และสอดคลองตามระเบียบ
ปฏิบัติท่ีกําหนดไว 

(3) จัดทําเอกสาร และรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานบัญช ีการเงิน และงบประมาณของหนวยงาน 
เชน รายงานทางบัญชี รายงานงบการเงิน รายงานการเบิกจาย และรายงานสรุปเกี่ยวกับการ
ตั้งงบประมาณรายจายของแตละหนวยงาน เปนตน เพ่ือใหไดเอกสาร และรายงานท่ีมีความ
ถูกตอง และครบถวนในการนําเสนอตอผูบังคับบัญชาใหพิจารณาตอไป 

(4) จัดทําทะเบียนคุมตางๆ เชน ทะเบียนคุมการใชจายเงินท่ัวไป ทะเบียนคุมการใชจายเงินนอก
งบประมาณ เปนตน เพ่ือใหเกิดความถูกตองในการปฏิบัติงาน และสอดคลองตามกฎระเบียบ
ท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(5) พิจารณาตั้งงบประมาณหมวดท่ีไมมีปญหา เชน คาเชาบาน คาลวงเวลา คาใชสอย คาวัสดุ 
เปนตน เพ่ือใหการตั้งงบประมาณเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบท่ีกําหนดไว และแลวเสร็จ
ตามเวลา 

(6) ควบคุม และดูแลการดําเนินการรับ-จายเงินตามหลักฐานการรับจายเงิน เพ่ือใหการ
ดําเนินงานดานการรับ-จายเงินเปนไปอยางสะดวก ถูกตอง และครบถวน 

(7) ควบคุม และดูแลการจัดเก็บขอมูล สถิติ เอกสาร ใบสําคัญ และรายงานทางการเงินและบัญชี
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหงายและสะดวกในการคนหา และเปนหลักฐานสําคัญในการอางอิงการ
ดําเนินการตางๆ ทางการเงินและบัญชี 

(8) ศึกษา วิเคราะห และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติดานบัญชี การเงิน และ
งบประมาณของหนวยงาน เพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของ
หนวยงานใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

(9) ตรวจรางหนังสือโตตอบตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ เพ่ือใหเกิด
ความถูกตองและตรงตามมาตรฐาน และระเบียบท่ีกําหนดไว 

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
การเงินและบัญช ีเพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(12) ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีของหนวยงาน เพ่ือใหการดําเนินงาน

เปนไปอยางถูกตอง และตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
(13) รวมวางแผนงาน และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีของหนวยงาน 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานของหนวยงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 
3.  ดานบริการ 
(14) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี

เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน ประชาชน หรือหนวยงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(15) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและ
กอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน

และ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป  

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



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   การเงินและบัญช ี
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานการเงินและบัญช ี
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ติดตาม และดูแลการเบิกจายเงินงบประมาณและการจัดสรรเงินงบประมาณ เพ่ือให

การเบิกจายและการจัดสรรเงินงบประมาณเปนไปอยางถูกตอง เพียงพอ และสอดคลองตาม
ระเบียบท่ีกําหนดไว 

(2) ควบคุม ติดตาม และดูแลการตรวจสอบความถูกตองของหลักฐาน เอกสาร และใบสําคัญตางๆ 
ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการเงิน บัญชี และงบประมาณ เพ่ือใหมีความครบถวน 
ถูกตอง และสอดคลองตามระเบียบปฏิบัติท่ีกําหนดไว 

(3) ควบคุม ติดตาม และดูแลการจัดทําเอกสาร และรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานบัญชี การเงิน 
และงบประมาณของหนวยงาน เชน รายงานทางบัญชี รายงานงบการเงิน รายงานการเบิกจาย 
และรายงานสรุปเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณรายจายของแตละหนวยงาน เปนตน เพ่ือใหได
เอกสาร และรายงานท่ีมีความถูกตอง และครบถวนในการนําเสนอตอผูบังคับบัญชาให
พิจารณาตอไป 

(4) ควบคุม ติดตาม และดูแลการจัดทําทะเบียนคุมตางๆ เชน ทะเบียนคุมการใชจายเงินท่ัวไป 
ทะเบียนคุมการใชจายเงินนอกงบประมาณ เปนตน เพ่ือใหเกิดความถูกตองในการปฏิบัติงาน 
และสอดคลองตามกฎระเบียบท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(5) ควบคุม ติดตาม และดูแลการพิจารณาตั้งงบประมาณหมวดท่ีไมมีปญหา เชน คาเชาบาน คา
ลวงเวลา คาใชสอย คาวัสดุ เปนตน เพ่ือใหการตั้งงบประมาณเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบ
ท่ีกําหนดไว และแลวเสร็จตามเวลา 

(6) ควบคุม ติดตาม และดูแลการควบคุม และการดําเนินการรับ-จายเงินตามหลักฐานการรับ
จายเงิน เพ่ือใหการดําเนินงานดานการรับ-จายเงินเปนไปอยางสะดวก ถูกตอง และครบถวน 

(7) ควบคุม ติดตาม และดูแลการจัดเก็บขอมูล สถิติ เอกสาร ใบสําคัญ และรายงานทางการเงิน
และบัญชีตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหงายและสะดวกในการคนหา และเปนหลักฐานสําคัญในการ
อางอิงการดําเนินการตางๆ ทางการเงินและบัญชี 

(8) ใหแนวทางเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติดานบัญชี การเงิน และงบประมาณของหนวยงาน เพ่ือใช
เปนฐานขอมูลในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงานใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

(9) ควบคุม ติดตาม และดูแลการตรวจรางหนังสือโตตอบตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และ
การงบประมาณ เพ่ือใหเกิดความถูกตองและตรงตามมาตรฐาน และระเบียบท่ีกําหนดไว 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
การเงินและบัญช ีเพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(12) กํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีของ

หนวยงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง และตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(13) วางแผนงาน ควบคุมดูแล มอบหมาย และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานดานการเงิน
และบัญชขีองหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีสําเร็จลุลวงไปดวยดีตามท่ีวางเปาหมาย และ
นโยบายท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานบริการ 
(14) ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบขอหารือ และเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานการเงินและ

บัญชีแกบุคลากร ประชาชน และหนวยงานภาครัฐและเอกชนตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิด
ความรูความเขาใจท่ีถูกตอง ตรงกัน และปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

(15) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและ
กอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน

หรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน
หรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการเงินและ
บัญชีหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ประปา 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานการประปา ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การผลิต การติดตั้ง การจําหนายน้ําประปา รวมท้ังการจัดเตรียมน้ําสะอาดบริการประชาชน และน้ํา
สํารองเพ่ือการดับเพลิง และการดําเนินการตางๆ ในยามท่ีจําเปน ตลอดจนการควบคุมงบประมาณ
รายได รายจาย พัสดุ และทรัพยสินตางๆ การวางแผน การซอมแซม การบํารุงรักษา การแกไข
ปญหา และขอบกพรองตางๆ ของการประปา และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  เจาพนักงานการประปา ระดับปฏิบัติงาน 
  เจาพนักงานการประปา ระดับชํานาญงาน 
  เจาพนักงานการประปา ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ประปา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานการประปา 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) จัดเตรียมเคร่ืองมือ และอุปกรณตางๆ ท่ีเกี่ยวของการติดตั้ง การซอมแซม และการ

บํารุงรักษาดานงานประปา เพ่ือใหเกิดความพรอม และสะดวกในการปฏิบัติงาน 
(2) ดําเนินการผลิตน้ําประปา และจัดเตรียมน้ําสะอาดเพ่ือใหบริการประชาชน และน้ําประปา

สํารองเพ่ือการดับเพลิง และการดําเนินการตางๆ ท่ีจําเปน เพ่ือใหประชาชนมีน้ําใชท่ีสะอาด 
ไดคุณภาพ และมีความพรอมใชอยางทันที 

(3) ดําเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ําประปาใหกับประชาชน เพ่ือใหเกิดความถูกตองในการคํานวณ  
ปริมาณการใชน้ําของประชาชน และเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว  

(4) ซอมแซมและบํารุงรักษาระบบประปา เพ่ือใหมีระบบประปาท่ีมีคุณภาพ และประชาชนมีน้ํา
ใชอยางสม่ําเสมอ 

(5) ดําเนินการ ใหบริการ และแกไขปญหาตางๆ ดานงานประปา เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไป
อยางราบร่ืน ถูกตอง และสอดคลองความตองการของประชาชน 

(6) ชวยตรวจสอบและควบคุมรายได รายจาย พัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานประปา เพ่ือใหมีรายได รายจาย พัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินตางๆ ท่ีครบถวน และ
ถูกตอง 

(7) บํารุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ พัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานประปา 
เพ่ือใหมีเคร่ืองมือ อุปกรณ พัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินตางๆ ท่ีมีสภาพท่ีสมบูรณ และเปน
การยืดอายุการใชงาน 

(8) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานประปา เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานบริการ 
(10) ใหคําปรึกษาและแนะนําในเบ้ืองตนแกบุคลากร ประชาชน ผูท่ีมาติดตอ และหนวยงานตางๆ 

ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
(11) ประสานงานดานประปากับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดาน

ประปาใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางชางกอสราง ชางกล ชางกลโรงงาน ชาง

โยธา ชางเคร่ืองยนต  ชางไฟฟา ชางอิเล็กทรอนิคส หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ 

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟาเทคนิค
วิศวกรรมโยธา ชางกอสราง ชางกล ชางกลโรงงาน ชางเคร่ืองยนต ชางไฟฟา ชางอิเล็กทรอนิคส 
หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ 

3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟาเทคนิค
วิศวกรรมโยธา ทางชางกอสราง ชางกล ชางกลโรงงาน ชางเคร่ืองยนต ชางไฟฟา ชาง
อิเล็กทรอนิคส หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ประปา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานการประปา 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการจัดเตรียมเคร่ืองมือ และอุปกรณตางๆ ท่ีเกี่ยวของการติดตั้ง การ

ซอมแซม และการบํารุงรักษาดานงานประปา เพ่ือใหเกิดความพรอม และสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

(2) ควบคุม และดูแลการดําเนินการผลิตน้ําประปา และการจัดเตรียมน้ําสะอาดเพ่ือใหบริการ  
ประชาชน และน้ําประปาสํารองเพ่ือการดับเพลิง และการดําเนินการตางๆ ท่ีจําเปน เพ่ือให 
ประชาชนมีน้ําใชท่ีสะอาด ไดคุณภาพ และมีความพรอมใชอยางทันที 

(3) ควบคุม และดูแลการดําเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ําประปาใหกับประชาชน เพ่ือใหเกิดความ 
ถูกตองในการคํานวณปริมาณการใชน้ําของประชาชน และเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว  

(4) ควบคุม และดูแลการซอมแซม และการบํารุงรักษาทอประปา เพ่ือใหมีทอน้ําประปาท่ีมี 
คุณภาพ และประชาชนมีน้ําใชอยางสม่ําเสมอ 

(5) ควบคุม และดูแลการดําเนินการ การใหบริการ และการแกไขปญหาตางๆ ดานงานประปา 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางราบร่ืน ถูกตอง และสอดคลองความตองการของประชาชน 

(6) ควบคุม และดูแลการตรวจสอบและการควบคุมรายได รายจาย พัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสิน
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานประปา เพ่ือใหมีรายได รายจาย พัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินตางๆ 
ท่ีครบถวน และถูกตอง 

(7) ควบคุม และดูแลการบํารุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ พัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับงานประปา เพ่ือใหมีเคร่ืองมือ อุปกรณ พัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินตางๆ ท่ีมี
สภาพท่ีสมบูรณ และเปนการยืดอายุการใชงาน 

(8) พัฒนา และปรับปรุงระบบน้ําประปา เพ่ือใหมีระบบจายน้ําประปาท่ีมีคุณภาพ และสามารถ  
ผลิตน้ําประปาไดเพ่ิมมากข้ึน 

(9) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานประปา เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

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

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

2.  ดานกํากับดูแล 
(11) ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานดานประปาของหนวยงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยาง

ถูกตอง และตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
(12) รวมวางแผนงาน และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานดานประปาของหนวยงาน เพ่ือให

การปฏิบัติงานของหนวยงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 
3.  ดานบริการ 
(13) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี

เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน ประชาชน หรือหนวยงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(14) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและ
กอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการประปาประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกิจการประปา หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ประปา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานการประปา 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการจัดเตรียมเคร่ืองมือ และอุปกรณตางๆ ท่ีเกี่ยวของการ

ติดตั้ง การซอมแซม และการบํารุงรักษาดานงานประปา เพ่ือใหเกิดความพรอม และสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 

(2) ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินการผลิตน้ําประปา และการจัดเตรียมน้ํา 
สะอาด เพ่ือใหบริการ ประชาชน และน้ําประปาสํารองเพ่ือการดับเพลิง และการดําเนินการ 
ตางๆ ท่ีจําเปน เพ่ือใหประชาชนมีน้ําใชท่ีสะอาด ไดคุณภาพ และมีความพรอมใช  อยางทันที 

(3) ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ําประปาใหกับประชาชน 
เพ่ือใหเกิดความถูกตองในการคํานวณปริมาณการใชน้ําของประชาชน และเปนไปตาม 
มาตรฐานท่ีกําหนดไว  

(4) ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการซอมแซม และการบํารุงรักษาทอประปา เพ่ือใหมีทอ
น้ําประปาท่ีมีคุณภาพ และประชาชนมีน้ําใชอยางตอเนื่อง 

(5) ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินการ การใหบริการ และการแกไขปญหาตางๆ 
ดานงานประปา เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางราบร่ืน ถูกตอง และสอดคลองความตองการ
ของประชาชน 

(6) ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการควบคุมรายได รายจาย พัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสิน
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานประปา เพ่ือใหมีรายได รายจาย พัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินตางๆ ท่ี
ครบถวน และถูกตอง 

(7) ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการบํารุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ พัสดุ ครุภัณฑ และ
ทรัพยสินตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานประปา เพ่ือใหมีเคร่ืองมือ อุปกรณ พัสดุ ครุภัณฑ และ
ทรัพยสินตางๆ ท่ีมีสภาพท่ีสมบูรณ และเปนการยืดอายุการใชงาน 

(8) ใหแนวทางในการพัฒนา และการปรับปรุงระบบน้ําประปา เพ่ือใหมีระบบจายน้ําประปาท่ีมี
คุณภาพ และสามารถ ผลิตน้ําประปาไดเพ่ิมมากข้ึน 

(9) ศึกษา วิเคราะห และสรุปรายงานตางๆ ดานงานประปา เพ่ือประกอบการเสนอแนะ การ
วางแผน การพัฒนา และการปรับปรุงงานประปาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
ประปา เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(12) กํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานดานประปาของหนวยงาน เพ่ือให

การดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง และตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(13) วางแผนงาน ควบคุมดูแล มอบหมาย และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานดานประปาของ
หนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีสําเร็จลุลวงไปดวยดีตามท่ีวางเปาหมาย และนโยบายท่ี
กําหนดไว 

 
3.  ดานบริการ 
(14) ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบขอหารือ และเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานประปาแก

บุคลากร ประชาชน และหนวยงานภาครัฐและเอกชนตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความรูความ
เขาใจท่ีถูกตอง ตรงกัน และปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

(15) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและ
กอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการประปาประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี 

ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกิจการประปา หรืองาน
อื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการประปาประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี 
ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกิจการประปา หรือ
งานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ทะเบียน 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานการทะเบียนตางๆ ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับ
การรับคํารอง การตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับงานทะเบียนราษฎร รวมท้ังการ
ดําเนินการทะเบียนราษฎรใหเปนตามกฎหมายและระเบียบในเร่ืองการจดและจัดทําทะเบียนตางๆ 
เชน การจัดทําทะเบียนบาน การจัดทําทะเบียนคนเกิด-ตาย การรับแจงยายท่ีอยูอาศัย การแกไข
รายการในทะเบียนบาน เปนตน ตลอดจนการจัดทําทะเบียนผูมีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง การใหบริการ คําแนะนํา และการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารแกประชาชน ผูมารับ
บริการ และหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  เจาพนักงานทะเบียน ระดับปฏิบัติงาน 
  เจาพนักงานทะเบียน ระดับชํานาญงาน 
  เจาพนักงานทะเบียน ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

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



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ทะเบียน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานทะเบียน 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) รับคํารอง และตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานดาน

ทะเบียนราษฎร เพ่ือใหแนใจวามีเอกสารและหลักฐานท่ีประกอบการดําเนินการทะเบียน
ราษฎรท่ีครบถวน และถูกตอง  

(2) ดําเนินการงานทะเบียนราษฎร เชน การจัดทําทะเบียนบาน การจัดทําทะเบียนคนเกิด-ตาย 
การรับแจงยายท่ีอยูอาศัย การแกไขรายการในทะเบียนบาน เปนตน เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามระเบียบและกฎหมายท่ีกําหนดไว และสามารถใหบริการท่ีสรางความพึงพอใจ
และสอดคลองความตองการของประชาชน 

(3) รับจดทะเบียนแรงงานตางดาวสัญชาติลาว พมา และกัมพูชา รวมท้ังการจดทะเบียนโอนยาย
แรงงานท้ัง 3 สัญชาต ิ

(4) จัดทําทะเบียนผูมีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง เพ่ือสนับสนุนงานเลือกตั้งให
เปนไปสะดวก ราบร่ืน และมีประสิทธิภาพ  

(5) รวบรวม และจัดเก็บขอมูล เอกสาร หลักฐาน และรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานทะเบียน 
เพ่ือใหงายและสะดวกในการคนหา และเปนหลักฐานอางอิงในการดําเนินการตางๆ ได
ถูกตอง และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(6) จัดทําฐานขอมูลงานทะเบียน เพ่ือใหมีขอมูลท่ีครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบันในการ
ดําเนินการตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานงานทะเบียน 

(7) แกไขปญหาตางๆ ในเบ้ืองตนดานงานทะเบียน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองตามกฎระเบียบท่ีกําหนดไว 

(8) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานทะเบียน เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานบริการ 
(10) ใหคําปรึกษาและแนะนําในเบ้ืองตนแกบุคลากร ประชาชน ผูท่ีมาติดตอ และหนวยงานตางๆ 

ท่ีเกี่ยวของดานงานทะเบียน เพ่ือใหมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติ
ไดอยางถูกตอง 
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(11) ประสานงานดานทะเบียนกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดาน
ทะเบียนใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี  พณิชยการ เลขานุการ 

การตลาด การขาย  ภาษาตางประเทศ  การจัดการ  บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร การเงิน การ
ธนาคารหรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้  ทางบัญชี  พณิชยการ เลขานุการ  
การตลาด  การขาย  ภาษาตางประเทศ  การจัดการ  บริหารธุรกิจ  คอมพิวเตอร  การเงิน การ
ธนาคาร  หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  หรือ 

3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรืออนุปริญญา  หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้  ทางบัญชี พณิชย
การ  เลขานุการ  การตลาด  การขาย  ภาษาตางประเทศ  การจัดการ  บริหารธุรกิจ  
คอมพิวเตอร การเงิน  การธนาคาร  หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได 

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



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ทะเบียน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานทะเบียน 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการรับคํารอง และการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

การดําเนินงานดานทะเบียนราษฎร เพ่ือใหแนใจวามีเอกสารและหลักฐานท่ีประกอบการ
ดําเนินการทะเบียนราษฎรท่ีครบถวน และถูกตอง  

(2) ควบคุม และดูแลการดําเนินการงานทะเบียนราษฎร เชน การจัดทําทะเบียนบาน การจัดทํา
ทะเบียนคนเกิด-ตาย การรับแจงยายท่ีอยูอาศัย การแกไขรายการในทะเบียนบาน เปนตน 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามระเบียบและกฎหมายท่ีกําหนดไว และสามารถใหบริการท่ี
สรางความพึงพอใจและสอดคลองความตองการของประชาชน 

(3) ควบคุม และดูแลการจัดทําทะเบียนผูมีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง เพ่ือ
สนับสนุนงานเลือกตั้งใหเปนไปสะดวก ราบร่ืน และมีประสิทธิภาพ  

(4) ควบคุม และดูแลการรวบรวม และจัดเก็บขอมูล เอกสาร หลักฐาน และรายงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับงานทะเบียน เพ่ือใหงายและสะดวกในการคนหา และเปนหลักฐานอางอิงในการ
ดําเนินการตางๆ ไดถูกตอง และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(5) แกไขปญหาตางๆ ดานงานทะเบียน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองตามกฎระเบียบท่ีกําหนดไว 

(6) ควบคุม และดูแลการจัดทําฐานขอมูลงานทะเบียน เพ่ือใหมีขอมูลท่ีครบถวน ถูกตอง และ
เปนปจจุบันในการดําเนินการตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานงานทะเบียน 

(7) จัดทําขอมูล เอกสาร และสรุปรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานงานทะเบียนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณา วางแผน พัฒนา และปรับปรุงการดําเนินงาน
ของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(8) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานทะเบียน เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(10) ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานดานทะเบียนของหนวยงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป

อยางถูกตอง และตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(11) รวมวางแผนงาน และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานดานทะเบียนของหนวยงาน เพ่ือให
การปฏิบัติงานของหนวยงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 
3.  ดานบริการ 
(12) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี

เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน ประชาชน หรือหนวยงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(13) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและ
กอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานทะเบียนประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป  

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



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ทะเบียน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานทะเบียน 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการรับคํารอง และการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐาน

ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานดานทะเบียนราษฎร เพ่ือใหแนใจวามีเอกสารและหลักฐาน
ท่ีประกอบการดําเนินการทะเบียนราษฎรท่ีครบถวน และถูกตอง  

(2) ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินการงานทะเบียนราษฎร เชน การจัดทํา
ทะเบียนบาน การจัดทําทะเบียนคนเกิด-ตาย การรับแจงยายท่ีอยูอาศัย การแกไขรายการใน
ทะเบียนบาน เปนตน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามระเบียบและกฎหมายท่ีกําหนดไว และ
สามารถใหบริการท่ีสรางความพึงพอใจและสอดคลองความตองการของประชาชน 

(3) ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําทะเบียนผูมีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผูมี
สิทธิเลือกตั้ง เพ่ือสนับสนุนงานเลือกตั้งใหเปนไปสะดวก ราบร่ืน และมีประสิทธิภาพ  

(4) ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการรวบรวม และจัดเก็บขอมูล เอกสาร หลักฐาน และ
รายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานทะเบียน เพ่ือใหงายและสะดวกในการคนหา และเปน
หลักฐานอางอิงในการดําเนินการตางๆ ไดถูกตอง และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(5) แกไขปญหาตางๆ ดานงานทะเบียน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ 
และสอดคลองตามกฎระเบียบท่ีกําหนดไว 

(6) ปรับปรุง และพัฒนาฐานขอมูลงานทะเบียน เพ่ือใหมีขอมูลท่ีครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบัน
ในการดําเนินการตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานงานทะเบียน 

(7) ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําขอมูล เอกสาร และสรุปรายงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของดานงานทะเบียนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณา วางแผน 
พัฒนา และปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(8) ใหแนวทางในการพัฒนา และการปรับปรุงระบบงานทะเบียน เพ่ือใหมีระบบงานทะเบียนท่ีมี
คุณภาพ และประสิทธิภาพมากข้ึนในการใหบริการท่ีดีแกประชาชน และผูมารับบริการ 

(9) ศึกษา วิเคราะห และสรุปรายงานตางๆ ดานงานทะเบียน เพ่ือประกอบการเสนอแนะ การ
วางแผน การพัฒนา และการปรับปรุงงานทะเบียนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
ทะเบียน เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(12) กํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานดานทะเบียนของหนวยงาน 

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง และตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(13) วางแผนงาน ควบคุมดูแล มอบหมาย และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานดานทะเบียน
ของหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีสําเร็จลุลวงไปดวยดีตามท่ีวางเปาหมาย และนโยบายท่ี
กําหนดไว 

 
3.  ดานบริการ 
(14) ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบขอหารือ และเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานทะเบียนแก

บุคลากร ประชาชน และหนวยงานภาครัฐและเอกชนตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความรูความ
เขาใจท่ีถูกตอง ตรงกัน และปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

(15) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและ
กอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานทะเบียนประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี 

ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการทะเบียนหรือ
งานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานทะเบียนประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี 
ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการทะเบียนหรือ
งานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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

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

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

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

ลอย เพ่ือใหเกิดความเปนเรียบรอย และถูกตองตามเทศบัญญัติ และระเบียบและกฎหมายวา
ดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองท่ีกําหนดไว 

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

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

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

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

(6) แกไขปญหาตางๆ ในเบ้ืองตนดานงานเทศกิจ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองตามกฎระเบียบท่ีกําหนดไว 

(7) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานเทศกิจ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานบริการ 
(9) ใหคําปรึกษาและแนะนําในเบ้ืองตนแกบุคลากร ประชาชน ผูท่ีมาติดตอ และหนวยงานตางๆ 

ท่ีเกี่ยวของดานงานเทศกิจ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติได
อยางถูกตอง 
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(10) ประสานงานดานเทศกิจกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดาน
เทศกิจใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

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

ความเปนเรียบรอย และถูกตองตามเทศบัญญัติ และระเบียบและกฎหมายวาดวยการรักษา
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองท่ีกําหนดไว 

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

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

(4) สืบสวน จับกุม และดําเนินคดีผูท่ีกระทําผิดเทศบัญญัติ ขอบังคับ และกฎหมายตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมและโปรงใส 

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

(6) แกไขปญหาตางๆ ดานงานเทศกิจ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ 
และสอดคลองตามกฎระเบียบท่ีกําหนดไว 

(7) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานเทศกิจ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(9) ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานดานเทศกิจของหนวยงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยาง

ถูกตอง และตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
(10) รวมวางแผนงาน และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานดานเทศกิจของหนวยงาน เพ่ือให

การปฏิบัติงานของหนวยงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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3.  ดานบริการ 
(11) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี

เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน ประชาชน หรือหนวยงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(12) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและ
กอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางหนวยงาน 

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

จะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงหรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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

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

เร และแผงลอย เพ่ือใหเกิดความเปนเรียบรอย และถูกตองตามเทศบัญญัติ และระเบียบและ
กฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองท่ีกําหนด
ไว 

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

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

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

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

(6) แกไขปญหาตางๆ ดานงานเทศกิจ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ 
และสอดคลองตามกฎระเบียบท่ีกําหนดไว 

(7) ใหแนวทางในการพัฒนา และการปรับปรุงระบบงานเทศกิจ เพ่ือใหมีระบบงานเทศกิจท่ีมี
คุณภาพ และประสิทธิภาพมากข้ึนในการใหบริการท่ีดีแกประชาชน และผูมารับบริการ 

(8) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
เทศกิจ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

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

2.  ดานกํากับดูแล 
(10) กํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานดานเทศกิจของหนวยงาน เพ่ือให

การดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง และตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(11) วางแผนงาน ควบคุมดูแล มอบหมาย และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานดานเทศกิจของ
หนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีสําเร็จลุลวงไปดวยดีตามท่ีวางเปาหมาย และนโยบายท่ี
กําหนดไว 

 
3.  ดานบริการ 
(12) ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบขอหารือ และเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานเทศกิจแก

บุคลากร ประชาชน และหนวยงานภาครัฐและเอกชนตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความรูความ
เขาใจท่ีถูกตอง ตรงกัน และปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

(13) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและ
กอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานเทศกิจประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี 

ก.ถ.เทียบเทาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานรักษาความสงบ
เรียบรอยและความมั่นคงหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ปหรือ 

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

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

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ธุรการ 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารท่ัวไป  
งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ และงานประชุม
ของหนวยงาน ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการราง โตตอบ บันทึก ยอเร่ือง ตรวจทานหนังสือ 
จัดเตรียม จัดพิมพ และจัดสงเอกสาร จดหมาย และหนังสือตางๆ รวมท้ังการดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ 
ครุภัณฑ ยานพาหนะ และอาคารสถานท่ี การดูแลงานบริหารบุคคล การรวบรวมสถิติ และการเก็บ
ขอมูลการบันทึก การลงเวลา วันลา การฝกอบรม และการสรุปเวลาการปฏิบัติงานราชการของ
บุคลากรและลูกจาง การรวบรวมขอมูลดานงบประมาณ และคาใชจาย ตลอดจนการเตรียมการ
ประชุมและการจดบันทึกรายงานการประชุม การติดตอประสานงาน การส่ือสารประฃาสัมพันธ และ
การเผยแพรขอมูลขาวสาร และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  เจาพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน 
  เจาพนักงานธุรการ ระดับชํานาญงาน 
  เจาพนักงานธุรการ ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

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

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ธุรการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานธุรการ 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ และงานบริหารท่ัวไป เชน การถายเอกสาร การราง การ

โตตอบหนังสือ การบันทึกขอมูล และการพิมพเอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการตางๆ 
เปนตน เพ่ือสนับสนุนใหงานตางๆ ดําเนินไปไดโดยสะดวกราบร่ืนและมีหลักฐานตรวจสอบ
ได 

(2) ดําเนินการรับ-สง ลงทะเบียน บันทึก คัดแยกประเภท และจัดสงหนังสือ และเอกสารของ
ราชการตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือจัดสงใหบุคคลหรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของไดอยางถูกตอง
สมบูรณ 

(3) จัดเตรียม จัดพิมพจดหมาย หนังสือ และเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
เปนไปไดโดยสะดวกราบร่ืนตามวัตถุประสงคของหนวยงาน 

(4) จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือสะดวกตอการ
คนหา และเปนหลักฐานทางราชการ 

(5) ตรวจสอบ และสอบทานความถูกตองของเอกสาร หนังสือ และจดหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
การดําเนินงาน เพ่ือใหแนใจวาเอกสารท้ังหมดมีความถูกตอง ครบถวน และปราศจาก
ขอผิดพลาด 

(6) จัดทําและแจกจาย ขอมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือแจงให
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของรับทราบ หรือดําเนินการตางๆ ตอไป  

(7) เวียนหนังสือและสําเนาคําส่ังตางๆ ใหบุคลากรและลูกจางตางๆ เพ่ือใหทราบและปฏิบัติตาม
คําส่ังโดยพรอมเพรียงกัน 

(8) จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุมเพ่ือใหการประชุม
เปนไปดวยความเรียบรอย และมีหลักฐานในการประชุม 

(9) จัดเตรียม และดําเนินการผลิตเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการประชุม การฝกอบรมสัมมนา 
นิทรรศการ และโครงการตางๆ เพ่ือใหเอกสารท่ีถูกตอง ครบถวน และพรอมใชในการ
ดําเนินงานตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ และตรงตอเวลา 

(10) อํานวยความสะดวก ติดตอ และประสานงานกับทุกสวนงานของหนวยงาน ในเร่ืองการ
ประชุม และการดําเนินงานตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม
กําหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค 
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(11) อํานวยความสะดวก ประสานงาน และใหบริการแกวิทยากร และผูเขารับการฝกอบรม 
เพ่ือใหวิทยากร และผูเขารับการฝกอบรมไดรับบริการท่ีดี และใหการฝกอบรมเปนไปอยาง
ราบร่ืน และบรรลุวัตถุประสงคของแผนงานฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพ 

(12) แกไขปญหาตางๆ ในเบ้ืองตนดานงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารท่ัวไป งาน
ประชาสัมพันธ และงานประชุมของหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานไปอยางสะดวก และ
ราบร่ืน  

(13) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารท่ัวไป งานประชาสัมพันธ และงานประชุม เพ่ือนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(14) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานบริการ 
(15) ใหคําปรึกษาและแนะนําในเบ้ืองตนแกบุคลากร ประชาชน ผูท่ีมาติดตอ และหนวยงานตางๆ 

ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
(16) ประสานงานดานงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารท่ัวไป งานประชาสัมพันธ และงาน

ประชุมกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานมีความสะดวก เรียบรอย 
และราบร่ืน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือ 

หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้  ทุกสาขาวิชาท่ี ก.ถ. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอย
กวา 6 หนวยกิต  และมีความสามารถในการบันทึกขอมูลภาษาไทยไมนอยกวานาทีละ 42 คํา
และภาษาอังกฤษไมนอยกวานาทีละ 30 คํา 

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขา ท่ี ก.ถ. รับรอง  ซึ่งศึกษา
วิชาคอมพิวเตอรมา ไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอร
จากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนท่ีไดรับการรับรองจากทางราชการ หรือหนวยงานของ
รัฐ ท่ีมีระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง 

3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาท่ี ก.ถ.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชา
คอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6  หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจาก
หนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีไดรับการรับรองจากทางราชการหรือ
หนวยงานของรัฐท่ีใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใช
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ 
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4. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาท่ี ก.ถ. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชา
คอมพิวเตอรมาไมนอยกวา  6  หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจาก
หนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีไดรับการรับรองจากทางราชการหรือ
หนวยงานของรัฐท่ีใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใช
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ธุรการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานธุรการ 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ และงานบริหารท่ัวไป เชน การถาย

เอกสาร การราง การโตตอบหนังสือ การบันทึกขอมูล และการพิมพเอกสาร จดหมาย และ
หนังสือราชการตางๆ เปนตน เพ่ือสนับสนุนใหงานตางๆ ดําเนินไปไดโดยสะดวกราบร่ืนและ
มีหลักฐานตรวจสอบได 

(2) ควบคุม และดูแลการดําเนินการรับ-สง การลงทะเบียน การบันทึก การคัดแยกประเภท 
และการจัดสงหนังสือ และเอกสารของราชการตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือจัดสงใหบุคคลหรือ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของไดอยางถูกตองสมบูรณ 

(3) ควบคุม และดูแลการจัดเตรียม การจัดพิมพจดหมาย หนังสือ และเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปไดโดยสะดวกราบร่ืนตามวัตถุประสงคของหนวยงาน 

(4) ควบคุม และดูแลการจัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัต ิ
เพ่ือสะดวกตอการคนหา และเปนหลักฐานทางราชการ 

(5) ควบคุม และดูแลการตรวจสอบ และการสอบทานความถูกตองของเอกสาร หนังสือ และ
จดหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงาน เพ่ือใหแนใจวาเอกสารท้ังหมดมีความถูกตอง 
ครบถวน และปราศจากขอผิดพลาด 

(6) ควบคุม และดูแลการจัดทําและการแจกจาย ขอมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือ
ระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือแจงใหหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของรับทราบ หรือดําเนินการตางๆ 
ตอไป  

(7) ควบคุม และดูแลการเวียนหนังสือและการสําเนาคําส่ังตางๆ ใหบุคลากรและลูกจางตางๆ 
เพ่ือใหทราบและปฏิบัติตามคําส่ังโดยพรอมเพรียงกัน 

(8) ควบคุม และดูแลการจัดเตรียมการประชุม การบันทึกการประชุม และการจัดทํารายงานการ
ประชุมเพ่ือใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย และมีหลักฐานในการประชุม 

(9) ควบคุม และดูแลการจัดเตรียม และดําเนินการผลิตเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการประชุม 
การฝกอบรมสัมมนา นิทรรศการ และโครงการตางๆ เพ่ือใหเอกสารท่ีถูกตอง ครบถวน และ
พรอมใชในการดําเนินงานตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ และตรงตอเวลา 

(10) ควบคุม และดูแลการอํานวยความสะดวก การติดตอ และการประสานงานกับทุกสวนงาน
ของหนวยงาน ในเร่ืองการประชุม และการดําเนินงานตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือให
การปฏิบัติงานเปนไปตามกําหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค 
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(11) ควบคุม และดูแลการอํานวยความสะดวก ประสานงาน และใหบริการแกวิทยากร และผูเขา
รับการฝกอบรม เพ่ือใหวิทยากร และผูเขารับการฝกอบรมไดรับบริการท่ีดี  และใหการ
ฝกอบรมเปนไปอยางราบร่ืน และบรรลุวัตถุประสงคของแผนงานฝกอบรมอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(12) แกไขปญหาตางๆ ดานงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารท่ัวไป งานการบริหารงาน
บุคคล งานพัสดุครุภัณฑ งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ และงานประชุมของหนวยงาน 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานไปอยางสะดวก และราบร่ืน  

(13) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารท่ัวไป งานประชาสัมพันธ และงานประชุม เพ่ือนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(14) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(15) ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานดานงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารท่ัวไป งาน

ประชาสัมพันธ และงานประชุมของหนวยงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง และ
ตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

(16) รวมวางแผนงาน และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานดานงานสารบรรณ งานธุรการ 
งานบริหารท่ัวไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ งานงบประมาณ งาน
ประชาสัมพันธ และงานประชุมของหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานของหนวยงานเปนไป
อยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 
3.  ดานบริการ 
(17) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี

เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน ประชาชน หรือหนวยงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(18) ประสานงานดานงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารท่ัวไป งานประชาสัมพันธ และงาน
ประชุมกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและ
กอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานธุรการประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป 
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ธุรการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานธุรการ 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ และงานบริหาร

ท่ัวไป เชน การถายเอกสาร การราง การโตตอบหนังสือ การบันทึกขอมูล และการพิมพ
เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการตางๆ เปนตน เพ่ือสนับสนุนใหงานตางๆ ดําเนินไปได
โดยสะดวกราบร่ืนและมีหลักฐานตรวจสอบได 

(2) ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินการรับ-สง การลงทะเบียน การบันทึก การคัด
แยกประเภท และการจัดสงหนังสือ และเอกสารของราชการตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือจัดสงให
บุคคลหรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของไดอยางถูกตองสมบูรณ 

(3) ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการจัดเตรียม การจัดพิมพจดหมาย หนังสือ และเอกสาร
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปไดโดยสะดวกราบร่ืนตามวัตถุประสงคของ
หนวยงาน 

(4) ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการจัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตาม
ระเบียบวิธีปฏิบัต ิเพ่ือสะดวกตอการคนหา และเปนหลักฐานทางราชการ 

(5) ควบคุม ดูแล และติดตามการตรวจสอบ และการสอบทานความถูกตองของเอกสาร หนังสือ 
และจดหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงาน เพ่ือใหแนใจวาเอกสารท้ังหมดมีความถูกตอง 
ครบถวน และปราศจากขอผิดพลาด 

(6) ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําและการแจกจาย ขอมูล เอกสาร หลักฐาน 
หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือแจงใหหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของรับทราบ หรือ
ดําเนินการตางๆ ตอไป  

(7) ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการเวียนหนังสือและการสําเนาคําส่ังตางๆ ใหบุคลากร
และลูกจางตางๆ เพ่ือใหทราบและปฏิบัติตามคําส่ังโดยพรอมเพรียงกัน 

(8) ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการจัดเตรียมการประชุม การบันทึกการประชุม และการ
จัดทํารายงานการประชุมเพ่ือใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย และมีหลักฐานในการ
ประชุม 

(9) ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการจัดเตรียม และดําเนินการผลิตเอกสารตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับการประชุม การฝกอบรมสัมมนา นิทรรศการ และโครงการตางๆ เพ่ือใหเอกสารท่ี
ถูกตอง ครบถวน และพรอมใชในการดําเนินงานตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ และตรงตอเวลา 
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(10) ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการอํานวยความสะดวก การติดตอ และการประสานงาน
กับทุกสวนงานของหนวยงาน ในเร่ืองการประชุม และการดําเนินงานตางๆ ตามท่ีไดรับ
มอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกําหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค 

(11) ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการอํานวยความสะดวก ประสานงาน และใหบริการแก
วิทยากร และผูเขารับการฝกอบรม เพ่ือใหวิทยากร และผูเขารับการฝกอบรมไดรับบริการท่ีดี 
และใหการฝกอบรมเปนไปอยางราบร่ืน และบรรลุวัตถุประสงคของแผนงานฝกอบรมอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(12) แกไขปญหาตางๆ ดานงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารท่ัวไป งานประชาสัมพันธ และ
งานประชุมของหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานไปอยางสะดวก และราบร่ืน  

(13) ใหแนวทางในการพัฒนา และการปรับปรุงระบบงานธุรการ เพ่ือใหมีระบบงานธุรการท่ีมี
คุณภาพ และประสิทธิภาพมากข้ึนในการใหบริการท่ีดีแกประชาชน และผูมารับบริการ 

(14) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
สารบรรณ งานธุรการ งานบริหารท่ัวไป งานประชาสัมพันธ และงานประชุม เพ่ือนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(15) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(16) กํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานดานงานสารบรรณ งานธุรการ 

งานบริหารท่ัวไป งานประชาสัมพันธ และงานประชุมของหนวยงาน เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางถูกตอง และตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(17) วางแผนงาน ควบคุมดูแล มอบหมาย และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานดานงานสาร
บรรณ งานธุรการ งานบริหารท่ัวไป งานประชาสัมพันธ และงานประชุมของหนวยงาน เพ่ือให
การปฏิบัติหนาท่ีสําเร็จลุลวงไปดวยดีตามท่ีวางเปาหมาย และนโยบายท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานบริการ 
(18) ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบขอหารือ และเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวของแก

บุคลากร ประชาชน และหนวยงานภาครัฐและเอกชนตางๆ เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจท่ี
ถูกตอง ตรงกัน และปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

(19) ประสานงานดานงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารท่ัวไป งานประชาสัมพันธ และงาน
ประชุมกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและกอใหเกิด
ความเขาใจอันดีระหวางหนวยงาน 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานธุรการประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี 

ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสาร
บรรณหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ปหรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานธุรการประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสาร
บรรณหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ประชาสัมพันธ 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางการประชาสัมพันธซึ่งมีลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับเผยแพรขอมูล ขาวสาร ความรู และความเขาใจ รวมท้ังการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธผลงาน การบริการ และนโยบายท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนการสํารวจและรวบรวมความ
คิดเห็นของประชาชน ผู รับบริการ และหนวยงานตางๆ รวมถึงการปฏิบัติงานบริการดาน
ประชาสัมพันธในการติดตอ ตอนรับ แนะนํา อํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอ และใหความรูในเร่ือง
ท่ัวไป ชี้แจง และตอบปญหาขอของใจตางๆ และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  เจาพนักงานประชาสัมพันธ ระดับปฏิบัติงาน 
  เจาพนักงานประชาสัมพันธ ระดับชํานาญงาน 
  เจาพนักงานประชาสัมพันธ ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ประชาสัมพันธ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานประชาสัมพันธ 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) รวบรวมขอมูล ขาวสาร เอกสาร รายงาน และประเด็นตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปน

ประโยชนในการดําเนินงานดานการเผยแพร และส่ือสารประชาสัมพันธของหนวยงาน และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(2) จัดเตรียมขอมูล เอกสาร อุปกรณ และเคร่ืองมือตางๆ ท่ีใชในการส่ือสารประชาสัมพันธ และ
การเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ เพ่ืออํานวยความสะดวก และสนับสนุนใหการดําเนินงาน
ส่ือสารประชาสัมพันธมีความราบร่ืน และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(3) เผยแพรขอมูล ขาวสาร และแนะนําการบริการตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแก
ประชาชน ผูรับบริการ และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือชวยกระจายขอมูล ขาวสาร และ
ประชาสัมพันธบริการตางๆ ขององคกรใหมีความทันสมัย ทันเหตุการณ และเปนปจจุบันอยู
เสมอ 

(4) ประสานงาน และรวมจัดกิจกรรม นิทรรศการ และโครงการตางๆ เพ่ือสนับสนุนและให
คําแนะนําดานงานบริการ และงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของแกประชาชน ผูรับบริการ และหนวยงาน
ตางๆ  

(5) ประสานงาน และรวมจัดทํา และผลิตส่ือส่ิงพิมพ เอกสาร บทความ และรายงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เชน วารสาร จุลสาร รายงาน และคูมือตางๆ เปนตน  เพ่ือเผยแพรและ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท้ังภายในและภายนอกองคกร 

(6) สํารวจ และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน ผูรับบริการ และหนวยงานตางๆ เพ่ือเก็บ
เปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

(7) สราง และรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับส่ือมวลชน นักขาว และหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือให
การปฏิบัติงานดานการเผยแพรประชาสัมพันธมีความงาย และสะดวกมากข้ึน 

(8) แกไขปญหาตางๆ ในเบ้ืองตนดานงานประชาสัมพันธ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยาง
ถูกตอง มีประสิทธิภาพ และสอดคลองตามกฎระเบียบท่ีกําหนดไว 

(9) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานประชาสัมพันธ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(10) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
2.  ดานบริการ 
(11) ใหคําปรึกษาและแนะนําในเบ้ืองตนแกบุคลากร ประชาชน ผูท่ีมาติดตอ และหนวยงานตางๆ 

ท่ีเกี่ยวของดานงานประชาสัมพันธ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไป
ปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

(12) ประสานงานดานประชาสัมพันธกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน
ดานประชาสัมพันธใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี พณิชยการ การตลาด การขาย 

ภาษาตางประเทศ เลขานุการ การเงิน การธนาคาร ประชาสัมพันธ การโรงแรม การทองเท่ียว 
คอมพิวเตอรหรือ 

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือ อนุปริญญา หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี  พณิชย
การ เลขานุการ  เทคนิคการตลาด  การขาย  การธนาคารและธุรกิจการเงิน  ภาษาตางประเทศ 
บริหารธุรกิจ  คอมพิวเตอร  การจัดการ  การโฆษณา  การโรงแรม  การประชาสัมพันธ การ
ทองเท่ียวหรือ 

3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ  
การตลาด  การขาย  การเงิน  การธนาคาร  ภาษาตางประเทศ  บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร  
การจัดการ  การโฆษณา  การโรงแรม  การประชาสัมพันธ  การทองเท่ียวหรือทางอื่นท่ี ก.ถ.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

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

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ประชาสัมพันธ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานประชาสัมพันธ 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการจัดเตรียมขอมูล เอกสาร อุปกรณ และเคร่ืองมือตางๆ ท่ีใชในการ

ส่ือสารประชาสัมพันธ และการเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ เพ่ืออํานวยความสะดวก และ
สนับสนุนใหการดําเนินงานส่ือสารประชาสัมพันธมีความราบร่ืน และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(2) ควบคุม และดูแลการเผยแพรขอมูล ขาวสาร และแนะนําการบริการตางๆ ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแกประชาชน ผูรับบริการ และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือชวย
กระจายขอมูล ขาวสาร และประชาสัมพันธบริการตางๆ ขององคกรใหมีความทันสมัย ทัน
เหตุการณ และเปนปจจุบันอยูเสมอ 

(3) ออกแบบ พัฒนา และจัดกิจกรรม นิทรรศการ และโครงการตางๆ เพ่ือสนับสนุนและให
คําแนะนําดานงานบริการ และงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับองคกรแกผูรับบริการ ประชาชน และ
บุคคลท่ัวไป 

(4) ออกแบบ พัฒนา จัดทํา และผลิตส่ือส่ิงพิมพ เอกสาร บทความ และรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เชน วารสาร จุลสาร รายงาน และคูมือตางๆ เปนตน เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารท้ังภายในและภายนอกองคกร 

(5) สํารวจ รวบรวม สรุป และวิเคราะหความคิดเห็นและทาทีของผูรับบริการ บุคคล และ
ประชาชนท่ัวไป เพ่ือเปนขอมูลใหกับผูบริหารใชในการกําหนดนโยบายดานการส่ือสาร
ประชาสัมพันธ การปรับปรุง และพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธใหมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

(6) ดําเนินการประเมินผลการเผยแพรประชาสัมพันธ การใชส่ือ การผลิตส่ือ และการจัด
โครงการและกิจกรรมตางๆ เพ่ือปรับปรุงการเผยแพรประชาสัมพันธ การใชส่ือ การผลิตส่ือ 
และการจัดโครงการและกิจกรรมตางๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  และสอดคลองกับ
กลุมเปาหมาย 

(7) สราง และรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับส่ือมวลชน นักขาว และหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือให
การปฏิบัติงานดานการเผยแพรประชาสัมพันธมีความงาย และสะดวกมากข้ึน 

(8) จัดทําขอมูล เอกสาร และสรุปรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานงานประชาสัมพันธตามท่ีไดรับ
มอบหมาย เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณา วางแผน พัฒนา และปรับปรุงการดําเนินงานให
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(9) แกไขปญหาตางๆ ดานงานประชาสัมพันธ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองตามกฎระเบียบท่ีกําหนดไว 

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานประชาสัมพันธ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(12) ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธของหนวยงาน เพ่ือใหการดําเนินงาน

เปนไปอยางถูกตอง และตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
(13) รวมวางแผนงาน และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธของหนวยงาน 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานของหนวยงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 
3.  ดานบริการ 
(14) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี

เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน ประชาชน หรือหนวยงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(15) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและ
กอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางหนวยงาน 

(16) ดําเนินการใหบริการดานประชาสัมพันธเกี่ยวกับการติดตอ ตอนรับ ชี้แจง และแนะนํา เพ่ือ
อํานวยความสะดวกแกผูมารับบริการหรือมาติดตอ รวมท้ังติดตอประสานงานกับส่ือมวลชน
ทุกแขนง เพ่ือการเผยแพรประชาสัมพันธ และเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกร 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานประชาสัมพันธประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน

และ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ประชาสัมพันธ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานประชาสัมพันธ 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) รวมกําหนดงบประมาณ และคาใชจายในการดําเนินงานการส่ือสารประชาสัมพันธ เพ่ือให

สามารถมีเงินงบประมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอในการดําเนินงาน 
(2) ควบคุม ดูแล และติตตามการเผยแพรขอมูล ขาวสาร และแนะนําการบริการตางๆ ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแกประชาชน ผูรับบริการ และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือชวย
กระจายขอมูล ขาวสาร และประชาสัมพันธบริการตางๆ ขององคกรใหมีความทันสมัย ทัน
เหตุการณ และเปนปจจุบันอยูเสมอ 

(3) ควบคุม และดูแลการออกแบบ การพัฒนา และการจัดกิจกรรม นิทรรศการ และโครงการ
ตางๆ เพ่ือสนับสนุนและใหคําแนะนําดานงานบริการ และงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับองคกรแก
ผูรับบริการ ประชาชน และบุคคลท่ัวไป 

(4) ควบคุม และดูแลการออกแบบ การพัฒนา การจัดทํา และการผลิตส่ือส่ิงพิมพ เอกสาร 
บทความ และรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน วารสาร จุลสาร รายงาน และคูมือตางๆ เปนตน 
เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท้ังภายในและภายนอกองคกร 

(5) ควบคุม ดูแล และติตตามการประเมินผลการเผยแพรประชาสัมพันธ การใชส่ือ การผลิตส่ือ 
และการจัดโครงการและกิจกรรมตางๆ เพ่ือปรับปรุงการเผยแพรประชาสัมพันธ การใชส่ือ การ
ผลิตส่ือ และการจัดโครงการและกิจกรรมตางๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และสอดคลองกับ
กลุมเปาหมาย 

(6) ตรวจสอบ แกไข และปรับปรุงขอความการเผยแพรประชาสัมพันธ การส่ือความหมาย และ
ความถูกตองชัดเจนของเนื้อหา เพ่ือใหเกิดความถูกตอง 100% ตามหลักการส่ือสาร
ประชาสัมพันธและเกิดประสิทธิผลในเชิงส่ือสารประชาสัมพันธและการเผยแพรตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

(7) วิเคราะหพฤติกรรม สังคม ตลาด ความพึงพอใจของผูรับบริการ และประชาชนท่ัวไป และ
ขอมูลตางๆ ท่ีเปนประโยชน เพ่ือนํามากําหนดแผนงานประชาสัมพันธ การใชส่ือ และการ
เผยแพรขอมูลขาวสารไดตรงประเด็น และตรงตามกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) เสนอแนะ และใหแนวทางการแกไขปรับปรุง และการพัฒนาระบบงานส่ือสารประชาสัมพันธ 
การใช/ผลิตส่ือ และการเผยแพรขอมูลขาวสาร เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานมีคุณภาพ 
มาตรฐาน และประสิทธิภาพสูงข้ึน 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(9) สราง และรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับส่ือมวลชน นักขาว และหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือให
การปฏิบัติงานดานการเผยแพรประชาสัมพันธมีความงาย และสะดวกมากข้ึน 

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
ประชาสัมพันธ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(12) กํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธของหนวยงาน 

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง และตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(13) วางแผนงาน ควบคุมดูแล มอบหมาย และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานดาน
ประชาสัมพันธของหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีสําเร็จลุลวงไปดวยดีตามท่ีวางเปาหมาย 
และนโยบายท่ีกําหนดไว 

(14) วางแผนงาน และกําหนดรูปแบบ ข้ันตอน และแนวทางในการส่ือสารประชาสัมพันธ การใช
และการผลิตส่ือ เอกสาร และการเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ เพ่ือใหมีความทันสมัย นาสนใจ 
และสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับผูรับบริการ บุคคล และประชนท่ัวไป และสนับสนุนใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามแผนงาน และวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
3.  ดานบริการ 
(15) ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบขอหารือ และเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดาน

ประชาสัมพันธแกบุคลากร ประชาชน และหนวยงานภาครัฐและเอกชนตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจท่ีถูกตอง ตรงกัน และปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

(16) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและ
กอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานประชาสัมพันธประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน

หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ
หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานประชาสัมพันธประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน
หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ
หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัตงิานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินการปองกัน การระงับ และ
การบรรเทาสาธารณภัยตางๆ ท่ีตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการ รวมท้ังการเฝาระวัง การตรวจ
ตรา การฝกซอมการรับมือลวงหนากับเหตุการณรายแรงตางๆ ตลอดจนการพิจารณาทําความเห็น 
การสรุปรายงาน และการเสนอแนะการดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปองกันและ
ระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่นๆ เชน อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติตางๆ เปนตน 
และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติงาน 
  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับชํานาญงาน 
  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ดําเนินการปองกัน ระงับ และบรรเทาสาธารณภัยตางๆ ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ หรือตามท่ีรอง

ขอ เชน อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติตางๆ เปนตน เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย และ
บรรเทาความเสียหายในดานชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

(2) เฝาระวงั ตรวจตรา และฝกซอมการรับมือกับเหตุรายในรูปแบบตางๆ เพ่ือดําเนินการปองกัน
เชิงรุกกอนเกิดเหตุการณ 

(3) จัดเตรียม จัดเก็บ บํารุงรักษา และซอมแซมเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ หรือยานพาหนะท่ีใชใน
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานอยูเสมอและให
การดําเนินงานเปนไปอยางสะดวกราบร่ืนและปลอดภัย 

(4) ศึกษา คนควา และรวบรวมงานวิชาการดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใหมี
ขอมูลประกอบการพิจารณา การวางแผน และการกําหนดกลไก หลักเกณฑ และนโยบาย
ตางๆ ในการดําเนินการปองกันและระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติอื่นๆ  

(5) แกไขปญหาตางๆ ในเบ้ืองตนดานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และสอดคลองตามกฎระเบียบท่ีกําหนดไว 

(6) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(7) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานบริการ 
(8) ตอบขอซักถาม เผยแพร ฝกอบรม และถายทอดความรูความเขาใจดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยใหแกผูประสบภัย ประชาชน และหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนตางๆ 
เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจท่ีถูกตองเหมาะสมและสามารถปองกัน และบรรเทาเหตุการณ
ตางๆ ได 

(9) ประสานงานกับหนวยงานภาคราชการและเอกชนในการขอความรวมมือหรือใหความ
ชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการปฏิบัติงานดําเนินไป
อยางราบร่ืนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางชางเคร่ืองยนต ชางไฟฟา 

ชางโยธา ชางกอสราง ชางกลโรงงาน ชางอิเล็กทรอนิกส ชางเชื่อมและโลหะแผน หรือทางอื่นท่ี 
ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ 

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล  เทคนิค
วิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมไฟฟา  เทคนิคเคร่ืองเย็นและปรับอากาศ  ชางเคร่ืองยนต  ชาง
ไฟฟา  ชางโยธา  ชางกอสราง  ชางกลโรงงาน ชางอิเล็กทรอนิกส ชางเชื่อมและโลหะแผน หรือ
ทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ 

3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้  ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล  เทคนิค
วิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมไฟฟา  เทคนิคเคร่ืองเย็นและปรับอากาศ  ทางชางเคร่ืองยนต 
ชางไฟฟา ชางโยธา ชางกอสราง ชางกลโรงงาน ชางอิเล็กทรอนิกส ชางเชื่อมและโลหะแผน หรือ
ทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

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

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการดําเนินการปองกัน การระงับ และการบรรเทาสาธารณภัยตางๆ ใน

พ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ หรือตามท่ีรองขอ เชน อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติตางๆ เปนตน 
เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหายในดานชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

(2) ควบคุม และดูแลการเฝาระวัง การตรวจตรา และการฝกซอมการรับมือกับเหตุรายในรูปแบบ
ตางๆ เพ่ือดําเนินการปองกันเชิงรุกกอนเกิดเหตุการณ 

(3) ควบคุม และดูแลการจัดเตรียม การจัดเก็บ การบํารุงรักษา และการซอมแซมเคร่ืองมือ วัสดุ
อุปกรณ หรือยานพาหนะท่ีใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใหมีความพรอมใน
การปฏิบัติงานอยูเสมอและใหการดําเนินงานเปนไปอยางสะดวกราบร่ืนและปลอดภัย 

(4) ควบคุม และดูแลการศึกษา การคนควา และการรวบรวมงานวิชาการดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใหมีขอมูลประกอบการพิจารณา การวางแผน และการกําหนดกลไก 
หลักเกณฑ และนโยบายตางๆ ในการดําเนินการปองกันและระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติอื่นๆ  

(5) จัดทําขอมูล เอกสาร และสรุปรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานงานการปองกันและบรรเทา   
สาธารณภัยตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณา วางแผน พัฒนา และ
ปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(6) เสนอแนะประเด็นสําคัญท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือ
เปนประโยชนประกอบการวางแผนและการกําหนดนโยบาย และมาตรการในการปฏิบัติงาน 

(7) แกไขปญหาตางๆ ดานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป
อยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และสอดคลองตามกฎระเบียบท่ีกําหนดไว 

(8) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(10) ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของหนวยงาน เพ่ือให

การดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง และตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(11) รวมวางแผนงาน และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยของหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานของหนวยงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

 
3.  ดานบริการ 
(12) เปนวิทยากรฝกอบรม เพ่ือเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงาน

ปองกันและระงับอัคคีภัย รวมท้ังการกูภัยตางๆ 
(13) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี

เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน ประชาชน หรือหนวยงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(14) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและ
กอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทท่ัวไป 

ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดับเพลิงหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
ผานหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับการดับเพลิงมาไมนอยกวา 3 หลักสูตร 

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

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ดูแล และติดตามการดําเนินการปองกัน การระงับ และการบรรเทาสาธารณภัยตางๆ 

ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ หรือตามท่ีรองขอ เชน อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติตางๆ เปน
ตน เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหายในดานชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

(2) ควบคุม ดูแล และติดตามการเฝาระวัง การตรวจตรา และการฝกซอมการรับมือกับเหตุรายใน
รูปแบบตางๆ เพ่ือดําเนินการปองกันเชิงรุกกอนเกิดเหตุการณ 

(3) ควบคุม ดูแล และติดตามการจัดเตรียม การจัดเก็บ การบํารุงรักษา และการซอมแซม
เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ หรือยานพาหนะท่ีใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใหมี
ความพรอมในการปฏิบัติงานอยูเสมอและใหการดําเนินงานเปนไปอยางสะดวกราบร่ืนและ
ปลอดภัย 

(4) ควบคุม ดูแล และติดตามการศึกษา การคนควา และการรวบรวมงานวิชาการดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใหมีขอมูลประกอบการพิจารณา การวางแผน และการกําหนด
กลไก หลักเกณฑ และนโยบายตางๆ ในการดําเนินการปองกันและระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติ
อื่นๆ  

(5) ควบคุม และดูแลการจัดทําขอมูล เอกสาร และสรุปรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานงานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณา 
วางแผน พัฒนา และปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(6) เชื่อมโยง และประยุกตใชเคร่ืองมือและเทคโนโลยีใหมๆ ทางวิชาการดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(7) เสนอแนะ และใหแนวทางการแกไขปรับปรุง และการพัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เพ่ือเปนประโยชนประกอบการวางแผนและการกําหนดนโยบาย และมาตรการใน
การปฏิบัติงาน 

(8) แกไขปญหาตางๆ ดานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยาง
ถูกตอง มีประสิทธิภาพ และสอดคลองตามกฎระเบียบท่ีกําหนดไว 

(9) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
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(10) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(11) กํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยของหนวยงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง และตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(12) วางแผนงาน ควบคุมดูแล มอบหมาย และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานดานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีสําเร็จลุลวงไปดวยดีตามท่ี
วางเปาหมาย และนโยบายท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานบริการ 
(13) เปนวิทยากรฝกอบรม เพ่ือเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงาน

ปองกันและระงับอัคคีภัย รวมท้ังการกูภัยตางๆ 
(14) ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบขอหารือ และเผยแพรปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขอมูลขาวสาร

ดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกบุคลากร ประชาชน และหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจท่ีถูกตอง ตรงกัน และปฏิบัติใหเปนมาตรฐาน
เดียวกัน 

(15) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและ
กอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางหนวยงาน 

(16) เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง หรือเปนผูแทนของหนวยงาน และ
องคกรในการรวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เพ่ือรวมพัฒนากลไกและกระบวนการในการ
ปองกันอัคคีภัย การระงับภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัยตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทท่ัวไป 

ระดับชํานาญงานหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การดับเพลิงหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทท่ัวไป 
ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การดับเพลิงหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน พัฒนาชุมชน 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางการพัฒนาชุมชนซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษาและสันทนาการ การอนามัย
และสุขาภิบาล การปกครองทองถ่ินและความเจริญดานอื่นๆ โดยเปนผูประสานงานระหวาง
หนวยงานสวนทองถ่ินและองคการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือชวยเหลือประชาชนในทองถ่ินทุกดาน และ
ปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  เจาพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติงาน 
  เจาพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับชํานาญงาน 
  เจาพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

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



�2�
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   พัฒนาชุมชน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติงานดานธุรการและสารบรรณของงานพัฒนาชุมชนของหนวยงาน เชน การราง

หนังสือตอบโต การสงเอกสารตางๆ การจัดทําทะเบียนรับ-สงเอกสาร เปนตน เพ่ือใหงาน
พัฒนาชุมชนเปนไปอยางราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 

(2) สํารวจขอมูลชุมชนในดานตางๆ โดยนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 
และทะเบียนผูสูงอาย ุผูพิการ ผูปวยเอดส และเด็กและเยาวชนท่ีดอยโอกาส สําหรับใชในการ
ดําเนินงานอื่นตอไป 

(3) รวมจัดตั้งชุมชนใหม ชุมชนยอยหรือคณะกรรมการชุมชน เพ่ือใหเกิดการรวมกลุมในการ
ประชาสัมพันธหรือดําเนินกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนตางๆ 

(4) รวมจัดฝกอบรมประชาชน ประชาสัมพันธและใหความรูถึงโทษของยาเสพติดประเภทตางๆ 
พรอมท้ังจัดตั้งอาสาสมัครชุมชนในการเฝาระวังการคุกคามของยาเสพติดโดยรวมกับ
หนวยงานอื่นๆเชน ตํารวจ เจาหนาท่ีสาธารณสุข เปนตน เพ่ือแกไขปญหายาเสพติดใหหมด
ไปจากพ้ืนท่ี  

(5) รวมจัดทําโครงการตางๆ รวมกับประชาชนในพ้ืนท่ี เชน  โครงการกองทุนหมูบาน โครงการ
ชุมชนพอเพียง โครงการ S M L เปนตน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีและ
เสริมสรางใหเปนชุมชนท่ีเขมเข็ง 

(6) ประสานงานกับวิทยากรประจําโครงการตางๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกวิทยากรและผูท่ี
เกี่ยวของตางๆ และสนับสนุนใหการดําเนินโครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(7) ออกปฏิบัติงานตามหนวยบริการประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆ ท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหประชาชนไดรับ
บริการอยางท่ัวถึง 

(8) จัดทําฎีกาเบิกเงิน พรอมท้ังแจกเบ้ียยังชีพแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส หรือเด็กและ
เยาวชนผูดอยโอกาส เพ่ือใหบุคคลเหลานั้นไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมายหรือรัฐบาล
กําหนด และสงเสริมใหบุคคลเหลานั้นมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

(9) ประชาสัมพันธงานพัฒนาชุมชนและงานบริการตางๆ ท่ีหนวยงานจัดแกประชาชนตามพ้ืนท่ี
ท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารงานบริการท่ีเปนประโยชน 

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานพัฒนาชุมชน และงานบรรเทาทุกขแกผูสูงอาย ุผูพิการ ผูปวยเอดส และเด็กและเยาวชน
ท่ีดอยโอกาส เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานบริการ 
(12) ติดตามผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานดังกลาว เพ่ือ

นําไปใชประโยชนในการหาขอบกพรองและหาแนวทางปรับปรุงแกไขในการปฏิบัติงานคราว
ตอไป 

(13) ตอบปญหาและชี้แจงการปฏิบัติงานเบ้ืองตนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแกหนวยงานท่ี
เกี่ยวของเพ่ือใหเกิดความรวมมือและความเขาใจท่ีดีตอกันทุกฝาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาหรือทางอื่นท่ี ก.ถ. รับรอง 
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคทุกสาขา หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาท่ี ก.ถ.รับรอง 

หรือ 
3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาท่ี ก.ถ.รับรอง 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   พัฒนาชุมชน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) สงเสริมและกระตุนใหชุมชนมีความเขาใจ และมีความคิดริเร่ิม เพ่ือเขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาชุมชนและทองถ่ินของตนโดยมุงพ่ึงพาตนเองเปนหลักและยึดคนในชุมชนเปน
ศูนยกลางในการพัฒนา   

(2) สงเสริม สนับสนุนใหมีการรวมกลุมของประชาชน เพ่ือสรางพลังชุมชนใหเปนฐานการพัฒนา
ชุมชนอยางถูกตองเขมแข็ง ตลอดจนแสวงหาและพัฒนาผูนําชุมชน ผูนํากลุม/องคกร และ
เครือขายองคกรประชาชน  ในการเปนท่ีปรึกษากลุม/องคกร และเครือขายองคกรประชาชน 

(3) สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชน  กระบวนการกลุม  
รวมท้ังกระบวนการชุมชนในรูปแบบตางๆ   ใหประชาชนในชุมชนสามารถคิดคน วิเคราะห 
ตัดสินใจ วางแผนและดําเนินการแกไขปญหาตามความตองการของตนเองและชุมชน เพ่ือให
สามารถบริหารจัดการชุมชนและทองถ่ินของตนเองสูการเปนชุมชนเขมแข็ง 

(4) ควบคุมงานดานธุรการและสารบรรณของงานพัฒนาชุมชนของหนวยงาน เชน การราง
หนังสือตอบโต การสงเอกสารตางๆ การจัดทําทะเบียนรับ-สงเอกสาร เปนตน เพ่ือใหงาน
พัฒนาชุมชนเปนไปอยางราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 

(5) สํารวจขอมูลชุมชนในดานตางๆ โดยนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 
และทะเบียนผูสูงอาย ุผูพิการ ผูปวยเอดส และเด็กและเยาวชนท่ีดอยโอกาส สําหรับใชในการ
ดําเนินงานอื่นตอไป 

(6) จัดตั้งชุมชนใหม ชุมชนยอยหรือคณะกรรมการชุมชน เพ่ือใหเกิดการรวมกลุมในการ
ประชาสัมพันธหรือดําเนินกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนตางๆ 

(7) จัดฝกอบรมประชาชน ประชาสัมพันธและใหความรูถึงโทษของยาเสพติดประเภทตางๆ 
พรอมท้ังจัดตั้งอาสาสมัครชุมชนในการเฝาระวังการคุกคามของยาเสพติดโดยรวมกับ
หนวยงานอื่นๆเชน ตํารวจ เจาหนาท่ีสาธารณสุข เปนตน เพ่ือแกไขปญหายาเสพติดใหหมด
ไปจากพ้ืนท่ี  

(8) จัดทําโครงการตางๆ รวมกับประชาชนในพ้ืนท่ี เชน  โครงการกองทุนหมูบาน โครงการ
ชุมชนพอเพียง โครงการ S M L เปนตน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีและ
เสริมสรางใหเปนชุมชนท่ีเขมเข็ง 
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(9) ควบคุม ดูแลการประสานงานกับวิทยากรประจําโครงการตางๆ เพ่ืออํานวยความสะดวก
ใหแกวิทยากรและผูท่ีเกี่ยวของตางๆ และสนับสนุนใหการดําเนินโครงการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(10) ควบคุม ดูแล พรอมท้ังออกปฏิบัติงานตามหนวยบริการประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆ ท่ีรับผิดชอบ 
เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการอยางท่ัวถึง 

(11) ควบคุมและตรวจสอบการจัดทําฎีกาเบิกเงิน พรอมท้ังการแจกเบ้ียยังชีพแกผูสูงอายุ ผูพิการ 
ผูปวยเอดส หรือเด็กและเยาวชนผูดอยโอกาส เพ่ือใหบุคคลเหลานั้นไดรับสิทธิประโยชนตาม
กฎหมายหรือรัฐบาลกําหนด และสงเสริมใหบุคคลเหลานั้นมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

(12) ประชาสัมพันธงานพัฒนาชุมชนและงานบริการตางๆ ท่ีหนวยงานจัดแกประชาชนตามพ้ืนท่ี
ท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารงานบริการท่ีเปนประโยชน 

(13) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานพัฒนาชุมชน และงานบรรเทาทุกขแกผูสูงอาย ุผูพิการ ผูปวยเอดส และเด็กและเยาวชน
ท่ีดอยโอกาส เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(14) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(15) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจาพนักงานพัฒนาชุมชนระดับรองลงไป ตลอดจนสอนงาน 

ถายทอดความรูและประสบการณให เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
3.  ดานบริการ 
(16) ติดตามผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานดังกลาว   เพ่ือ

นําไปใชประโยชนในการ หาขอบกพรองและหาแนวทางปรับปรุงแกไขในการปฏิบัติงานคราว
ตอไป 

(17) ตอบปญหาและชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือให
เกิดความรวมมือและความเขาใจท่ีดีตอกันทุกฝาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานพัฒนาชุมชนประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

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

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   พัฒนาชุมชน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) สงเสริมและกระตุนใหชุมชนมีความเขาใจ และมีความคิดริเร่ิม เพ่ือเขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาชุมชนและทองถ่ินของตนโดยมุงพ่ึงพาตนเองเปนหลักและยึดคนในชุมชนเปน
ศูนยกลางในการพัฒนา   

(2) สงเสริม สนับสนุนใหมีการรวมกลุมของประชาชน เพ่ือสรางพลังชุมชนใหเปนฐานการพัฒนา
ชุมชนอยางถูกตองเขมแข็ง ตลอดจนแสวงหาและพัฒนาผูนําชุมชน ผูนํากลุม/องคกร และ
เครือขายองคกรประชาชน  ในการเปนท่ีปรึกษากลุม/องคกร และเครือขายองคกรประชาชน 

(3) สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชน  กระบวนการกลุม  
รวมท้ังกระบวนการชุมชนในรูปแบบตางๆ ใหประชาชนในชุมชนสามารถคิดคน วิเคราะห 
ตัดสินใจ วางแผนและดําเนินการแกไขปญหาตามความตองการของตนเองและชุมชน เพ่ือให
สามารถบริหารจัดการชุมชนและทองถ่ินของตนเองสูการเปนชุมชนเขมแข็ง 

(4) กํากับดูแลงานดานธุรการและสารบรรณของงานพัฒนาชุมชนของหนวยงาน เชน การราง
หนังสือตอบโต การสงเอกสารตางๆ การจัดทําทะเบียนรับ-สงเอกสาร เปนตน เพ่ือใหงาน
พัฒนาชุมชนเปนไปอยางราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 

(5) ควบคุมและใหแนวทางในการสํารวจขอมูลชุมชนในดานตางๆ โดยนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห 
เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาชุมชน และทะเบียนผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และเด็กและเยาวชนท่ี
ดอยโอกาส สําหรับใชในการดําเนินงานอื่นตอไป 

(6) ควบคุมดูแลการจัดตั้งชุมชนใหม ชุมชนยอยหรือคณะกรรมการชุมชน เพ่ือใหเกิดการ
รวมกลุมในการประชาสัมพันธหรือดําเนินกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนตางๆ 

(7) วางแผนการจัดฝกอบรมประชาชน ประชาสัมพันธและใหความรูถึงโทษของยาเสพติด
ประเภทตางๆ พรอมท้ังจัดตั้งอาสาสมัครชุมชนในการเฝาระวังการคุกคามของยาเสพติดโดย
รวมกับหนวยงานอื่นๆเชน ตํารวจ เจาหนาท่ีสาธารณสุข เปนตน เพ่ือแกไขปญหายาเสพติด
ใหหมดไปจากพ้ืนท่ี  

(8) ควบคุมการดําเนินโครงการตางๆ เชน  โครงการกองทุนหมูบาน โครงการชุมชนพอเพียง 
โครงการ S M L เปนตน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีและเสริมสรางให
เปนชุมชนท่ีเขมเข็ง 
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(9) กํากับดูแลการประสานงานกับวิทยากรประจําโครงการตางๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแก
วิทยากรและผู ท่ีเกี่ยวของตางๆ และสนับสนุนใหการดําเนินโครงการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(10) กํากับ ดูแล ส่ังการพรอมท้ังออกปฏิบัติงานตามหนวยบริการประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆ ท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการอยางท่ัวถึง 

(11) กํากับและตรวจสอบการจัดทําฎีกาเบิกเงิน พรอมท้ังการแจกเบ้ียยังชีพแกผูสูงอายุ ผูพิการ 
ผูปวยเอดส หรือเด็กและเยาวชนผูดอยโอกาส เพ่ือใหบุคคลเหลานั้นไดรับสิทธิประโยชนตาม
กฎหมายหรือรัฐบาลกําหนด และสงเสริมใหบุคคลเหลานั้นมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

(12) กําหนดแนวทางประชาสัมพันธงานพัฒนาชุมชนและงานบริการตางๆ ท่ีหนวยงานจัดแก
ประชาชนตามพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารงานบริการท่ีเปน
ประโยชน 

(13) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานพัฒนาชุมชน และงานบรรเทาทุกขแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และเด็กและเยาวชน
ท่ีดอยโอกาส เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(14) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(15) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจาพนักงานพัฒนาชุมชนระดับรองลงไป ตลอดจนสอนงาน 

ถายทอดความรูและประสบการณให เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
3.  ดานบริการ 
(16) ติดตามผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานดังกลาว เพ่ือ

นําไปใชประโยชนในการ หาขอบกพรองและหาแนวทางปรับปรุงแกไขในการปฏิบัติงานคราว
ตอไป 

(17) ตอบปญหาและชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือให
เกิดความรวมมือและความเขาใจท่ีดีตอกันทุกฝาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานพัฒนาชุมชนประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน

หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน
หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ปหรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานพัฒนาชุมชนประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือ
ท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน
หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน พัสด ุ
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางการพัสดุท่ัวไปของหนวงาน ซึ่งมีลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจาย การเก็บรักษา การซอมแซมและบํารุงรักษา  
การทําบัญชีทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การจําหนาย
พัสดุท่ีชํารุด การทําสัญญา การตออายุสัญญาและการเปล่ียนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจาง และ
ปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  เจาพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน 
  เจาพนักงานพัสดุ ระดับชํานาญงาน 
  เจาพนักงานพัสดุ ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   พัสด ุ
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานพัสดุ 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติงานข้ันตนเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา การจัดซื้อ จัดจาง การประกวดราคา การ

สอบราคา การจัดเก็บ การยืม-คืน การขายทอดตลาด การบํารุงรักษา  การซอมแซมพัสดุ  
ครุภัณฑ  อุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆ  ใหมีจํานวนท่ีเพียงพอกับความตองการและอยูใน
สภาพดีพรอมตอการใชงาน 

(2) ปฏิบัติงานข้ันตนเกี่ยวกับงานกอสราง บํารุงรักษา หรือซอมแซมอาคารหรือสถานท่ีตางๆ ใน
ความรับผิดชอบ ไดแก การสรรหา การวาจาง การจัดทําสัญญาจาง การตรวจสอบสภาพงาน 
การคืนหลักประกันสัญญา เปนตน เพ่ือใหไดอาคารหรือสถานท่ีท่ีมีความปลอดภัยแก
ประชาชนและผูใชงาน 

(3) ทําทะเบียนการเบิกจายพัสดุ  การยืม-คืนพัสดุ อุปกรณ การเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและ
เอกสารเกี่ยวกับพัสดุ  เพ่ือรวบรวมไวเปนขอมูลในการดําเนินงานอื่น และงายตอการสืบคน 

(4) ควบคุมทะเบียนทรัพยตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีอยูในสภาพใชงานได เพ่ือใหทราบถึง
จํานวนทรัพยสินท่ีใชไดจริง 

(5) ดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยสินหรืออุปกรณท่ีหมดสภาพหรือหมดอายุการใชงาน เพ่ือให
เกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงาน 

(6) รางและตรวจสัญญาซื้อ  สัญญาจาง  หนังสือโตตอบ  บันทึกยอเร่ืองเกี่ยวกับงานพัสดุ  
เพ่ือใหมีความถูกตองและเปนหลักฐานในการดําเนินงาน 

(7) ติดตอประสานกับหนวยงานภายนอกในโครงการกอสรางตางๆ เพ่ือใหการดําเนินงาน
ดังกลาวเปนไปอยางถูกตองและตรงตามความตองการ 

(8) จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปเดือน ประจําไตรมาส หรือประจําปงบประมาณ ให
สอดคลองกับความตองการของบุคลากรใหหนวยงาน พรอมท้ังรายงานผลการดําเนินให
ผูบังคับบัญชาทราบหลังการดําเนินแลวเสร็จ 

(9) รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ  เพ่ือจัดทํารายงาน และนําเสนอผูบังคับบัญชาใน
หนวยงาน 

(10) ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพ่ือรวมพัฒนาใหระเบียบการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งข้ึน  

(11) ชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุใหการปฏิบัติงานมีความโปรงใส ตรวจสอบได 
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(12) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานพัสด ุเพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(13) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานบริการ 
(14) ใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานท่ีอยูในความรับผิดชอบแกผูรวมงานหรือ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือความเขาใจอันดีในการปฏิบัติงาน  และใหการดําเนินงานสําเร็จ
ลุลวง 

(15) ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกัน  ตางหนวยงาน  หรือประชาชนท่ัวไป  เพ่ือ
ใหบริการหรือขอความชวยเหลือในดานท่ีตนรับผดิชอบ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี  เลขานุการ เทคนิค

การตลาด  การธนาคารและธุรกิจการเงิน  เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคเขียนแบบ
วิศวกรรมเคร่ืองกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป ชางโยธา กอสราง ชางเคร่ืองกล
หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ 

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิค
การตลาด การธนาคาร และธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ  
วิศวกรรมเคร่ืองกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป ชางโยธา  ชางกอสราง  ชาง
เคร่ืองกล  หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   พัสด ุ
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานพัสดุ 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุมการปฏิบัติงานพัสดุในการจัดหา การจัดซื้อ จัดจาง การประกวดราคา การสอบราคา 

การจัดเก็บ การยืม-คืน การขายทอดตลาด การบํารุงรักษา  การซอมแซมพัสดุ  ครุภัณฑ  
อุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆ  ใหมีจํานวนท่ีเพียงพอกับความตองการและอยูในสภาพดี
พรอมตอการใชงาน 

(2) ควบคุมการปฏิบัติงานกอสราง บํารุงรักษา หรือซอมแซมอาคารหรือสถานท่ีตางๆ ในความ
รับผิดชอบ ไดแก การสรรหา การวาจาง การจัดทําสัญญาจาง การตรวจสอบสภาพงาน การ
คืนหลักประกันสัญญา เปนตน เพ่ือใหไดอาคารหรือสถานท่ีท่ีมีความปลอดภัยแกประชาชน
และผูใชงาน 

(3) ควบคุมทะเบียนการเบิกจายพัสดุ  การยืม-คืนพัสดุ อุปกรณ การเก็บรักษาใบสําคัญ
หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ  เพ่ือรวบรวมไวเปนขอมูลในการดําเนินงานอื่น และงาย
ตอการสืบคน 

(4) ควบคุมทะเบียนทรัพยตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีอยูในสภาพใชงานได เพ่ือใหทราบถึง
จํานวนทรัพยสินท่ีใชไดจริง 

(5) ควบคุมการขายทอดตลาดทรัพยสินหรืออุปกรณท่ีหมดสภาพหรือหมดอายุการใชงาน เพ่ือให
เกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงาน 

(6) ตรวจสัญญาซื้อ  สัญญาจาง  หนังสือโตตอบ  บันทึกยอเร่ืองเกี่ยวกับงานพัสดุ  เพ่ือใหมีความ
ถูกตองและเปนหลักฐานในการดําเนินงาน 

(7) ติดตอประสานกับหนวยงานภายนอกในโครงการกอสรางตางๆ เพ่ือใหการดําเนินงาน
ดังกลาวเปนไปอยางถูกตองและตรงตามความตองการ 

(8) จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปเดือน ประจําไตรมาส หรือประจําปงบประมาณ ให
สอดคลองกับความตองการของบุคลากรใหหนวยงาน พรอมท้ังรายงานผลการดําเนินให
ผูบังคับบัญชาทราบหลังการดําเนินแลวเสร็จ 

(9) รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ  เพ่ือจัดทํารายงาน และนําเสนอผูบังคับบัญชาใน
หนวยงาน 

(10) ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพ่ือรวมพัฒนาใหระเบียบการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งข้ึน  

(11) ชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุใหการปฏิบัติงานมีความโปรงใส ตรวจสอบได 



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(12) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานพัสดุ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(13) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(14) ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 
(15) ใหคําแนะนําแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาเพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่องอยางมีประสิทธิภาพ 
 
3.  ดานบริการ 
(16) ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
(17) บริการขอมูล ตอบปญหาหรือชี้แจงเร่ืองตางๆท่ีเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบแก

ผูบังคับบัญชา บุคคล หรือหนวยงาน เพ่ือสนับสนุนงานตางๆใหบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานพัสดุประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   พัสด ุ
ชือ่ตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานพัสดุ 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) กํากับดูแลการปฏิบัติงานพัสดุในการจัดหา การจัดซื้อ จัดจาง การประกวดราคา การสอบ

ราคา การจัดเก็บ การยืม-คืน การขายทอดตลาด การบํารุงรักษา  การซอมแซมพัสดุ  
ครุภัณฑ  อุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆ  ใหมีจํานวนท่ีเพียงพอกับความตองการและอยูใน
สภาพดีพรอมตอการใชงาน 

(2) กํากับดูแลการปฏิบัติงานกอสราง บํารุงรักษา หรือซอมแซมอาคารหรือสถานท่ีตางๆ ใน
ความรับผิดชอบ ไดแก การสรรหา การวาจาง การจัดทําสัญญาจาง การตรวจสอบสภาพงาน 
การคืนหลักประกันสัญญา เปนตน เพ่ือใหไดอาคารหรือสถานท่ีท่ีมีความปลอดภัยแก
ประชาชนและผูใชงาน 

(3) กํากับและตรวจสอบงานทะเบียนการเบิกจายพัสดุ  การยืม-คืนพัสดุ อุปกรณ การเก็บรักษา
ใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ  เพ่ือรวบรวมไวเปนขอมูลในการดําเนินงานอื่น 
และงายตอการสืบคน 

(4) กํากับและตรวจสอบงานทะเบียนทรัพยตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีอยูในสภาพใชงานได 
เพ่ือใหทราบถึงจํานวนทรัพยสินท่ีใชไดจริง 

(5) กํากับและตรวจสอบการขายทอดตลาดทรัพยสินหรืออุปกรณท่ีหมดสภาพหรือหมดอายุการ
ใชงาน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงาน 

(6) กํากับและตรวจสอบสัญญาซื้อ  สัญญาจาง  เพ่ือใหมีความถูกตองและเปนหลักฐานในการ
ดําเนินงาน 

(7) กํากับดูแลการติดตอประสานกับหนวยงานภายนอกในโครงการกอสรางตางๆ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานดังกลาวเปนไปอยางถูกตองและตรงตามความตองการ 

(8) กําหนดแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปเดือน ประจําไตรมาส หรือประจําปงบประมาณ ให
สอดคลองกับความตองการของบุคลากรใหหนวยงาน พรอมท้ังรายงานผลการดําเนินให
ผูบังคับบัญชาทราบหลังการดําเนินแลวเสร็จ 

(9) รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ  เพ่ือจัดทํารายงาน และนําเสนอผูบังคับบัญชาใน
หนวยงาน 

(10) ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพ่ือรวมพัฒนาใหระเบียบการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งข้ึน  

(11) ชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุใหการปฏิบัติงานมีความโปรงใส ตรวจสอบได 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(12) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานพัสดุ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(13) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(14) ควบคุม  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในสายการบังคับบัญชา  เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพ 
(15) กําหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาท่ีและงบประมาณของ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานสําเร็จลุลวง 
(16) ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  ตอบปญหาและชี้แจง

เร่ืองตางๆ  เกี่ยวกับงานในหนาท่ี  เพ่ือใหผูปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 
 
3.  ดานบริการ 
(17) ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหไดรับความรวมมือสนับสนุนการปฏิบัติ

ภารกิจของหนวยงาน  
(18) ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาหรือชี้แจงเร่ืองตางๆ ท่ีเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ 

เพ่ือใหเกิดความเขาใจ และรวมมือปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานพัสดุประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี ก.ถ. 

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัสดุหรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ปหรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานพัสดุประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัสดุหรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน โภชนาการ 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงานโภชนาการ ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การสงเสริมและปรับปรุงภาวะโภชนาการของประชาชน เพ่ือควบคุมปองกันและกําจัดโรคขาด
สารอาหาร ศึกษาวิเคราะห วิจัยปญหาทางโภชนาการ และคุณคาของอาหารชนิดตางๆ ใหความรู
ดานโภชนาการแกประชาชน สงเสริมการใชอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ กําหนดรายการอาหาร
ใหเหมาะสมกับสภาพของรางกาย และความตองการของผูบริโภค ควบคุมแนะนําการประกอบ
อาหารแกผูบริโภคจํานวนมาก ควบคุมการปฏิบัติงานภายในโรงอาหาร และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ี
เกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  เจาพนักงานโภชนาการ ระดับปฏิบัติงาน 
  เจาพนักงานโภชนาการ ระดับชํานาญงาน 
  เจาพนักงานโภชนาการ ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   โภชนาการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานโภชนาการ 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) สาธิตการประกอบอาหาร การถนอมอาหาร พรอมท้ังใหคําแนะนําในการประกอบอาหาร 

เพ่ือใหประชาชนไดบริโภคอาหารท่ีถูกตองตามหลักโภชนาการและสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมตามแตละพ้ืนท่ี  

(2) ควบคุมการปฏิบัติงานภายในโรงอาหาร พรอมท้ังนําแนะรายการอาหารท่ีมีคุณคาทาง
โภชนาการ และควบคุมดูแลการบริการอาหารแกผูบริโภคจํานวนมากใหถูกสุขอนามัยและ
หลักโภชนาการ  

(3) ควบคุมการประกอบอาหารแกผูปวยประเภทตางๆ ตามคําส่ังแพทย พรอมท้ังควบคุม
รายการอาหารเฉพาะโรคแกคนไขตามคําส่ังแพทย เพ่ือใหผูปวยไดรับสารอาหารท่ีครบถวน
และสามารถฟนฟูสภาพรางกายไดอยางรวดเร็ว 

(4) ควบคุมดูแลการบริการอาหารแกประชาชนจํานวนมากในโรงพยาบาล หรือศูนยโภชนาการ
เด็ก พรอมท้ังดูแลการรักษาความสะอาดของสถานท่ี ภาชนะและอุปกรณท่ีใชในการประกอบ
อาหาร เพ่ือใหประชาชนไดบริโภคอาหารท่ีสะอาด ถูกสุขอนามัยและหลักโภชนาการ 

(5) ศึกษา  คนควา และทดลองในการประกอบอาหารตํารับใหมท่ีถูกตองตามหลักวิชา  และ
สอดคลองกับภาวะคาครองชีพของประชาชน ภาวะทางเศรษฐกิจ และความนิยมของผูบริโภค
ในแตละทองถ่ิน 

(6) นิเทศ แนะนําใหความรูดานโภชนศึกษาแกประชาชนและเจาหนาท่ีสาธารณสุข เพ่ือสงเสริม
และเผยแพรความรูความเขาใจดานโภชนาการ 

(7) เก็บรวบรวมขอมูลดานโภชนาการและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือจัดทํารายงานและนําเสนอ
เจาหนาท่ีระดับสูงข้ึนไป 

(8) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานโภชนาการ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

2.  ดานบริการ 
(10) ใหคําแนะนําดานอาหารตามหลักโภชนาการ โภชนาบําบัดแกประชาชน เพ่ือใหมีความรู  

สามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได 
(11) ประสานงานการทํางานรวมกับผูเกี่ยวของ  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและมี

ประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางคหกรรม คหกรรมศาสตรอาหารและ

โภชนาการ หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ 
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางคหกรรมศาสตร อาหารและ

โภชนาการ  หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ   
3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางคหกรรมศาสตร อาหารและ

โภชนาการ หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



��2
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   โภชนาการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานโภชนาการ 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) สาธิตการประกอบอาหาร การถนอมอาหาร พรอมท้ังใหคําแนะนําในการประกอบอาหาร 

เพ่ือใหประชาชนไดบริโภคอาหารท่ีถูกตองตามหลักโภชนาการและสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมตามแตละพ้ืนท่ี  

(2) ควบคุมการปฏิบัติงานภายในโรงอาหาร พรอมท้ังนําแนะรายการอาหารท่ีมีคุณคาทาง
โภชนาการ และควบคุมดูแลการบริการอาหารแกผูบริโภคจํานวนมากใหถูกสุขอนามัยและ
หลักโภชนาการ  

(3) ควบคุมการประกอบอาหารแกผูปวยประเภทตางๆ ตามคําส่ังแพทย พรอมท้ังควบคุม
รายการอาหารเฉพาะโรคแกคนไขตามคําส่ังแพทย เพ่ือใหผูปวยไดรับสารอาหารท่ีครบถวน
และสามารถฟนฟูสภาพรางกายไดอยางรวดเร็ว 

(4) ควบคุมดูแลการบริการอาหารแกประชาชนจํานวนมากในโรงพยาบาล หรือศูนยโภชนาการ
เด็ก พรอมท้ังดูแลการรักษาความสะอาดของสถานท่ี ภาชนะและอุปกรณท่ีใชในการประกอบ
อาหาร เพ่ือใหประชาชนไดบริโภคอาหารท่ีสะอาด ถูกสุขอนามัยและหลักโภชนาการ 

(5) ศึกษา  คนควา และทดลองในการประกอบอาหารตํารับใหมท่ีถูกตองตามหลักวิชา  และ
สอดคลองกับภาวะคาครองชีพของประชาชน ภาวะทางเศรษฐกิจ และความนิยมของผูบริโภค
ในแตละทองถ่ิน 

(6) นิเทศ แนะนําใหความรูดานโภชนศึกษาแกประชาชนและเจาหนาท่ีสาธารณสุข เพ่ือสงเสริม
และเผยแพรความรูความเขาใจดานโภชนาการ 

(7) เก็บรวบรวมขอมูลดานโภชนาการและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือจัดทํารายงานและนําเสนอ
เจาหนาท่ีระดับสูงข้ึนไป 

(8) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานโภชนาการ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

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

2.  ดานกํากับดูแล 
(10) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงานในระดับรองลงมา  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางถูกตอง  
(11) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานของตนเอง  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 
3.  ดานบริการ 
(12) ใหความรู  แนะนํา  ประชาสัมพันธในงานดานโภชนาการ  โภชนาบําบัด  แกประชาชน ภาคี

เครือขาย หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือใหมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองและสามารถแนะนํา
แกผูอื่นได  

(13) ประสานงานกับหนวยงานราชการ  เอกชน  หรือประชาชนท่ัวไป  เพ่ือสรางความรวมมือและ
การสนับสนุนในการบริการดานโภชนาการ  โภชนาบําบัด   ท่ีเปนประโยชนตอการทํางาน
ของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานโภชนาการประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน หรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

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

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   โภชนาการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานโภชนาการ 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ใหบริการอาหารตามหลักโภชนาการ โภชนาบําบัดท่ีซับซอน แกผูใชบริการท่ีตองดูแลเปน

พิเศษ ประยุกตการปฏิบัติงาน วิธีการทํางาน จัดทําคูมือ ตัดสินใจแกไขปญหา เพ่ือ
พัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

(2) กําหนดคุณลักษณะของเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ เพ่ือใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 
(3) ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย จัดทํารายงานขอมูลทางดานโภชนาการ โภชนาบําบัด  เพ่ือ

นําไปใชในการวางแผนปรับปรุงระบบงานใหมีประสิทธิภาพ 
(4) ใหคําแนะนําในการประกอบอาหาร การถนอมอาหาร เพ่ือใหประชาชนไดบริโภคอาหารท่ี

ถูกตองตามหลักโภชนาการและสอดคลองกับสภาพแวดลอมตามแตละพ้ืนท่ี  
(5) กํากับดูแลการปฏิบัติงานภายในโรงอาหาร พรอมท้ังนําแนะรายการอาหารท่ีมีคุณคาทาง

โภชนาการ และควบคุมดูแลการบริการอาหารแกผูบริโภคจํานวนมากใหถูกสุขอนามัยและ
หลักโภชนาการ  

(6) กํากับดูแลการประกอบอาหารแกผูปวยประเภทตางๆ ตามคําส่ังแพทย พรอมท้ังควบคุม
รายการอาหารเฉพาะโรคแกคนไขตามคําส่ังแพทย เพ่ือใหผูปวยไดรับสารอาหารท่ีครบถวน
และสามารถฟนฟูสภาพรางกายไดอยางรวดเร็ว 

(7) กํากับดูแลดูแลการบริการอาหารแกประชาชนจํานวนมากในโรงพยาบาล หรือศูนย
โภชนาการเด็ก พรอมท้ังดูแลการรักษาความสะอาดของสถานท่ี ภาชนะและอุปกรณท่ีใชใน
การประกอบอาหาร เพ่ือใหประชาชนไดบริโภคอาหารท่ีสะอาด ถูกสุขอนามัยและหลัก
โภชนาการ 

(8) ศึกษา  คนควา และทดลองในการประกอบอาหารตํารับใหมท่ีถูกตองตามหลักวิชา  และ
สอดคลองกับภาวะคาครองชีพของประชาชน ภาวะทางเศรษฐกิจ และความนิยมของผูบริโภค
ในแตละทองถ่ิน 

(9) นิเทศ แนะนําใหความรูดานโภชนศึกษาแกประชาชนและเจาหนาท่ีสาธารณสุข เพ่ือสงเสริม
และเผยแพรความรูความเขาใจดานโภชนาการ 

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานโภชนาการ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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2.  ดานกํากับดูแล 
(12) ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุ

เปาหมายและวัตถุประสงคของหนวยงาน 
(13) ควบคุม กํากับ ดูแลโครงการขนาดเล็กท่ีมีข้ันตอนการดําเนินงานไมซับซอน  เพ่ือใหการ

บริหารจัดการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน 
 
3.  ดานบริการ 
(14) ใหความรู คําแนะนํา ประชาสัมพันธในงานดานโภชนาการ โภชนาบําบัด แกประชาชน  

เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและนําไปสูการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
(15) รวมประชุม  ตอบปญหา  เสนอความเห็นเกี่ยวกับงาน  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนตาม

เปาหมายของหนวยงาน   
(16) ประสานงานกับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป ในเร่ืองท่ีมีความซับซอน  

ละเอียดออน เพ่ือสรางความรวมมือและการสนับสนุนในการบริการดานโภชนาการ โภชนา
บําบัด  ท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานโภชนาการประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน หรือ

ท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานโภชนาการ หรือ
งานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานโภชนาการประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน หรือท่ี 
ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานโภชนาการ หรือ
งานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน วิทยาศาสตร 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตรโดยท่ัวไป ซึ่งมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการชวยนักวิทยาศาสตร วิเคราะห วิจัย ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวบรวม
ขอมูลและจัดทํารายงานผลการวิเคราะห การทดสอบ ชวยนักวิทยาศาสตรระดับสูงปฏิบัติงานตามท่ี
ไดรับมอบหมาย และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  เจาพนักงานวิทยาศาสตร ระดับปฏิบัติงาน 
  เจาพนักงานวิทยาศาสตร ระดับชํานาญงาน 
  เจาพนักงานวิทยาศาสตร ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

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

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   วิทยาศาสตร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานวิทยาศาสตร 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) จัดเตรียม ดูแลรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ เคมีภัณฑท่ีใชในการปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  รวมท้ังจัดทําทะเบียน การเบิกจายวัสดุ และเคมีภัณฑ เพ่ือใหสามารถนําไปใชได
อยางถูกตองเหมาะสม 

(2) ชวยปฏิบัติงานวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ วิจัยเบ้ืองตน และชวยรวบรวมขอมูล เพ่ือให
นักวิทยาศาสตรสามารถทํางานไดอยางรวดเร็ว 

(3) ชวยปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายจากนักวิทยาศาสตร เพ่ือใหการปฏิบัติงานดังกลาว
ถูกตองตามหลักวิทยาศาสตรและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(4) วิเคราะหทดสอบทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลชีวิทยาของตัวอยางอาหาร น้ํา 
สารอินทรีย สารอนินทรีย และวัตถุตัวอยางอื่นๆ เพ่ือหาองคประกอบหรือคุณสมบัติทาง
วิทยาศาสตร   

(5) เก็บรักษาตัวอยาง วัตถุดิบ เคมีภัณฑ อุปกรณทางวิทยาศาสตร และเคร่ืองมืออื่นๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือรักษาคุณภาพของเคมีภัณฑและใหเกิดความปลอดภัยแกผูปฏิบัติงาน 

(6) ปรับตั้งเคร่ืองมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตร เพ่ือใหมีความเท่ียงตรง แมนยําและถูกตอง
ตามหลักการทางวิทยาศาสตร 

(7) ชั่ง และตวง อัตราสวนสารเคมีท่ีใชในการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร เพ่ือใหเกิดความ
ถูกตองและเปนไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร 

(8) ใหคําแนะนําในการใชสารเคมีกับน้ําบริโภค เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกประชาชน  
(9) รวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานผลการวิเคราะห การทดสอบการปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร เพ่ือใชเปนขอมูลในการดําเนินงานอื่นตอไป 
(10) ชวยนักวิทยาศาสตรในการศึกษา วิจัย ในเร่ืองตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการ

ดําเนินงานดังกลาวเปนไปอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
(11) ติดตอ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เพ่ือใหไดขอมูล วิธีดําเนินการ และเทคโนโลยี 
(12) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานวิทยาศาสตร เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(13) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
2.  ดานบริการ 
(14) ใหคําแนะนํา และคําปรึกษาแกบุคคลท่ีเกี่ยวของในเร่ืองเกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบ ทาง

วิทยาศาสตร เพ่ือสงเสริมความรูความเขาใจ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรเจาหนาท่ีวิทยาศาสตรการแพทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาตอจากประโยค

มัธยมศึกษาตอนตนสายสามัญหรือ 
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ทางเทคนิคการเคมี เคมี ส่ิงทอ  ทางเคมี

ปฏิบัติ หรือทางอื่นท่ี   ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ 
3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิคการเคมี เคมีส่ิงทอ ทาง

เคมีปฏิบัติ หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ 
4. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิค การเคมี 

เคมีส่ิงทอ ทางเคมีปฏิบัติ หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้
ได 

5. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย ประกาศนียบัตรวิชาพนักงาน
วิทยาศาสตรการแพทยเซลลวิทยา ประกาศนียบัตรเซลลวิทยา ประกาศนียบัตรเซลลวิทยาซึ่งมี
หลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาตอจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   วิทยาศาสตร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานวิทยาศาสตร 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติงานรวมกับ หรือชวยนักวิทยาศาสตรในการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ วิจัยทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีตองใชความรู และประสบการณ เพ่ือใหนักวิทยาศาสตร
สามารถทํางานไดสะดวกและรวดเร็ว 

(2) ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายจากนักวิทยาศาสตร เพ่ือใหการปฏิบัติงานดังกลาวถูกตอง
ตามหลักวิทยาศาสตรและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) ควบคุม ตรวจสอบ และวิเคราะหทดสอบทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลชีวิทยาของ
ตัวอยางอาหาร น้ํา สารอินทรีย สารอนินทรีย และวัตถุตัวอยางอื่นๆ เพ่ือหาองคประกอบ
หรือคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร   

(4) ควบคุมและเก็บรักษาตัวอยาง วัตถุดิบ เคมีภัณฑ อุปกรณทางวิทยาศาสตร และเคร่ืองมือ
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือรักษาคุณภาพของเคมีภัณฑและใหเกิดความปลอดภัยแกผูปฏิบัติงาน 

(5) ควบคุมและปรับตั้งเคร่ืองมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตร เพ่ือใหมีความเท่ียงตรง แมนยํา
และถูกตองตามหลักการทางวิทยาศาสตร 

(6) ควบคุมและชั่ง และตวง อัตราสวนสารเคมีท่ีใชในการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร เพ่ือใหเกิด
ความถูกตองและเปนไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร 

(7) ใหคําแนะนําในการใชสารเคมีกับน้ําบริโภค เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกประชาชน  
(8) ตรวจสอบและจัดทํารายงานผลการวิเคราะห การทดสอบการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 

เพ่ือใชเปนขอมูลในการดําเนินงานอื่นตอไป 
(9) ชวยนักวิทยาศาสตรในการศึกษา วิจัย ในเร่ืองตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการ

ดําเนินงานดังกลาวเปนไปอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
(10) ใหคําแนะนํา ปรึกษาแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาในการปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือชวยใหการ

ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
(11) ติดตอ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เพ่ือใหไดขอมูล วิธีดําเนินการ และเทคโนโลยี 
(12) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานวิทยาศาสตร เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(13) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(14) ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไป

อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
3.  ดานบริการ 
(15) ใหคําแนะนํา และคําปรึกษาแกประชาชนท่ัวไปในเ ร่ืองเกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบทาง

วิทยาศาสตร เพ่ือสงเสริมความรูความเขาใจทางวิทยาศาสตร 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานวิทยาศาสตร ประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน 

และ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชวยนักวิทยาศาสตร หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   วิทยาศาสตร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานวิทยาศาสตร 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติงานรวมกับ หรือชวยนักวิทยาศาสตรในการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ วิจัยทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีตองใชความรู และประสบการณ เพ่ือใหนักวิทยาศาสตร
สามารถทํางานไดสะดวกและรวดเร็ว 

(2) ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายจากนักวิทยาศาสตร เพ่ือใหการปฏิบัติงานดังกลาวถูกตอง
ตามหลักวิทยาศาสตรและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) กํากับดูแลการวิเคราะหทดสอบทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลชีวิทยาของตัวอยางอาหาร 
น้ํา สารอินทรีย สารอนินทรีย และวัตถุตัวอยางอื่นๆ เพ่ือหาองคประกอบหรือคุณสมบัติทาง
วิทยาศาสตร   

(4) ควบคุมและตรวจสอบการเก็บรักษาตัวอยาง วัตถุดิบ เคมีภัณฑ อุปกรณทางวิทยาศาสตร 
และเคร่ืองมืออื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือรักษาคุณภาพของเคมีภัณฑและใหเกิดความปลอดภัยแก
ผูปฏิบัติงาน 

(5) ควบคุมและตรวจสอบการปรับตั้งเคร่ืองมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตร เพ่ือใหมีความ
เท่ียงตรง แมนยําและถูกตองตามหลักการทางวิทยาศาสตร 

(6) ควบคุมและตรวจสอบการชั่ง และตวง อัตราสวนสารเคมี ท่ีใชในการปฏิบัติงานทาง
วิทยาศาสตร เพ่ือใหเกิดความถูกตองและเปนไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร 

(7) ใหคําแนะนําในการใชสารเคมีกับน้ําบริโภค เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกประชาชน  
(8) กํากับดูแลการตรวจสอบและการจัดทํารายงานผลการวิเคราะห การทดสอบการปฏิบัติการ

ทางวิทยาศาสตร เพ่ือใชเปนขอมูลในการดําเนินงานอื่นตอไป 
(9) รวมปฏิบัติงานกับนักวิทยาศาสตรในการศึกษา วิจัย ในเร่ืองตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
(10) ใหคําแนะนํา ปรึกษาแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาในการปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือชวยใหการ

ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
(11) ติดตอ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เพ่ือใหไดขอมูล วิธีดําเนินการ และเทคโนโลยี 
(12) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานวิทยาศาสตร เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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(13) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(14) ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไป

อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
3.  ดานบริการ 
(15) ใหคําแนะนํา และคําปรึกษาแกประชาชนท่ัวไปในเร่ืองเกี่ยวกับงานทางวิทยาศาสตรท่ี

รับผิดชอบ เพ่ือสงเสริมความรูความเขาใจทางวิทยาศาสตร 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานวิทยาศาสตรประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือ

ท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสวนสาธารณะหรือ
งานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ปหรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานวิทยาศาสตรประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือ
ท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10  ปโดยจะตองปฏิบัติเกี่ยวกับงานสวนสาธารณะ  หรืองาน
อื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน วิทยาศาสตรการแพทย 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

งานสายนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางชันสูตรโรคและชันสูตรสาธารณสุขซึ่งมี
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห ทดสอบ หาสารตางๆ เพาะ เล้ียง และทดสอบหาชนิดและ
ความไวของเชื้อโรค ตรวจชันสูตรสภาพของเนื้อเยื่อ หรือเซลล ซึ่งเปนสาเหตุ อาการแหงโรคหรือ
ปญหา เตรียมอาหารเล้ียงเชื้อสัตวทดลองและอุปกรณตางๆ ท่ีใชในการชันสูตรสาธารณสุข ชวย
เจาหนาท่ีวิเคราะหหรือเจาหนาท่ีวิจัยในการปฏิบัติงานวิเคราะหวิจัยตางๆ ดานเทคนิคการแพทย 
และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ ซึ่งตําแหนงตางๆ เหลานี้มีลักษณะท่ีจําเปนตองใชผูมีความรู 
ความชํานาญในการชันสูตรโรคและชันสูตรสาธารณสุข ชวยหรือรวมมือกับแพทย หรือ
นักวิทยาศาสตรการแพทย หรือเจาหนาท่ีอื่น 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย ระดับปฏิบัติงาน 
  เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย ระดับชํานาญงาน 
  เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   วิทยาศาสตรการแพทย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) เตรียมวัตถุท่ีจะชันสูตรหาจุลินทรีย หรือหาสารซึ่งเปนสาเหตุหรืออาการแหงโรค เชน การ

เตรียมอุจจาระ  ปสสาวะ  โลหิต น้ําเหลืองน้ําไขสันหลัง อาหาร พืช ผัก น้ํา เปนตน พรอม
ท้ังบด  ห่ัน  ชั่ง  ตวง  วัด  วัสดุหรือสารเคมตีางๆ ท่ีใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการชันสูตร
เปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการและไดผลการชันสูตรท่ีแมนยํา  

(2) จัดเตรียมน้ํากล่ัน น้ํายาเคมี น้ํายามาตรฐาน สัตวทดลอง อาหารเล้ียงเชื้อหรือเล้ียงเซลล 
และสารเคมีตางๆ ท่ีใชในการชันสูตรหรือปฏิบัติการทางการแพทย เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
ดังกลาวเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพ 

(3) ชวยการชันสูตรวัตถุตัวอยาง เพ่ือหาจุลินทรียหรือสารบางชนิด ซึ่งเปนสาเหตุหรืออาการแหง
โรค ทางจุลชีววิทยา ทางพยาธิวิทยาคลีนิค โลหิตวิทยา หรือทางเคมีคัลคลีนิค 

(4) เพาะเล้ียงเซลล  หรือเล้ียงเชื้อ ใหมีจํานวนเพียงพอตอการใชงานหรือการวิเคราะหชันสูตร
ทางวิทยาศาสตรและการแพทยตอไป 

(5) ตรวจวิเคราะหสภาพของเนื้อเยื่อ หรือเซลล และชันสูตรทดสอบเชื้อจุลินทรียหรือชิ้นเนื้อ โดย
กลองจุลทัศนและกรรมวิธีตางๆ ตามหลักวิทยาศาสตรและการแพทย เพ่ือหาสารพิษของ
เนื้อเยื่อหรือเซลล ใหไดผลการวิเคราะหหรือชันสูตรท่ีถูกตองแมนยํา และเชื่อถือได 

(6) เล้ียง และสังเกตอาการ หรือวิเคราะหปฏิกิริยาของสัตวทดลอง  เพ่ือบันทึกหรือรายงานใหแก
ผูบังคับบัญชาทราบ   

(7) ชวยผาตัดอวัยวะสัตวทดลอง เพ่ือใชในการชันสูตรและวิเคราะหทางดานวิทยาศาสตรและ
การแพทย 

(8) ทําความสะอาดเคร่ืองมือ เคร่ืองใช และอุปกรณท่ีจะใชในการวิเคราะหและการทดสอบ
ชันสูตร และควบคุมความสะอาดของหองปฏิบัติการ ใหมีความสะอาดพรอมตอการใชงานอยู
เสมอ และเปนการปองกันการปนเปอนในข้ันตอนตางๆ 

(9) จัดหา ซอมแซม ดูแลรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช วัสดุอุปกรณ  หรือสารเคมีท่ีใชในการ
ปฏิบัติงาน ใหตรงกับคุณสมบัติและคุณลักษณะในการใชงานและมีจํานวนเพียงพอตอการใช
งานอยูเสมอ 

(10) อานผลการวิเคราะหท่ีทดสอบและการชันสูตรโรค จดบันทึกและรวบรวมขอมูลตางๆ 
เกี่ยวกับผลการชันสูตรโรค หรือการวิเคราะหทดสอบทางเทคนิคการแพทย เพ่ือจัดทําเปน
รายงานนําเสนอผูบังคับบัญชาตอไป 
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(11) ปฏิบัติงานรวมกับแพทย หรือนักวิทยาศาสตรการแพทยหรือเจาหนาท่ีทีเกี่ยวของ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานตางๆ เปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการและรวดเร็ว 

(12) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(13) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานบริการ 
(14) ใหคําแนะนํา ขอมูล และใหบริการทางวิชาการในเร่ืองท่ีไมซับซอน  เพ่ือสงเสริมความรู  

ความเขาใจของประชาชนและผูสนใจ 
(15) ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกันเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืน

และมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรเจาหนาท่ีวิทยาศาสตรการแพทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมต่ํากวา 1 ป

ตอจากมัธยมศึกษาตอนตนหรือ 
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมต่ํากวา 1 

ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีศึกษาวิชาสามัญหรือประกาศนียบัตรพนักงานหองปฏิบัติการ
ชันสูตรโรคซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน  หรือทางอื่นท่ี 
ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ 

3. ไดรับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรอื่นท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ ทางวิทยาศาสตรการแพทย 
เซลลวิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีศึกษาวิชา
สามัญหรือเทียบเทา หรือ 

4. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางวิทยาศาสตร
การแพทย  เซลลวิทยา  ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ท่ีศึกษาวิชาสามัญหรือเทียบเทา หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได 

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



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   วิทยาศาสตรการแพทย 
ชือ่ตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ชันสูตรวัตถุตัวอยางเพ่ือหาจุลินทรียหรือสารบางชนิด ซึ่งเปนสาเหตุหรืออาการแหงโรค ทาง

จุลชีววิทยา ทางพยาธิวิทยาคลีนิค หรือทางเคมีคัลคลีนิค 
(2) ควบคุมและตรวจสอบการจัดเตรียมวัสดุ วัตถุหรือส่ิงท่ีตองการชันสูตรหรือวิเคราะห และการ

จัดเตรียมสารเคมี และอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆ ท่ีใชในการปฏิบัติงาน ใหถูกตองตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรและการแพทย อีกท้ังใหพรอมตอการใชและมี
จํานวนเพียงพอ 

(3) ควบคุมและเพาะเล้ียงเซลล  หรือเล้ียงเชื้อ ใหมีจํานวนเพียงพอตอการใชงานหรือการ
วิเคราะหชันสูตรทางวิทยาศาสตรและการแพทยตอไป 

(4) ควบคุมและตรวจวิเคราะหสภาพของเนื้อเยื่อ หรือเซลล และชันสูตรทดสอบเชื้อจุลินทรียหรือ
ชิ้นเนื้อ โดยกลองจุลทัศนและกรรมวิธีตางๆ ตามหลักวิทยาศาสตรและการแพทย เพ่ือหา
สารพิษของเนื้อเยื่อหรือเซลล ใหไดผลการวิเคราะหหรือชันสูตรท่ีถูกตองแมนยํา และเชื่อถือ
ได 

(5) ควบคุมการเล้ียงสัตวทดลอง เพ่ือใหสัตวทดลองอยูในสภาพแวดลอมมาตรฐานตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนด พรอมท้ังสังเกตอาการ หรือวิเคราะหปฏิกิริยา เพ่ือบันทึกหรือรายงาน
ใหแกผูบังคับบัญชาทราบ   

(6) ควบคุมและชวยผาตัดอวัยวะสัตวทดลอง เพ่ือใชในการชันสูตรและวิเคราะหทางดาน
วิทยาศาสตรและการแพทย 

(7) ควบคุมการทําความสะอาดเคร่ืองมือ เคร่ืองใช และอุปกรณท่ีจะใชในการวิเคราะหและการ
ทดสอบชันสูตร และควบคุมความสะอาดของหองปฏิบัติการ ใหมีความสะอาดพรอมตอการ
ใชงานอยูเสมอ และเปนการปองกันการปนเปอนในข้ันตอนตางๆ 

(8) ควบคุมการจัดหา ซอมแซม ดูแลรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช วัสดุอุปกรณ หรือสารเคมีท่ีใชใน
การปฏิบัติงาน ใหตรงกับคุณสมบัติและคุณลักษณะในการใชงานและมีจํานวนเพียงพอตอ
การใชงานอยูเสมอ 

(9) ควบคุมการรวบรวมสถิติและวิธีการทําบันทึกรายงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑหรือ
มาตรฐาน เพ่ือจัดทําเปนรายงานนําเสนอผูบังคับบัญชาตอไป 

(10) ปฏิบัติงานรวมกับแพทย หรือนักวิทยาศาสตรการแพทยหรือเจาหนาท่ีทีเกี่ยวของ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานตางๆ เปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการและรวดเร็ว 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(11) ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา พรอมท้ังถายทอด
ประสบการณในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการปฏิบัติ งานของเจาหนาท่ีเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(12) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(13) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(14) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงานในระดับรองลงมา เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางถูกตอง 
(15) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ 
 
3.  ดานบริการ 
(16) ใหคําแนะนํา ขอมูล และใหบริการทางวิชาการในเร่ืองท่ีซับซอน เพ่ือสงเสริมความรู ความ

เขาใจของประชาชนและผูสนใจ 
(17) ติดตอ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก  เพ่ือใหการดําเนินงาน

เปนไปอยางราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย ประเภทท่ัวไป ระดับ

ปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานชันสูตรโรคและชันสูตรสาธารณสุข  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   วิทยาศาสตรการแพทย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) กํากับดูแลวิธีการและกระบวนการรชันสูตรโรคและชันสูตรสาธารณสุขใหเปนไปตาม

มาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกําหนดไว 
(2) กํากับดูแลการชันสูตรวัตถุตัวอยางเพ่ือหาจุลินทรียหรือสารบางชนิด ซึ่งเปนสาเหตุหรือ

อาการแหงโรค ทางจุลชีววิทยา ทางพยาธิวิทยาคลีนิค หรือทางเคมีคัลคลีนิค 
(3) กํากับดูแลการจัดเตรียมวัสดุ วัตถุหรือส่ิงท่ีตองการชันสูตรหรือวิเคราะห และการจัดเตรียม

สารเคมี และอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆ ท่ีใชในการปฏิบัติงาน ใหถูกตองตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรและการแพทย อีกท้ังใหพรอมตอการใชและมีจํานวน
เพียงพอ 

(4) กํากับดูแลการเพาะเล้ียงเซลล  หรือเล้ียงเชื้อ ใหมีจํานวนเพียงพอตอการใชงานหรือการ
วิเคราะหชันสูตรทางวิทยาศาสตรและการแพทยตอไป 

(5) กํากับดูแลการผลิตแอนติเจน แอนติเซรุม แผนยาปฏิชีวนะและอาหารเล้ียงเชื้อ เพ่ือใชในการ
ชันสูตรโรคและวิเคราะหทางวิทยาศาสตรและการแพทย 

(6) กํากับดูแลการตรวจวิเคราะหสภาพของเนื้อเยื่อ หรือเซลล และชันสูตรทดสอบเชื้อจุลินทรีย
หรือชิ้นเนื้อ โดยกลองจุลทัศนและกรรมวิธีตางๆ ตามหลักวิทยาศาสตรและการแพทย เพ่ือ
หาสารพิษของเนื้อเยื่อหรือเซลล ใหไดผลการวิเคราะหหรือชันสูตรท่ีถูกตองแมนยํา และ
เชื่อถือได 

(7) กํากับดูแลการเล้ียงสัตวทดลอง เพ่ือใหสัตวทดลองอยูในสภาพแวดลอมมาตรฐานตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนด พรอมท้ังสังเกตอาการ หรือวิเคราะหปฏิกิริยา เพ่ือบันทึกหรือรายงาน
ใหแกผูบังคับบัญชาทราบ   

(8) กํากับดูแลการผาตัดอวัยวะสัตวทดลอง เพ่ือใชในการชันสูตรและวิเคราะหทางดาน
วิทยาศาสตรและการแพทย 

(9) กํากับดูแลและตรวจสอบความสะอาดของเคร่ืองมือ เคร่ืองใช และอุปกรณท่ีจะใชในการ
วิเคราะหและการทดสอบชันสูตร และควบคุมความสะอาดของหองปฏิบัติการ ใหมีความ
สะอาดพรอมตอการใชงานอยูเสมอ และเปนการปองกันการปนเปอนในข้ันตอนตางๆ 

(10) กํากับดูแลการจัดหา ซอมแซม ดูแลรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช วัสดุอุปกรณ หรือสารเคมีท่ีใช
ในการปฏิบัติงาน ใหตรงกับคุณสมบัติและคุณลักษณะในการใชงานและมีจํานวนเพียงพอตอ
การใชงานอยูเสมอ 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(11) กํากับดูแลการรวบรวมสถิติและวิธีการทําบันทึกรายงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑหรือ
มาตรฐาน เพ่ือจัดทําเปนรายงานนําเสนอผูบังคับบัญชาตอไป 

(12) ปฏิบัติงานรวมกับแพทย หรือนักวิทยาศาสตรการแพทยหรือเจาหนาท่ีทีเกี่ยวของ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานตางๆ เปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการและรวดเร็ว 

(13) ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา พรอมท้ังถายทอด
ประสบการณในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(14) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(15) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(16) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงานในระดับรองลงมา พรอมท้ังใหคําปรึกษา

แนะนํา เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 
(17) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ 
 
3.  ดานบริการ 
(18) ใหคําแนะนํา ขอมูล และใหบริการทางวิชาการในเร่ืองท่ีอาศัยประสบการณมาเปนพิเศษ เพ่ือ

สงเสริมความรู ความเขาใจของประชาชนและผูสนใจ 
(19) ติดตอ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก  เพ่ือใหการดําเนินงาน

เปนไปอยางราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทยประเภทท่ัวไป ระดับ

ชํานาญงานหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
ชันสูตรโรคและชันสูตรสาธารณสุข  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ปหรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทยประเภทท่ัวไป ระดับ
ปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10  ปโดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
ชันสูตรโรคและชันสูตรสาธารณสุข  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

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

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ศูนยเยาวชน 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ของศูนยเยาวชน ท่ีปฏิบัติสงเสริมเยาวชนเกี่ยวกับ 
การใชเวลาวางใหเปนประโยชน การจัดกิจกรรมเพ่ือจูงใจประชาชนและเยาวชนในดานตางๆ ไดแก 
กิจกรรมดานพลศึกษา ศิลป นาฏศิลป หองสมุด และคหกรรมศาสตร การจัดสนามเด็กเล็ก และ
ปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  เจาพนักงานศูนยเยาวชน ระดับปฏิบัติงาน 
  เจาพนักงานศูนยเยาวชน ระดับชํานาญงาน 
  เจาพนักงานศูนยเยาวชน ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

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

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ศูนยเยาวชน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานศูนยเยาวชน 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) จัดกิจกรรมดานตางๆ แกเยาวชนท่ีเปนสมาชิกศูนยเยาวชน เพ่ือใหรูจักการใชเวลาวางให

เปนประโยชน อันไดแก ดานพลศึกษา เชน การสอบ ฝกซอม เลน แขงขันกีฬาประเภทตางๆ 
ท้ังกีฬาในรมและกลางแจง ดานศิลปะ เชน การสอนหัตถศึกษา การเย็บปกถักรอย ประดิษฐ
ของชํารวย ดานนาฏศิลป เชน การฝกสอนและซอมนาฏศิลป ดานหองสมุด  ดานคหกรรม
ศาสตร เชน โภชนาการ การจัดกิจกรรมพิเศษ เชน การจัดทัศนศึกษา คายพักแรม และการ
จัดสนามเด็กเลน 

(2) ดูแล จัดเก็บ บํารุงรักษา ซอมแซม ออกแบบ ปรับปรุง และผลิตวัสดุอุปกรณท่ีใชในการ
ประกอบกิจกรรมตางๆ ของศูนยเยาวชนใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ เพ่ือสนับสนุน
ใหการดําเนินกิจกรรมของศูนยเยาวชนเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) รวบรวมติดตาม จัดเก็บขอมูล และจัดทําฐานขอมูลตางๆ ของศูนยเยาวชน เชน สถิติผูเขารับ
บริการในกิจกรรมประเภทตางๆ รายงานอุปกรณชํารุดหรือสูญหาย เปนตน เพ่ือใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงรูปแบบกิจกรรม และการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

(4) จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณเคร่ืองมือท่ีถูกตอง เพ่ือใหเกิดความ
ปลอดภัยแกเยาวชน และผูใชงาน พรอมท้ังเปนการยืดอายุอุปกรณเคร่ืองมือตางๆ 

(5) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานศูนยเยาวชน เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(6) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานบริการ 
(7) ใหบริการสถานท่ีกับหนวยงานอื่นๆ ท้ังในและนอกศูนยเยาวชน เพ่ือใหสามารถใชงานได

อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(8) ใหคําปรึกษา แนะนํา บรรยายและสาธิตกิจกรรมตางๆ ในศูนยเยาวชน ใหกับหนวยงาน

ราชการ เอกชน และประชาชนท่ัวไป เพ่ือเผยแพรกิจกรรมตางๆ ของศูนยเยาวชนใหเปนท่ี
รูจักและเปนขอมูลในการตัดสินใจเขารับบริการตางๆ ของศูนยเยาวชน 

(9) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชนแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เพ่ือ
ถายทอดความรู ความชํานาญ ดานการปฏิบัติงานของศูนยเยาวชน 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(10) ประสานงานในระดับกลุม กับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือขอความ
ชวยเหลือและความรวมมือในงานศูนยเยาวชนและแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปน
ประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางคหกรรมศาสตร หัตถกรรม วิจิตรศิลป 

ศิลปประยุกต นาฏศิลป อาหารและโภชนาการหรือประกาศนียบัตรทางการศึกษา ทาง
บรรณารักษ หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ทางคหกรรมศาสตร 
หัตถกรรม วิจิตรศิลป ศิลปประยุกต นาฏศิลป อาหาร โภชนาการ หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวา
ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ 

3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ทางคหกรรมศาสตร หัตถกรรม
วิจิตรศิลป ศิลปประยุกต นาฏศิลป อาหาร โภชนาการ หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

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

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ศูนยเยาวชน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานศูนยเยาวชน 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ตรวจสอบและจัดกิจกรรมดานตางๆ แกเยาวชนท่ีเปนสมาชิกศูนยเยาวชน เพ่ือให

รูจักการใชเวลาวางใหเปนประโยชน อันไดแก ดานพลศึกษา เชน การสอบ ฝกซอม เลน 
แขงขันกีฬาประเภทตางๆ ท้ังกีฬาในรมและกลางแจง ดานศิลปะ เชน การสอนหัตถศึกษา 
การเย็บปกถักรอย ประดิษฐของชํารวย ดานนาฏศิลป เชน การฝกสอนและซอมนาฏศิลป 
ดานหองสมุด  ดานคหกรรมศาสตร เชน โภชนาการ การจัดกิจกรรมพิเศษ เชน การจัดทัศน
ศึกษา คายพักแรม และการจัดสนามเด็กเลน 

(2) ควบคุม ตรวจสอบการดูแล จัดเก็บ บํารุงรักษา ซอมแซม ออกแบบ ปรับปรุง และผลิตวัสดุ
อุปกรณท่ีใชในการประกอบกิจกรรมตางๆ ของศูนยเยาวชนใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยู
เสมอ เพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินกิจกรรมของศูนยเยาวชนเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) ตรวจสอบขอมูล และทําฐานขอมูลตางๆ ของศูนยเยาวชน เชน สถิติผูเขารับบริการใน
กิจกรรมประเภทตางๆ รายงานอุปกรณชํารุดหรือสูญหาย เปนตน เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรม และการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

(4) ควบคุมการจัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณเคร่ืองมือท่ีถูกตอง 
เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกเยาวชน และผูใชงาน พรอมท้ังเปนการยืดอายุอุปกรณเคร่ืองมือ
ตางๆ 

(5) ถายทอดความรูและประสบการณดานงานศูนยเยาวชนแกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมา เพ่ือ
สงเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานและขอกําหนด 

(6) วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝกอบรมตางๆ ในศูนยเยาวชน เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
เปนไปวัตถุประสงคและบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด 

(7) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานศูนยเยาวชน เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(9) ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา  เพ่ือให

การดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปเปาหมายท่ีกําหนด 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(10) วางแผน ประเมินผล และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานของหนวยงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ 

 
3.  ดานบริการ 
(11) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชนท่ีมีความซับซอนแกเจาหนาท่ีระดับ

รองลงมา หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือถายทอดความรู ความเขาใจท่ี
ถูกตองเหมาะสมและเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

(12) ประสานงานในระดับฝายหรือกลุมกับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป ในการ
ขอความชวยเหลือและรวมมือในงานหรือแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชน
ตอการทํางานของหนวยงาน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมใหตรงตามวัตถุประสงคของ
หนวยงานและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานศูนยเยาวชนประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 
ป 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ศูนยเยาวชน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานศูนยเยาวชน 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) กํากับดูแลกิจกรรมดานตางๆ แกเยาวชนท่ีเปนสมาชิกศูนยเยาวชน เพ่ือใหรูจักการใชเวลา

วางใหเปนประโยชน อันไดแก ดานพลศึกษา เชน การสอบ ฝกซอม เลน แขงขันกีฬาประเภท
ตางๆ ท้ังกีฬาในรมและกลางแจง ดานศิลปะ เชน การสอนหัตถศึกษา การเย็บปกถักรอย 
ประดิษฐของชํารวย ดานนาฏศิลป เชน การฝกสอนและซอมนาฏศิลป ดานหองสมุด  ดานค
หกรรมศาสตร เชน โภชนาการ การจัดกิจกรรมพิเศษ เชน การจัดทัศนศึกษา คายพักแรม 
และการจัดสนามเด็กเลน 

(2) กํากับดูแลการจัดเก็บ บํารุงรักษา ซอมแซม ออกแบบ ปรับปรุง และผลิตวัสดุอุปกรณท่ีใชใน
การประกอบกิจกรรมตางๆ ของศูนยเยาวชนใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ เพ่ือ
สนับสนุนใหการดําเนินกิจกรรมของศูนยเยาวชนเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) กํากดับดูแลและตรวจสอบขอมูล และทําฐานขอมูลตางๆ ของศูนยเยาวชน เชน สถิติผูเขารับ
บริการในกิจกรรมประเภทตางๆ รายงานอุปกรณชํารุดหรือสูญหาย เปนตน เพ่ือใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงรูปแบบกิจกรรม และการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

(4) กําหนดหลักเกณฑในการจัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณเคร่ืองมือท่ี
ถูกตอง เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกเยาวชน และผูใชงาน พรอมท้ังเปนการยืดอายุอุปกรณ
เคร่ืองมือตางๆ 

(5) ถายทอดความรูและประสบการณดานงานศูนยเยาวชนแกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมา เพ่ือ
สงเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานและขอกําหนด 

(6) วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝกอบรมตางๆ ในศูนยเยาวชน เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
เปนไปวัตถุประสงคและบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด 

(7) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานศูนยเยาวชน เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(9) ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา  เพ่ือให

การดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปเปาหมายท่ีกําหนด 
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เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���
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(10) วางแผน ประเมินผล และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานของหนวยงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ 

(11) ควบคุม ตรวจสอบ วางแผนการจัดสรรงบประมาณและอัตรากําลังคน เพ่ือใหสอดคลองกับ
ความตองการของหนวยงานและนโยบายหลักจากฝายบริหาร 

 
3.  ดานบริการ 
(12) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชนท่ีมีความซับซอนแกเจาหนาท่ีระดับ

รองลงมา หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือถายทอดความรู ความเขาใจท่ี
ถูกตองเหมาะสมและเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

(13) ประสานงานในระดับฝายหรือกลุมกับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป ในการ
ขอความชวยเหลือและรวมมือในงานหรือแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชน
ตอการทํางานของหนวยงาน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมใหตรงตามวัตถุประสงคของ
หนวยงานและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานศูนยเยาวชนประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน 

หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน 
หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ปหรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานศูนยเยาวชนประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน หรือ
ท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน 
หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน สงเสริมการทองเท่ียว 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานควบคุมและสงเสริมการทองเท่ียว ซึ่งมี
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเสริมเผยแพรการทองเท่ียวของเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ การควบคุม
บริการทองเท่ียว และจัดระเบียบธุรกิจการทองเท่ียว การตอนรับอํานวยความสะดวกจัดบริการ 
นําเท่ียว ดําเนินธุรกิจการทองเท่ียว ใหคําแนะนํา ความรู เผยแพรแหลงทองเท่ียวหรือกิจกรรมตางๆ 
ท่ีเกี่ยวกับการทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบใหเปนท่ีรูจักกันแพรหลายและปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ี
เกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  เจาพนักงานสงเสริมการทองเท่ียว ระดับปฏิบัติงาน 
  เจาพนักงานสงเสริมการทองเท่ียว ระดับชํานาญงาน 
  เจาพนักงานสงเสริมการทองเท่ียว ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สงเสริมการทองเท่ียว 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานสงเสริมการทองเท่ียว 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติงานสงเสริมการทองเท่ียว เพ่ือใหแหลงทองเท่ียวของหนวยงานในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ

เปนท่ีรูจัก และเปนการกระตุนเศรษฐกิจของชุมชนในพ้ืนท่ี 
(2) เผยแพร ใหคําแนะนํา และประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร กิจกรรม และความรูท่ีเกี่ยวกับ

แหลงทองเท่ียว เพ่ือเปนการสงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  
(3) รวมเปนมัคคุเทศก  จัดบริการนําเท่ียว  จัดทําโปรแกรมในการนําเท่ียวสําหรับนักทองเท่ียว

พรอมท้ังตอนรับ อํานวยความสะดวก และใหบริการตางๆ ท่ีเกี่ยวกับธุรกิจการทองเท่ียวของ
หนวยงาน เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ  

(4) จัดทํารายงานและสถิต ิและรวบรวมขอมูลขาวสารดานธุรกิจการทองเท่ียวและอุตสาหกรรม
อื่นท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใชวิเคราะหในการวางแผนการสงเสริมการทองเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพและ
ตรงกับความตองการของประชาชน และสภาพเศรษฐกิจ   

(5) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมผูประกอบการธุรกิจการทองเท่ียว เพ่ือใหถูกตองตาม
มาตรฐาน หลักเกณฑ ระเบียบ และขอบังคับท่ีกฎหมายกําหนด และเปนไปตามนโยบายของ
หนวยงาน 

(6) รวมพิจารณาออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองตางๆ เกี่ยวกับธุรกิจการทองเท่ียว ไดแก  
การจดทะเบียน การพิจารณาตอใบอนุญาต การแกไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาต 
เปนตน ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ และนโยบายของหนวยงาน   

(7) ติดตามประสานงานกับบุคลากรท้ังจากภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือใหการ
ดําเนินงานตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(8) ใหคําปรึกษาแนะนําและตอบปญหาเกี่ยวกับงานควบคุมและสงเสริมการทองเท่ียวแก
ประชาชนผูสนใจ และหนวยงานตางๆ เพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองและสราง
ภาพลักษณอันดีตอแหลงทองเท่ียวและหนวยงาน 

(9) ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจ าหนาท่ีระดับรองลงมา และถายทอด
ประสบการณในการปฏิบัติงาน เพ่ือเจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองมี
ประสิทธิภาพ 

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสงเสริมการทองเท่ียวและอุตสาหกรรมการทองเท่ียว เพ่ือนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานบริการ 
(12) ตอบปญหา ชี้แจงเร่ืองตางๆ ท่ีเกี่ยวกับงานพัฒนาการทองเท่ียว เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับงานพัฒนาการทองเท่ียวท่ีถูกตองเหมาะสม  
(13) ประชาสัมพันธใหขอมูลทองเท่ียวแกประชาชนและนักทองเท่ียว ใหไดรับขอมูลท่ีถูกตองและ

สามารถเดินทางทองเท่ียวไดอยางปลอดภัยและสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ 

ภาษาตางประเทศ การตลาด การขาย การโรงแรม การทองเท่ียว  ประชาสัมพันธ คอมพิวเตอร 
การเงิน การธนาคารหรือ 

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ 
เทคนิคการตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การทองเท่ียว การโรงแรม 
ภาษาตางประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร การจัดการ การโฆษณา การประชาสัมพันธหรือ 

3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ 
การตลาด การขาย การเงิน การธนาคาร การทองเท่ียว การโรงแรม  ภาษาตางประเทศ 
บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร การจัดการ การโฆษณา การประชาสัมพันธหรือทางอื่นท่ี ก.ถ. 
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  ความรูความสามารถท่ีตองการ 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สงเสริมการทองเท่ียว 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานสงเสริมการทองเท่ียว 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุมและปฏิบัติงานสงเสริมการทองเท่ียว เพ่ือใหแหลงทองเท่ียวของหนวยงานในพ้ืนท่ีท่ี

รับผิดชอบเปนท่ีรูจัก และเปนการกระตุนเศรษฐกิจของชุมชนในพ้ืนท่ี 
(2) ควบคุมและเผยแพร ใหคําแนะนํา และประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร กิจกรรม และความรูท่ี

เกี่ยวกับแหลงทองเท่ียว เพ่ือเปนการสงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  
(3) เปนมัคคุเทศก  จัดบริการนําเท่ียว  จัดทําโปรแกรมในการนําเท่ียวสําหรับนักทองเท่ียวพรอม

ท้ังตอนรับ อํานวยความสะดวก และใหบริการตางๆ ท่ีเกี่ยวกับธุรกิจการทองเท่ียวของ
หนวยงาน เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ  

(4) รวมจัดทําแผนการสงเสริมการทองเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพ โดยวิเคราะหจากรายงาน สถิติ 
และขอมูลขาวสารดานธุรกิจการทองเท่ียวและอุตสาหกรรมอื่นท่ีเกี่ยวของ ใหตรงกับความ
ตองการของประชาชน และสภาพเศรษฐกิจ   

(5) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมผูประกอบการธุรกิจการทองเท่ียว เพ่ือใหถูกตองตาม
มาตรฐาน หลักเกณฑ ระเบียบ และขอบังคับท่ีกฎหมายกําหนด และเปนไปตามนโยบายของ
หนวยงาน 

(6) พิจารณาออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองตางๆ เกี่ยวกับธุรกิจการทองเท่ียว ไดแก  การจด
ทะเบียน การพิจารณาตอใบอนุญาต การแกไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาต เปนตน ให
เปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ และนโยบายของหนวยงาน   

(7) ติดตามประสานงานกับบุคลากรท้ังจากภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือใหการ
ดําเนินงานตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(8) ใหคําปรึกษาแนะนําและตอบปญหาเกี่ยวกับงานควบคุมและสงเสริมการทองเท่ียวแก
ประชาชนผูสนใจ และหนวยงานตางๆ เพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองและสราง
ภาพลักษณอันดีตอแหลงทองเท่ียวและหนวยงาน 

(9) ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจ าหนาท่ีระดับรองลงมา และถายทอด
ประสบการณในการปฏิบัติงาน เพ่ือเจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองมี
ประสิทธิภาพ 

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสงเสริมการทองเท่ียวและอุตสาหกรรมการทองเท่ียว เพ่ือนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(12) ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา  เพ่ือให

การดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปเปาหมายท่ีกําหนด 
(13) วางแผน ประเมินผล และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานของหนวยงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ 
 
3.  ดานบริการ 
(14) ติดตอประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมการทองเท่ียว 

เพ่ือใหการดําเนินการตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
(15) ตอบปญหา ชี้แจงเร่ืองตางๆ ท่ีเกี่ยวกับงานพัฒนาการทองเท่ียว เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับงานพัฒนาการทองเท่ียวท่ีถูกตองเหมาะสม  
(16) ประชาสัมพันธใหขอมูลทองเท่ียวแกประชาชนและนักทองเท่ียว ใหไดรับขอมูลท่ีถูกตองและ

สามารถเดินทางทองเท่ียวไดอยางปลอดภัยและสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสงเสริมการทองเท่ียวประเภทท่ัวไประดับ

ปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป  

โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสงเสริมการทองเท่ียว หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สงเสริมการทองเท่ียว 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานสงเสริมการทองเท่ียว 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) กํากับดูแลการปฏิบัติงานสงเสริมการทองเท่ียว เพ่ือใหแหลงทองเท่ียวของหนวยงานในพ้ืนท่ี

ท่ีรับผิดชอบเปนท่ีรูจัก และเปนการกระตุนเศรษฐกิจของชุมชนในพ้ืนท่ี 
(2) กํากับดูแลการเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร กิจกรรม และความรูท่ีเกี่ยวกับ

แหลงทองเท่ียว เพ่ือเปนการสงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  
(3) เปนมัคคุเทศก  จัดบริการนําเท่ียว  จัดทําโปรแกรมในการนําเท่ียวสําหรับนักทองเท่ียวพรอม

ท้ังตอนรับ อํานวยความสะดวก และใหบริการตางๆ ท่ีเกี่ยวกับธุรกิจการทองเท่ียวของ
หนวยงาน เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ  

(4) วางแผนการสงเสริมการทองเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพ โดยวิเคราะหจากรายงาน สถิติ และ
ขอมูลขาวสารดานธุรกิจการทองเท่ียวและอุตสาหกรรมอื่นท่ีเกี่ยวของ ใหตรงกับความ
ตองการของประชาชน และสภาพเศรษฐกิจ   

(5) กํากับดูแลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมผูประกอบการธุรกิจการทองเท่ียว เพ่ือให
ถูกตองตามมาตรฐาน หลักเกณฑ ระเบียบ และขอบังคับท่ีกฎหมายกําหนด และเปนไปตาม
นโยบายของหนวยงาน 

(6) กํากับดูแลการพิจารณาและตรวจสอบการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองตางๆ เกี่ยวกับ
ธุรกิจการทองเท่ียว ไดแก  การจดทะเบียน การพิจารณาตอใบอนุญาต การแกไข
เปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาต เปนตน ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ 
และนโยบายของหนวยงาน   

(7) ติดตามประสานงานกับบุคลากรท้ังจากภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือใหการ
ดําเนินงานตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(8) ใหคําปรึกษาแนะนําและตอบปญหาเกี่ยวกับงานควบคุมและสงเสริมการทองเท่ียวแก
ประชาชนผูสนใจ และหนวยงานตางๆ เพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองและสราง
ภาพลักษณอันดีตอแหลงทองเท่ียวและหนวยงาน 

(9) ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจ าหนาท่ีระดับรองลงมา และถายทอด
ประสบการณในการปฏิบัติงาน เพ่ือเจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองมี
ประสิทธิภาพ 



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสงเสริมการทองเท่ียวและอุตสาหกรรมการทองเท่ียว เพ่ือนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(12) ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา  เพ่ือให

การดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปเปาหมายท่ีกําหนด 
(13) วางแผน ประเมินผล และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานของหนวยงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ 
 
3.  ดานบริการ 
(14) ติดตอประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมการทองเท่ียว 

เพ่ือใหการดําเนินการตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
(15) ตอบปญหา ชี้แจงเร่ืองตางๆ ท่ีเกี่ยวกับงานพัฒนาการทองเท่ียว เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับงานพัฒนาการทองเท่ียวท่ีถูกตองเหมาะสม  
(16) ประชาสัมพันธใหขอมูลทองเท่ียวแกประชาชนและนักทองเท่ียว ใหไดรับขอมูลท่ีถูกตองและ

สามารถเดินทางทองเท่ียวไดอยางปลอดภัยและสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
(17) เปนวิทยากรฝกอบรม เพ่ือเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงาน

ดานพัฒนาการทองเท่ียว 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสงเสริมการทองเท่ียวประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญ

งานหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสงเสริมการ
ทองเท่ียว หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสงเสริมการทองเท่ียวประเภทท่ัวไป ระดับ
ปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
สงเสริมการทองเท่ียว หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

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



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน สวนสาธารณะ 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสวนสาธารณะ ซึ่งมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสถานท่ีพักผอนหยอนใจ คอยตรวจสอบกํากับดูแล ใหมีและบํารุงรักษา
สวนสาธารณะ จัดตกแตงสวนหยอม จัดทําเรือนเพาะชํา บํารุงรักษาตนไมริมถนนใหรมเย็นแก 
ผูสัญจรไปมา บํารุงรักษาชานหญา อนุสาวรีย ตลอดจนใหคําแนะนําและเผยแพรวิชาการเกษตร
ใหแกประชาชน และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  เจาพนักงานสวนสาธารณะ ระดับปฏิบัติงาน 
  เจาพนักงานสวนสาธารณะ ระดับชํานาญงาน 
  เจาพนักงานสวนสาธารณะ ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สวนสาธารณะ 
ชือ่ตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานสวนสาธารณะ 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) จัด ประดับตกแตง และบํารุงตนไม ไมดอกและไมประดับในสวนสาธารณะ สถานท่ีพักผอน

หยอนใจ สวนหยอมท่ัวไปในเขตเทศบาล บริเวณริมถนน และพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิด
ความสวยงามแกประชาชนผูพบเห็น และสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับประชาชน 

(2) ดูแล และบํารุงรักษาลานหญา สนามเด็กเลน สนามหญาท่ัวไป อนุสาวรีย และภูมิทัศนตางๆ 
ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดความสวยงามแกประชาชนผูพบเห็น 

(3) ปฏิบัติงานตามขอรองเรียนจากประชาชนในการตัดหญา หรือตัดตนไมในเขตชุมชน เพ่ือให
เกิดความปลอดภัยแกประชาชนผูสัญจร 

(4) ประดับตกแตงไมดอกไมประดับในงานประเพณี งานพระราชพิธี งานพิธีการในบริเวณ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบและตามการรองขอจากประชาชน เพ่ือใหเกิดความสวยงามแกผูพบ
เห็น 

(5) จัดทําเรือนเพาะชํากลาไมและพันธุไมดอกไมประดับตางๆ เพ่ือประหยัดงบประมาณในการ
จัดซื้อ 

(6) ใหคําแนะนําและเผยแพรวิชาการเกษตรและความรูความเขาใจดานการดูแลตนไมและพรรณ
ไมใหเหมาะกับกับแตละประเภท เพ่ือสงเสริมใหประชาชนรักการปลูกตนไม  

(7) บํารุงรักษาอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช และเคร่ืองจักรกล เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการ
ใชงาน 

(8) ตรวจสอบ แนะนําการปฏิบัติงานของเจาพนักงานสวนสาธารณะระดับรองลงมา เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(9) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสวนสาธารณะ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(10) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานบริการ 
(11) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ในงานสวนสาธารณะและงานอื่นท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเกษตรกรรม หรือทางอื่นท่ี 

ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  หรือ 
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเกษตรกรรม 

หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สวนสาธารณะ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานสวนสาธารณะ 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุมและจัด ประดับตกแตง และบํารุงตนไม ไมดอกและไมประดับในสวนสาธารณะ 

สถานท่ีพักผอนหยอนใจ สวนหยอมท่ัวไปในเขตเทศบาล บริเวณริมถนน และพ้ืนท่ีท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดความสวยงามแกประชาชนผูพบเห็น และสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับ
ประชาชน 

(2) ควบคุมและบํารุงรักษาลานหญา สนามเด็กเลน สนามหญาท่ัวไป อนุสาวรีย และภูมิทัศน
ตางๆ ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดความสวยงามแกประชาชนผูพบเห็น 

(3) ปฏิบัติงานตามขอรองเรียนจากประชาชนในการตัดหญา หรือตัดตนไมในเขตชุมชน เพ่ือให
เกิดความปลอดภัยแกประชาชนผูสัญจร 

(4) ควบคุมและประดับตกแตงไมดอกไมประดับในงานประเพณี งานพระราชพิธี งานพิธีการใน
บริเวณหนวยงานท่ีรับผิดชอบและตามการรองขอจากประชาชน เพ่ือใหเกิดความสวยงามแก
ผูพบเห็น 

(5) ควบคุมและจัดทําเรือนเพาะชํากลาไมและพันธุไมดอกไมประดับตางๆ เพ่ือประหยัด
งบประมาณในการจัดซื้อ 

(6) ใหคําแนะนําและเผยแพรวิชาการเกษตรและความรูความเขาใจดานการดูแลตนไมและพรรณ
ไมใหเหมาะกับกับแตละประเภท เพ่ือสงเสริมใหประชาชนรักการปลูกตนไม  

(7) ตรวจสอบการบํารุงรักษาอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช และเคร่ืองจักรกล เพ่ือใหเกิดความ
ปลอดภัยในการใชงาน 

(8) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสวนสาธารณะ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(10) ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 
(11) ใหคําแนะนําแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาเพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่องอยางมีประสิทธิภาพ 



��0
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(12) วางแผน ควบคุมการดําเนินการปรับเปล่ียนตนไม ไมดอกไมประดับ ระหวางปและชวงงาน
ประจําป เพ่ือใหมีจํานวนเพียงพอตอการใชงานตลอดป 

 
3.  ดานบริการ 
(13) ใหคําแนะนําขอมูลและใหบริการเกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบในกรณีท่ีมีความซับซอน โดยอยู

ภายใตกฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับหรือวิธีการปฏิบัติท่ีไดมีการกําหนดไว 
(14) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ในงานสวนสาธารณะและงานอื่นท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับเจาพนักงานสวนสาธารณะประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน 
และ 
 2. ไดดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย
กวา 6 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเกษตร หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา                  
1 ป 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สวนสาธารณะ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานสวนสาธารณะ 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) วางแผนการปฏิบัติของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานดังกลาวเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 
(2) ใหคําแนะนําและเผยแพรวิชาการเกษตรและความรูความเขาใจดานการดูแลตนไมและพรรณ

ไมใหเหมาะกับกับแตละประเภท เพ่ือสงเสริมใหประชาชนรักการปลูกตนไม  
(3) ใหคําแนะนําแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาเพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่องอยางมีประสิทธิภาพ 
(4) วางแผน ควบคุมการดําเนินการปรับเปล่ียนตนไม ไมดอกไมประดับ ระหวางปและชวงงาน

ประจําป เพ่ือใหมีจํานวนเพียงพอตอการใชงานตลอดป 
(5) จัดทํางบประมาณประจําเดือน ประจําไตรมาส และประจําป เพ่ือใหมีอุปกรณ เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช และวัสดุ เพียงพอตอการดําเนินงานศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ 
กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานสวนสาธารณะ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(6) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(7) กํากับดูแลการจัด ประดับตกแตง และบํารุงตนไม ไมดอกและไมประดับในสวนสาธารณะ 

สถานท่ีพักผอนหยอนใจ สวนหยอมท่ัวไปในเขตเทศบาล บริเวณริมถนน และพ้ืนท่ีท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดความสวยงามแกประชาชนผูพบเห็น และสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับ
ประชาชน 

(8) กํากับดูแลการบํารุงรักษาลานหญา สนามเด็กเลน สนามหญาท่ัวไป อนุสาวรีย และภูมิทัศน
ตางๆ ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดความสวยงามแกประชาชนผูพบเห็น 

(9) กํากับดูแลการปฏิบัติงานตามขอรองเรียนจากประชาชนในการตัดหญา หรือตัดตนไมในเขต
ชุมชน เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกประชาชนผูสัญจร 

(10) กํากับดูแลการประดับตกแตงไมดอกไมประดับในงานประเพณี งานพระราชพิธี งานพิธีการ
ในบริเวณหนวยงานท่ีรับผิดชอบและตามการรองขอจากประชาชน เพ่ือใหเกิดความสวยงาม
แกผูพบเห็น 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(11) กํากับดูแลการจัดทําเรือนเพาะชํากลาไมและพันธุไมดอกไมประดับตางๆ เพ่ือประหยัด
งบประมาณในการจัดซื้อ 

(12) กํากับดูแลการบํารุงรักษาอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช และเคร่ืองจักรกล เพ่ือใหเกิดความ
ปลอดภัยในการใชงาน 

(13) กํากับดูแล ใหคําแนะนํา และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการ
ทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 
3.  ดานบริการ 
(14) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ในงานสวนสาธารณะและงานอื่นท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
(15) ใหคําแนะนําขอมูล เผยแพรความรูขาวสาร และใหบริการเกี่ยวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบแก

หนวยงานท่ีเกี่ยวของและประชาชนท่ัวไป 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสวนสาธารณะประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน

หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสวนสาธารณะ
หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ปหรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสวนสาธารณะประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน
หรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10  ปโดยจะตองปฏิบัติเกี่ยวกับงานสวนสาธารณะ  หรือ
งานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน เขียนแบบ 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางชางเขียนแบบ ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเขียนแบบและคัดลอกแบบ แปลนของทางอาคาร เข่ือน สะพาน และส่ิงกอสรางอื่นๆ 
และปฏิบัตหินาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นายชางเขียนแบบ ระดับปฏิบัติงาน 
  นายชางเขียนแบบ ระดับชํานาญงาน 
  นายชางเขียนแบบ ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

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



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   เขียนแบบ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางเขียนแบบ 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) สํารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบอาคารสถานท่ี งานวิศวกรรมโครงสรางตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือ

สนับสนนุงานออกแบบใหเกิดความปลอดภัยแกประชาชนและผูใชงาน   
(2) พิจารณาตรวจแบบแปลน ตรวจเขตควบคุมอาคาร ท่ียื่นขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง ร้ือ

ถอนอาคาร 
(3) เขียนแบบ และออกแบบส่ิงกอสรางทางวิศวกรรมตางๆ พรอมท้ังประมาณราคาคากอสราง 

เพ่ือใหไดส่ิงกอสรางท่ีปลอดภัยและราคาเหมาะสม 
(4) จัดทําแผนท่ีพ้ืนท่ีในโครงการกอสราง และบริเวณรอบๆ เพ่ือใหในการกําหนดหาพิกัดในการ

กอสรางตอไป 
(5) สํารวจโครงการกอสราง เพ่ือใหไดขอมูลในการนํามาออกแบบโครงการกอสรางใหเกิดความ

ปลอดภัย และตรงตามวัตถุประสงคและประโยชนใชงาน 
(6) ปฏิบัติงานควบคุมโครงการกอสรางตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย ใหเกิดความปลอดภัย และ

ไดมาตรฐานตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ 
(7) รวมประมาณราคางานกอสรางของหนวยงาน เพ่ือใชในการเปดสอบราคา และใหไดราคาท่ี

เหมาะสม 
(8) จัดเก็บขอมูลการใชประโยชนท่ีดิน เพ่ือปรับปรุงการวางผังเมือง ใหเกิดความเหมาะสมกับ

ทองถ่ิน 
(9) ใหคําปรึกษา เผยแพร ความรูและกฎหมายดานการควบคุมอาคาร ควบคุมผังเมืองใหกับ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และประชาชนในทองถ่ิน 
(10) ศึกษาขอมูลทางกายภาพ ทางเคมี และราคาของวัสดุกอสราง เพ่ือนํามาใชในงานเขียนแบบ

ใหเกิดความปลอดภัยและใชในการจัดทําการประมาณราคา 
(11) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานเขียนแบบ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

2.  ดานบริการ 
(13) ใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานท่ีอยูในความรับผิดชอบแกผูรวมงานหรือ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือความเขาใจอันดีในการปฏิบัติงาน  และใหการดําเนินงานสําเร็จ
ลุลวง 

(14) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ และประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหบริการและใหความชวยเหลือใน
งานท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางชางกอสราง ชางโยธา ชางเขียนแบบ 

สถาปตยกรรม หรือ 
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางชางเขียนแบบ ชาง

โยธา ชางกอสราง กอสราง สถาปตยกรรม เทคนิคสถาปตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธาหรือ 
3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางชางเขียนแบบ ชาง

โยธา ชางกอสราง กอสราง สถาปตยกรรม เทคนิคสถาปตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา หรือ
ทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

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



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   เขียนแบบ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางเขียนแบบ 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุมและตรวจสอบการสํารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบอาคารสถานท่ี งานวิศวกรรม

โครงสรางตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือสนับสนุนงานออกแบบใหเกิดความปลอดภัยแกประชาชน
และผูใชงาน   

(2) ควบคุม และตรวจสอบ พรอมท้ังเขียนแบบ และออกแบบส่ิงกอสรางทางวิศวกรรมตางๆ ท่ีมี
ความซับซอนรวมท้ังประมาณราคาคากอสราง เพ่ือใหไดส่ิงกอสรางท่ีปลอดภัยและราคา
เหมาะสม 

(3) ควบคุม และตรวจสอบพรอมท้ังจัดแผนท่ีพ้ืนท่ีในโครงการกอสราง และบริเวณรอบๆ เพ่ือให
ในการกําหนดหาพิกัดในการกอสรางตอไป 

(4) ควบคุม ตรวจสอบและสํารวจโครงการกอสรางท่ีมีความซับซอน เพ่ือใหไดขอมูลในการนํามา
ออกแบบโครงการกอสรางใหเกิดความปลอดภัย และตรงตามวัตถุประสงคและประโยชนใช
งาน 

(5) ควบคุม และตรวจสอบโครงการกอสรางตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย ใหเกิดความปลอดภัย 
และไดมาตรฐานตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ 

(6) ประมาณราคางานกอสรางของหนวยงาน เพ่ือใชในการเปดสอบราคา และใหไดราคาท่ี
เหมาะสม 

(7) ศึกษาขอมูลทางกายภาพ ทางเคมี และราคาของวัสดุกอสราง เพ่ือนํามาใชในงานเขียนแบบ
ใหเกิดความปลอดภัยและใชในการจัดทําการประมาณราคา 

(8) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานเขียนแบบ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(10) ควบคุม กํากับดูแล วางแผน  มอบหมายงาน  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 

เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหน 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

3.  ดานบริการ 
(11) ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับงานดานเขียนแบบแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน

ท่ัวไป เพ่ือใหไดรับทราบขอมูลท่ีถูกตอง และนําไปใชใหเกิดประโยชนและปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ี
เกี่ยวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางเขียนแบบประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน หรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1  
ป 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   เขียนแบบ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางเขียนแบบ 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) เขียนขอเสนอทางเทคนิค (TOR) ของโครงการกอสรางทางวิศวกรรมตางๆ เพ่ือใหไดส่ิงกอน

สรางท่ีมีความปลอดภัย เกิดประโยชนกับประชาชนและนําไปใชในการจางท่ีปรึกษาได 
(2) เปนกรรมการในการจัดจางโครงการกอสรางทางวิศวกรรมตางๆ เชน ถนน สะพาน เข่ือน 

เปนตน เพ่ือใหไดผูรับจางท่ีมีประสิทธิภาพในราคาท่ีเหมาะสม ไดส่ิงกอสรางท่ีมีคุณภาพและ
ปลอดภัยแกประชาชน 

(3) ประมาณราคางานกอสรางของหนวยงาน เพ่ือใชในการเปดสอบราคา และใหไดราคาท่ี
เหมาะสม 

(4) ศึกษาขอมูลทางกายภาพ ทางเคมี และราคาของวัสดุกอสราง เพ่ือนํามาใชในงานเขียนแบบ
ใหเกิดความปลอดภัยและใชในการจัดทําการประมาณราคา 

(5) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานเขียนแบบ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(6) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(7) กํากับการสํารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบอาคารสถานท่ี งานวิศวกรรมโครงสรางตางๆ ท่ี

เกี่ยวของ  เพ่ือสนับสนุนงานออกแบบใหเกิดความปลอดภัยแกประชาชนและผูใชงาน   
(8) กํากับดูแลการเขียนแบบ และออกแบบส่ิงกอสรางทางวิศวกรรมตางๆ รวมท้ังประมาณราคา

คากอสราง เพ่ือใหไดส่ิงกอสรางท่ีปลอดภัยและราคาเหมาะสม 
(9) กํากับดูแลการจัดทําแผนท่ีพ้ืนท่ีในโครงการกอสราง และบริเวณรอบๆ เพ่ือใหในการกําหนด

หาพิกัดในการกอสรางตอไป 
(10) กํากับดูแลการสํารวจโครงการกอสราง เพ่ือใหไดขอมูลในการนํามาออกแบบโครงการ

กอสรางใหเกิดความปลอดภัย และตรงตามวัตถุประสงคและประโยชนใชงาน 
(11) กํากับดูแลโครงการกอสรางตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย ใหเกิดความปลอดภัย และได

มาตรฐานตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ 
(12) ควบคุม กํากับดูแล วางแผน  มอบหมายงาน  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา  

เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
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3.  ดานบริการ 
(13) ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับงานดานเขียนแบบแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน

ท่ัวไป เพ่ือใหไดรับทราบขอมูลท่ีถูกตอง และนําไปใชใหเกิดประโยชนและปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ี
เกี่ยวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางเขียนแบบประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี ก.ถ.

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบหรืองาน
อื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1  ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางเขียนแบบประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบหรืองาน
อื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1  ป 

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

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน เคร่ืองกล 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางชางเคร่ืองกล ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับตรวจ ทดสอบ สราง ซอม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบํารุงรักษาเคร่ืองจักรเคร่ืองยนต    
เคร่ืองทุนแรง และเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีเกี่ยวกับโลหะ ควบคุมการทํางานของเคร่ืองจักรเคร่ืองยนต  
ตลอดจนแกไขขอขัดของท่ีเกิดข้ึน จัดเก็บรักษา เบิกจาย เคร่ืองมือเคร่ืองใชและวัสดุอุปกรณท่ีใชใน
การปฏิบัติงาน การคํานวณ รายการและประมาณราคาในการดําเนินงานดังกลาว เปนตน หรือ
ตําแหนงท่ีปฏิบัติงานบริหารดานชางเคร่ืองกลในฐานะหัวหนาหนวยงาน และผูชวยหัวหนาหนวยงาน 
และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นายชางเคร่ืองกล ระดับปฏิบัติงาน 
  นายชางเคร่ืองกล ระดับชํานาญงาน 
  นายชางเคร่ืองกล ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   เคร่ืองกล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางเคร่ืองกล 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ดําเนินการประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอมแซม ปรับปรุง เคร่ืองจักร 

เคร่ืองยนต ยานพาหนะ เคร่ืองมือ อุปกรณ เคร่ืองทุนแรง และเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีเกี่ยวกับ
โลหะและงานดานเคร่ืองกล เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยและพรอมใชอยูเสมอ 

(2) ดําเนินการรออกแบบ เขียนแบบ สรางและดัดแปลงเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต เคร่ืองมือ 
อุปกรณ เคร่ืองทุนแรง และเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีเกี่ยวกับโลหะและงานดานเคร่ืองกล เพ่ือให
เคร่ืองจักรและอุปกรณดังกลาวเหมาะสมกับการใชงานและสามารถทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(3) ควบคุมการทํางานของเคร่ืองจักรเคร่ืองยนต  ตลอดจนแกไขขอขัดของท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหการ
ดําเนินงานดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย   

(4) จัดเก็บ และบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชและวัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน ใหมีสภาพ
พรอมใชงานอยูเสมอ 

(5) ชวยปฏิบัติงานในการคํานวณรายการและประมาณราคาในการสรางและบํารุงรักษาอุปกรณ
เคร่ืองจักรกลตางๆ เพ่ือใหไดรายการท่ีครบถวน ราคาท่ีเหมาะสม และเปนขอมูลใชในการ
จัดซื้อจัดจางตอไป 

(6) รวบรวมขอมูล และจัดทําสถิติ สภาพเคร่ืองจักร และประวัติการบํารุงรักษาและการซอม
เคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือกล ยานพาหนะ และงานดานเคร่ืองกล เพ่ือเปนขอมูลหลักฐาน
สําหรับนําไปใชในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตอไป 

(7) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานชางเคร่ืองกล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานบริการ 
(9) ใหบริการซอมแซม บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลประเภทตางๆ ตามท่ีประชาชนรองขอ เพ่ือให

ประชาชนมเีคร่ืองจักรกลในสภาพพรอมใชงานและเกิดความปลอดภัย 
(10) ติดตอประสานงานกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงาน

เปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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(11) จัดอบรม และใหคําแนะนําในการติดตั้ง บํารุงรักษา ซอมแซมเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ
ตางๆ เพ่ือใหประชาชนเกิดความรูความเขาใจและเกิดความปลอดภัยในการใชงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางชางเคร่ืองยนต ชางยนต ชางกล

โรงงาน ชางกล  ชางกลโลหะ หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ไดหรือ 

2. ไดรับประกาศนียบัตรคนใชเคร่ืองจักร ซึ่งกรมเจาทาออกใหตามประเภทชั้นและชนิดของเรือตาม
กฎหมายวาดวยการเดินเรือ หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้หรือ 

3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางชางเคร่ืองยนต ชางยนต ชาง
กล ชางกลโรงงาน  ชางกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ 

4. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเขียนแบบ ชางเคร่ืองยนต ชาง
ยนต ชางกล ชางกลโรงงาน  ชางกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม หรืองานอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใช
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   เคร่ืองกล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางเคร่ืองกล 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ตรวจสอบ และดําเนินการประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอมแซม 

ปรับปรุง เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต ยานพาหนะ เคร่ืองมือ อุปกรณ เคร่ืองทุนแรง และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชท่ีเกี่ยวกับโลหะและงานดานเคร่ืองกลท่ีมีความซับซอน เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย
และพรอมใชอยูเสมอ 

(2) ควบคุม ตรวจสอบ และดําเนินการรออกแบบ เขียนแบบ สรางและดัดแปลงเคร่ืองจักร 
เคร่ืองยนต เคร่ืองมือ อุปกรณ เคร่ืองทุนแรง และเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีเกี่ยวกับโลหะและงาน
ดานเคร่ืองกลท่ีมีความซับซอน เพ่ือใหเคร่ืองจักรและอุปกรณดังกลาวเหมาะสมกับการใชงาน
และสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) ตรวจสอบและควบคุมการทํางานของเคร่ืองจักรเคร่ืองยนต  ตลอดจนแกไขขอขัดของท่ี
เกิดข้ึน เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย   

(4) ขออนุมัติเบิกจายเคร่ืองมือเคร่ืองใชและวัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน ใหมีจํานวน
เพียงพอตอการใชงานอยูเสมอ 

(5) จัดทํารายงานเปรียบเทียบขอดีขอเสียของเคร่ืองจักร เคร่ืองยนตแบบตางๆ เพ่ือใช
ประกอบการตัดสินใจจัดซื้ออุปกรณเคร่ืองจักรกล จัดจางผูรับเหมาทําการซอมแซม 

(6) ตรวจสอบการบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชและวัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน ใหมี
สภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 

(7) ปฏิบัติงานในการคํานวณรายการและประมาณราคาในการสรางและบํารุงรักษาอุปกรณ
เคร่ืองจักรกลตางๆ เพ่ือใหไดรายการท่ีครบถวน ราคาท่ีเหมาะสม และเปนขอมูลใชในการ
จัดซื้อจัดจางตอไป 

(8) ตรวจสอบการจัดทําขอมูลสภาพเคร่ืองจักร และประวัติการบํารุงรักษาและการซอม
เคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือกล ยานพาหนะ และงานดานเคร่ืองกล เพ่ือเปนขอมูลหลักฐาน
สําหรับนําไปใชในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตอไป 

(9) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานชางเคร่ืองกล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(10) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

2.  ดานกํากับดูแล 
(11) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู ใต บังคับบัญชา เพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 
(12) ใหคําแนะนําและเสนอแนะแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานอยาง

ถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
 
3.  ดานบริการ 
(13) ใหบริการซอมแซม บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลประเภทตางๆ ตามท่ีประชาชนรองขอ เพ่ือให

ประชาชนมีเคร่ืองจักรกลในสภาพพรอมใชงานและเกิดความปลอดภัย 
(14) ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
(15) จัดอบรม และใหคําแนะนําในการติดตั้ง บํารุงรักษา ซอมแซมเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ

ตางๆ เพ่ือใหประชาชนเกิดความรูความเขาใจและเกิดความปลอดภัยในการใชงาน 
(16) จัดทําคูมือและรายละเอียดขอกําหนดของอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช เคร่ืองจักรกล   

ยานพาหนะ และงานดานเคร่ืองกล เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี และเผยแพรแกบุคคลท่ัวไป 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางเคร่ืองกลประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี  ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  6  

ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเคร่ืองกลหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 
1  ป 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   เคร่ืองกล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางเคร่ืองกล 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) วางแผน ควบคุม ดําเนินการ ตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอมแกไข ปรับปรุง เคร่ืองจักรกล 

ยานพาหนะ เคร่ืองมือ อุปกรณ และงานดานเคร่ืองกล เพ่ือใหพรอมใชอยูเสมอ 
(2) ศึกษาวิเคราะห พัฒนา ออกแบบ เขียนแบบเคร่ืองจักรกล การผลิตชิ้นสวนเคร่ืองมือและ

อุปกรณ เพ่ือใหไดเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ ท่ีเหมาะสมตอการใชงานและประหยัด
งบประมาณ 

(3) วางแผนบริหารงบประมาณดานการซอมเคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ เคร่ืองมือ อุปกรณ และ
งานดานเคร่ืองกล เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมกับปริมาณความตองการของหนวยงาน 

(4) ตรวจสอบรายงานเปรียบเทียบขอดีขอเสียของเคร่ืองจักร เคร่ืองยนตแบบตางๆ เพ่ือใช
ประกอบการตัดสินใจจัดซื้ออุปกรณเคร่ืองจักรกล จัดจางผูรับเหมาทําการซอมแซม 

(5) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานชางเคร่ืองกล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(6) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(7) กํากับดูแลการประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอมแซม ปรับปรุง เคร่ืองจักร 

เคร่ืองยนต ยานพาหนะ เคร่ืองมือ อุปกรณ เคร่ืองทุนแรง และเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีเกี่ยวกับ
โลหะและงานดานเคร่ืองกลท่ีมีความซับซอน เพ่ือใหเกิดปลอดภัยและพรอมใชอยูเสมอ 

(8) กํากับดูแลการรออกแบบ เขียนแบบ สรางและดัดแปลงเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต เคร่ืองมือ 
อุปกรณ เคร่ืองทุนแรง และเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีเกี่ยวกับโลหะและงานดานเคร่ืองกลท่ีมีความ
ซับซอน เพ่ือใหเคร่ืองจักรและอุปกรณดังกลาวเหมาะสมกับการใชงานและสามารถทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ 

(9) กํากับดูแลการควบคุมการทํางานของเคร่ืองจักรเคร่ืองยนต  ตลอดจนแกไขขอขัดของท่ี
เกิดข้ึน เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย   

(10) กํากับดูแลการเบิกจายเคร่ืองมือเคร่ืองใชและวัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน ใหมีจํานวน
เพียงพอตอการใชงานอยูเสมอ 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(11) กํากับดูแลการบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชและวัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน ใหมี
สภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 

(12) กํากับดูแลการคํานวณรายการและประมาณราคาในการสรางและบํารุงรักษาอุปกรณ
เคร่ืองจักรกลตางๆ เพ่ือใหไดรายการท่ีครบถวน ราคาท่ีเหมาะสม และเปนขอมูลใชในการ
จัดซื้อจัดจางตอไป 

(13) กํากับดูแลการจัดทําขอมูลสภาพเคร่ืองจักร และประวัติการบํารุงรักษาและการซอม
เคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือกล ยานพาหนะ และงานดานเคร่ืองกล เพ่ือเปนขอมูลหลักฐาน
สําหรับนําไปใชในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตอไป 

(14) กํากับ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ี
รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

(15) ใหคําแนะนําและกําหนดแนวทางแกไขปญหาในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับอุปกรณ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ และงานดานเคร่ืองกล ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให
การปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 
3.  ดานบริการ 
(16) ใหบริการซอมแซม บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลประเภทตางๆ ตามท่ีประชาชนรองขอ เพ่ือให

ประชาชนมีเคร่ืองจักรกลในสภาพพรอมใชงานและเกิดความปลอดภัย 
(17) ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
(18) จัดอบรม และใหคําแนะนําในการติดตั้ง บํารุงรักษา ซอมแซมเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ

ตางๆ เพ่ือใหประชาชนเกิดความรูความเขาใจและเกิดความปลอดภัยในการใชงาน 
(19) พัฒนา ปรับปรุง และตรวจสอบ คูมือและรายละเอียดขอกําหนดของอุปกรณ เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ และงานดานเคร่ืองกล เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนใน
การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี และเผยแพรแกบุคคลท่ัวไป 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางเคร่ืองกลประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี  ก.ถ. 

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  6  ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเคร่ืองกลหรืองาน
อื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1  ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางเคร่ืองกลประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี  ก.ถ. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  10  ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเคร่ืองกลหรือ
งานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1  ป 

 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

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

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ผังเมือง 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางชางผังเมือง ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการราง เขียนแบบแปลน แผนผังสําหรับการวางผังเมือง ดําเนินการสํารวจ รวบรวม 
ตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดตางๆ ทางวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ี
และชุมชนในบริเวณเขตสํารวจเพ่ือการวางผังเมือง รวมท้ังศึกษาสํารวจโครงการและนโยบาย 
การพัฒนาท่ีเกี่ยวของท้ังระดับทองถ่ินและระดับภูมิภาค เพ่ือประมวลเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับ 
การวิเคราะห วิจัย และเพ่ือใชในการจัดทําวางผังเมืองหรือเพ่ือการแกไขปองกันปญหาตางๆ ทางดาน
การผังเมือง เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นายชางผังเมือง ระดับปฏิบัติงาน 
  นายชางผังเมือง ระดับชํานาญงาน 
  นายชางผังเมือง ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ผังเมือง 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางผังเมือง 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) สํารวจ รวบรวม ตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการผังเมืองในบริเวณพ้ืนท่ี

ของเขตสํารวจ เพ่ือใชในการจัดทําแผนผังของสถานท่ีและหนวยงานตางๆ ตามท่ีไดรับ
มอบหมาย  

(2) จัดทําขอมูลและแบบสํารวจท่ีรวบรวมไดลงในแผนผัง แผนท่ี ตาราง กราฟ แผนภาพ และใน
รูปแบบอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย ใหเปนหมวดหมู งายตอการสืบคน เพ่ือใหหนวยงานท่ี
เกี่ยวของสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) จัดทําผังของหนวยงานหรือสถานท่ีตางๆ เชน ผังกลุมสงเสริมอาชีพในทองถ่ิน ผังการจัดเก็บ
ภาษีรายไดของทองถ่ิน เพ่ือใหทราบถึงสถานท่ีตั้งชัดเจน งายตอการติดตามและประเมินผล 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

(4) จัดเก็บ ดูแล รักษาอุปกรณเคร่ืองมือตางๆ ใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชปฏิบัติการได 
(5) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานผังเมือง เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(6) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
2.  ดานบริการ 
(7) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและฝกอบรมเกี่ยวกับงานผังเมือง เพ่ือใหผูท่ีเกี่ยวของและประชาชน

ผูสนใจไดรับทราบขอมูลท่ีถูกตอง 
(8) ประสานงานกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอก เพ่ือขอความชวยเหลือและรวมมือในงาน

ผังเมือง 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางชางกอสราง  ชางสํารวจ  ชางโยธา ชางเขียนแบบ  หรือ 
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.)  หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ทางเทคนิคสถาปตยกรรม 

เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสํารวจ  สถาปตยกรรม ชางกอสราง ชางสํารวจ ชาง
โยธา ชางเขียนแบบ สถาปตยกรรม หรือ 

3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ทางเทคนิคสถาปตยกรรม 
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสํารวจ   สถาปตยกรรม  ชางกอสราง ชางสํารวจ ชาง
โยธา ชางเขียนแบบ หรือทางอืน่ท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) �0�

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ผังเมือง 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางผังเมือง 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) สํารวจ รวบรวม ตรวจสอบขอมูลสถิติและรายละเอียดตางๆ ของบริเวณพ้ืนท่ีในเขตสํารวจ

เพ่ือจัดทําผังหนวยงานหรือสถานท่ีโดยนําไปใชในการจัดทําโครงการและการวางนโยบาย
การพัฒนาตางๆ ท้ังในระดับทองถ่ินตอไป  

(2) จัดทําแผนผังของสถานท่ีและหนวยงานตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใชในการสํารวจ
งานกอสราง งานประมาณการราคาส่ิงกอสราง และงานเขียนแบบงานกอสรางใหเปนไปตาม
มาตรฐาน หลักเกณฑทางวิชาชีพและเกิดความปลอดภัยแกประชาชน  

(3) ประมวลวิเคราะหขอมูลตางๆ จากการสํารวจ และผังของหนวยงานและสถานท่ี เพ่ือสรุปผล
และจัดทํารายงานซึ่งนําไปใชในการศึกษาวิเคราะห วิจัยการวางหรือจัดทําผังเมืองตางๆ ท้ัง
ผังภาค ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ และการพิจารณาแกไขปองกันปญหาตางๆ ของ
ทองถ่ิน 

(4) ตรวจสอบการจัดรวมขอมูล แผนผัง แผนท่ี ตาราง กราฟ แผนภาพแบบแปลน ดังกลาวให
เปนหมวดหมู งายตอการสืบคนและนําไปใชงาน 

(5) จัดทําผังของหนวยงานหรือสถานท่ีตางๆ เชน ผังกลุมสงเสริมอาชีพในทองถ่ิน ผังการจัดเก็บ
ภาษีรายไดของทองถ่ิน เพ่ือใหทราบถึงสถานท่ีตั้งชัดเจน งายตอการติดตามและประเมินผล 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

(6) ควบคุมการจัดเก็บ ดูแล รักษาอุปกรณเคร่ืองมือตางๆ ใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชปฏิบัติการได 
(7) กํากับใชกฎหมายผังเมือง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และกฎหมายและพระราชบัญญัติ

อื่นๆ ท่ีเกี่ยวของในงานผังเมือง เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมายและ
เกิดความปลอดภัยแกประชาชน 

(8) ปฏิบัติ งานรังวัด ท่ีดิน เพ่ือใช ในการตรวจสอบท่ีดินของเอกชน  ตรวจสอบท่ีดิน
สาธาณะประโยชน และการรับรองอาคารวามีอยูจริงในพ้ืนท่ี 

(9) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานผังเมือง เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(10) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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2.  ดานกํากับดูแล 
(11) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ี

รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด  
(12) วางแผน ประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานผังเมืองในหนวยงานท่ี

รับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
3.  ดานบริการ 
(13) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและฝกอบรมเกี่ยวกับงานผังเมือง เพ่ือใหผูท่ีเกี่ยวของและประชาชน

ผูสนใจไดรับทราบขอมูลท่ีถูกตอง 
(14) ประสานงานกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอก เพ่ือขอความชวยเหลือและรวมมือในงาน

ผังเมือง 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางผังเมืองประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

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

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ผังเมือง 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางผังเมือง 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ตรวจสอบการขอมูลสถิติและรายละเอียดตางๆ ท่ีใชจัดทําผังหนวยงานหรือสถานท่ีโดย

นําไปใชในการจัดทําโครงการและการวางนโยบายการพัฒนาตางๆ ท้ังในระดับทองถ่ินตอไป 
ใหมีความถูกตองและครบถวน  

(2) ตรวจสอบการจัดทําแผนผังของสถานท่ีและหนวยงานตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใชใน
การสํารวจงานกอสราง งานประมาณการราคาส่ิงกอสราง และงานเขียนแบบงานกอสรางให
เปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑทางวิชาชีพและเกิดความปลอดภัยแกประชาชน  

(3) ประมวลวิเคราะหขอมูลตางๆ จากการสํารวจ และผังของหนวยงานและสถานท่ี เพ่ือสรุปผล
และจัดทํารายงานซึ่งนําไปใชในการศึกษาวิเคราะห วิจัยการวางหรือจัดทําผังเมืองตางๆ ท้ัง
ผังภาค ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ และการพิจารณาแกไขปองกันปญหาตางๆ ของ
ทองถ่ิน 

(4) กํากับใชกฎหมายผังเมือง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และกฎหมายและพระราชบัญญัติ
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวของในงานผังเมือง เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมายและ
เกิดความปลอดภัยแกประชาชน 

(5) ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานรังวัดท่ีดิน เพ่ือใชในการตรวจสอบท่ีดินของเอกชน 
ตรวจสอบท่ีดินสาธาณะประโยชน และการรับรองอาคารวามีอยูจริงในพ้ืนท่ี 

(6) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานผังเมือง เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(7) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(8) กํากับดูแลการจัดรวมขอมูล แผนผัง แผนท่ี ตาราง กราฟ แผนภาพแบบแปลน ดังกลาวให

เปนหมวดหมู งายตอการสืบคนและนําไปใชงาน 
(9) กับกับดูแลการจัดทําผังของหนวยงานหรือสถานท่ีตางๆ เชน ผังกลุมสงเสริมอาชีพในทองถ่ิน 

ผังการจัดเก็บภาษีรายไดของทองถ่ิน เพ่ือใหทราบถึงสถานท่ีตั้งชัดเจน งายตอการติดตาม
และประเมินผล และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(10) กํากับดูแลการจัดเก็บ ดูแล รักษาอุปกรณเคร่ืองมือตางๆ ใหอยูในสภาพท่ีพรอมใช
ปฏิบัติการได 

(11) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ี
รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด  

(12) วางแผน ประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานผังเมืองในหนวยงานท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
3.  ดานบริการ 
(13) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและฝกอบรมเกี่ยวกับงานผังเมือง เพ่ือใหผูท่ีเกี่ยวของและประชาชน

ผูสนใจไดรับทราบขอมูลท่ีถูกตอง 
(14) ประสานงานกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอก เพ่ือขอความชวยเหลือและรวมมือในงาน

ผังเมือง 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางผังเมืองประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี ก.ถ.

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางผังเมือง หรืองานอื่น
ท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางผังเมืองประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางผังเมือง หรืองาน
อื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ไฟฟา 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางชางไฟฟา ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับ ตรวจ ทดสอบ สราง ซอม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบํารุงรักษา เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชท่ีเกี่ยวกับไฟฟา คํานวณราคาและประมาณราคาในการดําเนินงานดังกลาว จัดเก็บรักษา 
เบิกจาย เคร่ืองมือ เคร่ืองใช และวัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน เปนตน หรือตําแหนงท่ี
ปฏิบัติงานบริหารดานชางไฟฟาในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง แผนก และผูชวยหัวหนา
หนวยงาน และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นายชางไฟฟา ระดับปฏิบัติงาน 
  นายชางไฟฟา ระดับชํานาญงาน 
  นายชางไฟฟา ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ไฟฟา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางไฟฟา 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง บํารุงรักษา ซอมเคร่ืองจักร เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีเกี่ยวกับไฟฟา 

เพ่ือใหใชงานไดอยางปกติและปลอดภัย   
(2) เบิกจาย  จัดเก็บ ดูแลรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชและวัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน ใหมี

จํานวนเพียงพอและพรอมตอการใชงาน   
(3) รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงานในหนวยงาน พรอมจัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บขอมูลทาง

สถิติของการใชงานและประวัติการซอมแซม เพ่ือใชในการวางแผนบํารุงรักษา  
(4) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานชางไฟฟา เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(5) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
2.  ดานบริการ 
(6) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหา ใหแกผูรับบริการ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน 

เพ่ือใหสามารถใชงานเคร่ืองใชไฟฟาไดอยางถูกตองปลอดภัย และปฏิบัติงานชางไฟฟาได
อยางมีประสิทธิภาพ 

(7) ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือ
ประกอบการปฏิบัติงานไดอยางครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) �0�

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางชางไฟฟา ชางอิเลคโทร

นิคส หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ 
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟา  

เทคนิคเคร่ืองเย็นและปรับอากาศ  อิเล็กโทรนิกส หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดไวใชเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ 

3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางชางไฟฟา ชางเคร่ืองเย็น  และ
ปรับอากาศ อิเล็กโทรนิกสหรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นี้ได 

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



�0�
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ไฟฟา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางไฟฟา 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ตรวจสอบและควบคุมการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง บํารุงรักษา ซอมเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ

เคร่ืองใชท่ีเกี่ยวกับไฟฟา เพ่ือใหใชงานไดอยางปกติและปลอดภัย   
(2) ตรวจสอบและควบคุมการเบิกจาย  จัดเก็บ ดูแลรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชและวัสดุอุปกรณท่ีใช

ในการปฏิบัติงาน ใหมีจํานวนเพียงพอและพรอมตอการใชงาน   
(3) รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงานในหนวยงาน พรอมจัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บขอมูลทาง

สถิติของการใชงานและประวัติการซอมแซม เพ่ือใชในการวางแผนและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน  

(4) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานชางไฟฟา เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(5) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(6) ควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน หรือ

หัวหนางาน เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
(7) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานชางไฟฟาใน

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 
3.  ดานบริการ 
(8) ใหคําแนะนํา สนับสนุนดานวิชาการ ตอบปญหาและฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางไฟฟาในความ

รับผิดชอบ แกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา หนวยงานท่ีเกี่ยวของ หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือ
ถายทอดความรูความชํานาญดานงานชางไฟฟาใหเกิดความปลอดภัย และปฏิบัติงานชาง
ไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(9) ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือ
ประกอบการปฏิบัติงานไดอยางครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 

 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) �0�

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางไฟฟาประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี  ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางไฟฟา หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



��0
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ไฟฟา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางไฟฟา 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) กําหนดแผนงานในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหตรงกับความตองการของหนวยงาน และ

งบประมาณท่ีไดรับ 
(2) ควบคุมการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานชางไฟฟา เพ่ือใหการปฏิบัติงาน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของหนวยงานท้ังภายในและ
ภายนอก 

(3) ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานความกาวหนาของงานชางไฟฟา เพ่ือแกปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนในขณะดําเนินการใหเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการและใหเกิดความปลอดภัย 

(4) วางแผน ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาองคความรู และพัฒนาบุคลากรในสายงาน 
(5) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานชางไฟฟา เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(6) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
2.  ดานกํากับดูแล 
(7) กํากับ ดูแลการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง บํารุงรักษา ซอมเคร่ืองจักร เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี

เกี่ยวกับไฟฟา เพ่ือใหใชงานไดอยางปกติและปลอดภัย   
(8) กํากับ ดูแลการเบิกจาย  จัดเก็บ ดูแลรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชและวัสดุอุปกรณท่ีใชในการ

ปฏิบัติงาน ใหมีจํานวนเพียงพอและพรอมตอการใชงาน   
(9) กํากับ ดูแลงานดานสถิติของการใชงานและประวัติการซอมแซม เพ่ือใชในการวางแผนและ

ปรับปรุงการปฏิบัตงิาน  
(10) กํากับ ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ในฐานะหัวหนาหนวยงาน เพ่ือใหการ

ดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
(11) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของ ในการปฏิบัติงานชางไฟฟาในหนวยงานท่ี

รับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

3.  ดานบริการ 
(12) ใหคําแนะนํา สนับสนุนดานวิชาการ และการถายทอดเทคโนโลยีดานชางไฟฟา ตอบปญหา

และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางไฟฟาท่ีมีความยากมากเปนพิเศษแกผูใตบังคับบัญชา หรือ
เจาหนาท่ีระดับรองลงมา หรือบุคลากรจากท้ังในหนวยงาน และนอกหนวยงาน และ
ประชาชนท่ัวไป เพ่ือถายทอดความรูความชํานาญดานชางไฟฟาท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและใหเกิดความปลอดภัย 

(13) ประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอก หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือขอความชวยเหลือ
และรวมมือในงานชางไฟฟา และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการ
ทํางานของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางไฟฟาประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี  ก.ถ. 

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางไฟฟา หรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางไฟฟาประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี  ก.ถ. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางไฟฟา หรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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



��2
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ถายภาพ 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางชางภาพ ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการถายทําและเผยแพรภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว ท้ังภาพสี ภาพขาวดํา ลางฟลม และลาง
อัด ขยายภาพ ตัดตอหรือตกแตงฟลมตกแตงภาพ ลําดับภาพ บันทึกเสียง ตัดตอและเทียบเสียง  
จัดหมวดหมูและเก็บรักษาภาพและฟลม และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นายชางภาพ ระดับปฏิบัติงาน 
  นายชางภาพ ระดับชํานาญงาน 
  นายชางภาพ ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ถายภาพ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางภาพ 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติงานภาพถายตางๆ เชน ถายถาพนิ่ง ลางอัดฟลมและตรวจสอบความถูกตองของ

ภาพถายท่ีถายมาได เพ่ือใหไดมาซึ่งภาพถายท่ีคมชัดและสามารถนําไปใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานตอไป 

(2) ชวยดําเนินการถายวีดีทัศนในเร่ืองตางๆ ท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือเผยแพรภาพกิจกรรมตอ
สาธารณชน 

(3) จัดหมวดหมูเก็บรักษาและควบคุมการเบิกจายฟลม รูปภาพกิจกรรม วีดีโอตางๆ เพ่ือใหการ
ปฏิบัติดําเนินไปดวยความสะดวกรวดเร็ว 

(4) ชวยตกแตง ตัดตอลําดับภาพบันทึกเสียงรวมถึงการปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
ภาพเคล่ือนไหว เพ่ือใหผลงานเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว 

(5) ตรวจสอบ ดูแล บํารุงรักษา ซอมแซม เบิกจายวัสดุ อุปกรณเคร่ืองมือดานการถายภาพ
ประเภทตางๆ เพ่ือใหจํานวนเพียงพอและพรอมตอการปฏิบัติงานไดอยูเสมอ 

(6) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานชางภาพ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(7) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานบริการ 
(8) ใหคําแนะนําปรึกษาใหเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความรูและความเขาใจในการ

ปฏิบัติงานท่ีถูกตองเหมาะสม 
(9) ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงไปดวยดีตาม

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
 
 
 
 
 
 



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางชางภาพ  หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวา

ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ 
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางชางภาพ หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.

กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ 
3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางชางภาพหรือ

ทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ถายภาพ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางภาพ 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ถายภาพ ตัดตอ และผลิตวิดิทัศน สารคดี กิจกรรม ผลงานตางๆ ของหนวยงาน รวมถึงจัดสง

ภาพกิจกรรมเหลานั้นใหกับส่ือตางๆ เพ่ือเปนการประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรมของ
หนวยงานตางๆ ใหเปนท่ีรูจัก 

(2) ควบคุมวางแผนการถายภาพกิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน เพ่ือใหการประชาสัมพันธและ
เผยแพรผลงานของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) ควบคุมการตรวจสอบ ดูแล รักษา จัดซื้อ เบิกจาย อุปกรณเคร่ืองมือดานการถายภาพ
ประเภทตางๆ เพ่ือใหจํานวนเพียงพอและพรอมตอการปฏิบัติงานไดอยูเสมอ และถูกตอง
ตามระเบียบขอบังคับ 

(4) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานชางภาพ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(5) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(6) กํากับดูแลการใชอุปกรณโสตทัศนูปกรณตางๆ เพ่ือใหสามารถใหบริการไดตรงตามกําหนด

และตอบสนอง ความตองการของทุกสวนงาน 
 
3.  ดานบริการ 
(7) ประสานงานติดตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของตางๆ ในเร่ืองการถายภาพประเภทตาง เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
(8) ใหคําปรึกษาแนะนํากับ ประชาชนท่ีสนใจ หรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมาเพ่ือใหเกิดความรู

และความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตองเหมาะสม 
 
 
 
 



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางภาพประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ถายภาพ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางภาพ 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) กําหนดแผนงานในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหตรงกับความตองการของหนวยงาน และ

งบประมาณท่ีไดรับ 
(2) ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานความกาวหนาของงานชางภาพ เพ่ือแกปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน

ในขณะดําเนินการใหเปนไปอยางถูกตอง 
(3) วางแผน ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาองคความรู และพัฒนาบุคลากรในสายงาน 
(4) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานชางภาพ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(5) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
2.  ดานกํากับดูแล 
(6) กํากับดูแลการถายภาพ ตัดตอ และผลิตวิดิทัศน สารคดี กิจกรรม ผลงานตางๆ ของ

หนวยงาน รวมถึงจัดสงภาพกิจกรรมเหลานั้นใหกับส่ือตางๆ เพ่ือเปนการประชาสัมพันธและ
เผยแพรกิจกรรมของหนวยงานตางๆ ใหเปนท่ีรูจัก 

(7) กํากับดูแลการดูแล รักษา จัดซื้อ เบิกจาย อุปกรณเคร่ืองมือดานการถายภาพประเภทตางๆ 
เพ่ือใหจํานวนเพียงพอและพรอมตอการปฏิบัติงานไดอยูเสมอ และถูกตองตามระเบียบ
ขอบังคับ 

(8) กํากับ ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ี
รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

(9) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของ ในการปฏิบัติงานชางภาพในหนวยงานท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
3.  ดานบริการ 
(10) ใหคําแนะนํา สนับสนุนดานวิชาการ และการถายทอดเทคโนโลยีดานชางภาพ ตอบปญหา

และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางภาพแกผูใตบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมา หรือ
บุคลากรจากท้ังในหนวยงาน และนอกหนวยงาน และประชาชนท่ัวไป เพ่ือถายทอดความรู
ความชํานาญดานชางภาพท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและใหเกิดความนาสนใจ 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(11) ประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอก หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือขอความชวยเหลือ
และรวมมือในงานชางภาพ และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการ
ทํางานของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางภาพประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี ก.ถ.

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางภาพหรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางภาพประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก .ถ.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางภาพหรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน โยธา 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติข้ันตนทางชางโยธา ไดแก งานชางสํารวจ งานชาง
รังวัด งานชางเขียนแบบ และงานชางกอสราง ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการชวยออกแบบ
ดานชางโยธา การชวยคํานวณสามัญดานชางโยธา การควบคุมการกอสรางดานชางโยธา  
การชวยวางโครงการกอสรางในงานดานชางโยธา การใหคําปรึกษาแนะนํา หรือตรวจสอบท่ีเกี่ยวกับ
งานชางโยธา และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นายชางโยธา ระดับปฏิบัติงาน 
  นายชางโยธา ระดับชํานาญงาน 
  นายชางโยธา ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

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

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   โยธา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางโยธา 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ กอสราง บํารุงรักษาโครงการกอสรางตางๆ เพ่ือใหตรงตามหลัก

วิชาชาง ความตองการของหนวยงาน และงบประมาณท่ีไดรับ 
(2) ตรวจสอบ แกไข และกําหนดรายละเอียดของงานใหตรงกับแบบรูปและรายการ เพ่ือใหการ

ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
(3) ควบคุมงานกอสราง งานปรับปรุง และซอมแซม หรือตรวจการจางตามท่ีไดรับมอบหมาย 

พรอมรายงานความกาวหนาของงาน  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด 
(4) ทดสอบวัสดุ ตรจสอบหาคุณสมบัติของดิน และพ้ืนดิน เพ่ือใหมีความเหมาะสม และ

ปลอดภัยตอการกอสรางประเภทตางๆ  
(5) สํารวจหาขอมูลทางธรณีวิทยา อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา และดานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของทาง

วิศวกรรมในการกอสราง เพ่ือใหมีความเหมาะสม และเกิดความปลอดภัยในการกอสราง
ประเภทตางๆ 

(6) ซอมสรางวัสดุ ครุภัณฑ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชและอุปกรณในงานโยธา ใหไดมาตรฐานและ
ปลอดภัยตอการใชงาน 

(7) สอบราคา และจัดทําราคากลางวัสดุ อุปกรณตางๆ ในงานโยธา เพ่ือใชประกอบในการจัดทํา
งบประมาณ 

(8) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานโยธา เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานบริการ 
(10) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและฝกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาท่ีรับผิดชอบแกเจาหนาท่ีระดับ

รองลงมา ท้ังภายในและหนวยงาน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดรับทราบขอมูล 
ความรูตางๆ ท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ และมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน 

(11) ประสานงานในระดับกลุม กับหนวยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือขอความ
ชวยเหลือและรวมมือในงานโยธา และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอ
การทํางานของหนวยงานและปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางชางกอสราง ชางสํารวจ ชางโยธา 

สถาปตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิคสถาปตยกรรม หรือทาง
อื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ 

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธาเทคนิค
วิศวกรรมสํารวจ เทคนิคสถาปตยกรรม สถาปตยกรรม ชางกอสราง ชางสํารวจ ชางโยธา 
กอสราง หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ 

3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค
วิศวกรรมสํารวจ เทคนิคสถาปตยกรรม สถาปตยกรรม ชางกอสรางชางสํารวจ ชางโยธา 
กอสรางหรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

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

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   โยธา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางโยธา 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ออกแบบ กําหนดรายละเอียดงานกอสราง งานบํารุงรักษา งานปรับปรุง และซอมแซม 

เพ่ือใหเปนไปตามความตองการของหนวยงานและอยูภายใตงบประมาณท่ีกําหนด 
(2) ประมาณราคาคากอสรางของโครงการ โดยแยกราคาวัสดุ คาแรงงาน ตามหลักวิชาชาง และ

มาตรฐาน เพ่ือใชเปนราคากลางในการจางเหมาตามระเบียบของหนวงาน 
(3) กําหนดแผนในการดําเนินงานกอสราง งานบํารุงรักษา งานปรับปรุง และซอมแซม หรือ

ตรวจการจาง เพ่ือใหงานกอสรางเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 
(4) ควบคุม ตรวจสอบงานกอสราง งานบํารุงรักษา งานปรับปรุง และซอมแซม เพ่ือใหถูกตอง

ตามแบบรูปและรายการ และมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิศวกรรม  
(5) ติดตาม ประเมินผลการตรวจสอบสภาพส่ิงกอสราง เพ่ือใหเปนไปตามความตองการของ

หนวยงานและอยูภายใตงบประมาณท่ีกําหนด 
(6) เก็บรวบรวม วิเคราะหขอมูลตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในการกอสราง เพ่ือประโยชนในการวางแผนงาน

กอสรางในอนาคต 
(7) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานโยธา เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(8) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
2.  ดานกํากับดูแล 
(9) กํากับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ี

รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด  
(10) วางแผน ประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานโยธาในหนวยงานท่ี

รับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

3.  ดานบริการ 
(11) ใหคําแนะนํา สนับสนุนดานวิชาการ ตอบปญหาและฝกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาท่ีรับผิดชอบ 

แกผูใตบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมา ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน หรือ
ประชาชนท่ัวไป เพ่ือถายทอดความรู ความชํานาญดานงานโยธาแกผูท่ีสนใจ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

(12) ติดตอประสานงานท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือขอความชวยเหลือและรวมมือใน
งานโยธา และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางโยธาประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางโยธาหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   โยธา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางโยธา 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุมการสํารวจ การออกแบบ การกอสราง การบํารุงรักษาและคํานวณโครงสราง 

ประมาณราคาคากอสราง  เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหนวยงาน 
(2) ติดตาม ตรวจสอบความกาวหนาของงานกอสราง เพ่ือแกปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนในขณะ

ดําเนินการ เพ่ือใหงานกอสรางเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิศวกรรมและสถาปตยกรรม 
(3) วางแผนงานในการสํารวจ ออกแบบ การกอสราง การบํารุงรักษาและคํานวณโครงสราง 

ประมาณราคากอสรางของโครงการตางๆ เพ่ือการจัดทํางบประมาณ 
(4) ตรวจการจางและจัดเจาหนาท่ีไปควบคุมงานกอสราง เพ่ือใหงานบรรลุตามวัตถุประสงค

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(5) เปนคณะกรรมการเปดซองพิจารณาคุณสมบัติของผูท่ีรับจางท่ีมีความเหมาะสมตามประเภท

โครงการกอสรางหรือการปรับปรุงภูมิทัศน เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาวสําเร็จตาม
เปาหมายและวัตถุประสงค 

(6) ตรวจสอบการประมาณราคาหรือการกําหนดราคาวัสดุกอสราง โครงการกอสราง และงาน
ปรับปรุงภูมิทัศน ใหเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม 

(7) กําหนดแผนงานในการออกแบบ สํารวจและคํานวณโครงสราง ประมาณราคาคากอสราง
และควบคุมงาน เพ่ือใหตรงกับความตองการของหนวยงาน และงบประมาณท่ีไดรับ 

(8) จัดทําแผนงานงบประมาณประจําป ใหถูกตองและเพียงพอตอการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
ระหวางป 

(9) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานโยธา เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(10) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(11) กํากับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ี

รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
(12) วางแผน ประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานโยธาในหนวยงานท่ี

รับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
3.  ดานบริการ 
(13) ใหคําแนะนํา สนับสนุนดานวิชาการ ตอบปญหาและฝกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาท่ีรับผิดชอบ 

แกผูใตบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมา ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน หรือ
ประชาชนท่ัวไป เพ่ือถายทอดความรู ความชํานาญดานงานโยธาแกผูท่ีสนใจ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

(14) ประสานงานท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือขอความชวยเหลือ
และรวมมือในงานโยธา และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการทํางาน
ของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางโยธาประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี ก .ถ. 

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางโยธาหรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางโยธาประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก .ถ. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางโยธาหรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ศิลปะ 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางชางศิลป ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเขียนและออกแบบภาพตัวอักษรหรือภาพวาดเพ่ือประกอบคําบรรยายหรือประกอบ 
การแสดงนิทรรศการตางๆ การออกแบบและตกแตงผลิตภัณฑ การจัดและตกแตงภายในและ
ภายนอกอาคาร การเขียนแผนภูมิตางๆ ฯลฯ และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นายชางศิลป ระดับปฏิบัติงาน 
  นายชางศิลป ระดับชํานาญงาน 
  นายชางศิลป ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

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

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ศิลปะ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางศิลป 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ออกแบบงานศิลป เชน บอรดแสดงผลงานหรือกิจกรรมของหนวยงาน ภาพประกอบคํา

บรรยาย ภาพโฆษณา โปสเตอร แผนภูมิ  ปายประกาศ ปายโฆษณา ฉาก เวทีของหนวยงาน  
ผังสถานท่ี  ส่ือส่ิงพิมพ ประกาศนียบัตร ปกหนังสือและเอกสารตางๆ เพ่ือประกอบกิจกรรม
หรือการดําเนินงานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ สวยงาม  และส่ือความไดเปนอยางดี 

(2) ออกแบบ เขียนภาพและประดิษฐตัวอักษร เพ่ือใชในการตกแตงปายประกาศตางๆ ใหเกิด
ความสวยงาม 

(3) ดูแล จัดเก็บ บํารุงรักษา ซอมแซมวัสดุอุปกรณการทํางานใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยู
เสมอ 

(4) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานชางศิลป เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(5) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานบริการ 
(6) ใหคําแนะนําการออกแบบ เทคนิค การจัดงานศิลป การจัดนิทรรศการแกบุคลากรท้ังภายใน

และภายนอก  เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจในงานศิลป 
(7) ชวยจัดทําส่ือส่ิงพิมพ คูมือ หนังสือ แผนพับและนิทรรศการ เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ   

เสริมสรางภาพพจนของหนวยงานท่ีสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



�2�
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชพีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางชางศิลป สถาปตยกรรม ศิลปประยุกต 

ศิลปกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ วิจิตรศิลป  หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ 

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางศิลปศาสตร ออกแบบ
ผลิตภัณฑ  มัณฑศิลป จิตกรรม หรือทางอื่นท่ีก.ท. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ไดหรือ 

3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางศิลปกรรม 
ออกแบบผลิตภัณฑ  มัณฑศิลป จิตกรรม ศิลปหัตถกรรม ศิลปประยุกต หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. 
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) �2�

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ศิลปะ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางศิลป 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุมการออกแบบศิลป เชน บอรดแสดงผลงานหรือกิจกรรมของหนวยงาน ภาพประกอบ

คําบรรยาย ภาพโฆษณา โปสเตอร แผนภูมิ  ปายประกาศ ปายโฆษณา ฉาก เวทีของ
หนวยงาน  ผังสถานท่ี  ส่ือส่ิงพิมพ ประกาศนียบัตร ปกหนังสือและเอกสารตางๆ เพ่ือ
ประกอบกิจกรรมหรือการดําเนินงานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ สวยงาม  และส่ือความไดเปน
อยางดี 

(2) ปน และจําลองแบบพิมพประเภทตางๆ เพ่ือใชในการตกแตงสถานท่ีใหสวยงาม   
(3) จัดฉากตกแตงอาคารสถานท่ี ซึ่งตองการความประณีตบรรจงเพ่ือใชในกิจกรรมสําคัญหรือรัฐ

พิธีตางๆ 
(4) คํานวณและประมาณราคาการใชวัสดุอุปกรณในปฏิบัติงานชางศิลป ใหเหมาะสมกับ

งบประมาณและใชเปนขอมูลในการจดัซื้อ 
(5) ควบคุม  ดูแล จัดเก็บ บํารุงรักษา ซอมแซมวัสดุอุปกรณการทํางานใหอยูในสภาพพรอมใช

งานอยูเสมอ 
(6) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานชางศิลป เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(7) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
2.  ดานกํากับดูแล 
(8) กํากับ ดูแล และใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เพ่ือใหการ

ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
3.  ดานบริการ 
(9) ใหคําแนะนําการออกแบบ เทคนิค การจัดงานศิลป การจัดนิทรรศการแกบุคลากรท้ังภายใน

และภายนอก  เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจในงานศิลป 
(10) จัดทําส่ือส่ิงพิมพ คูมือ หนังสือ แผนพับและนิทรรศการ เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ   

เสริมสรางภาพพจนของหนวยงานท่ีสังกัด 
 



��0
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางศิลปประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป  

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ศิลปะ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางศิลป 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ตรวจสอบ และควบคุมการออกแบบศิลป เชน บอรดแสดงผลงานหรือกิจกรรมของหนวยงาน 

ภาพประกอบคําบรรยาย ภาพโฆษณา โปสเตอร แผนภูมิ  ปายประกาศ ปายโฆษณา ฉาก 
เวทีของหนวยงาน  ผังสถานท่ี  ส่ือส่ิงพิมพ ประกาศนียบัตร ปกหนังสือและเอกสารตางๆ 
เพ่ือประกอบกิจกรรมหรือการดําเนินงานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ สวยงาม  และส่ือความได
เปนอยางดี 

(2) ตรวจสอบและควบคุมการตกแตงอาคารสถานท่ี ซึ่งตองการความประณีตบรรจง เพ่ือใชใน
กิจกรรมสําคัญหรือรัฐพิธีตางๆ ใหมีความเหมาะสมและสวยงาม 

(3) คํานวณและประมาณราคาการใชวัสดุอุปกรณในปฏิบัติงานชางศิลป ใหเหมาะสมกับ
งบประมาณและใชเปนขอมูลในการจัดซื้อ 

(4) ควบคุม  ดูแล จัดเก็บ บํารุงรักษา ซอมแซมวัสดุอุปกรณการทํางานใหอยูในสภาพพรอมใช
งานอยูเสมอ 

(5) ศึกษา วิเคราะห วางแผน ตรวจสอบ และควบคุมการออกแบบงานศิลป บอรด ปายประกาศ 
ปายโฆษณา ฉาก เวทีของหนวยงาน ผังสถานท่ี ส่ือส่ิงพิมพ เพ่ือประกอบกิจกรรมใหมี
ประสิทธิภาพ สวยงาม และส่ือความไดเปนอยางดี   

(6) ศึกษา วิเคราะห วางแผน ตรวจสอบ ควบคุม ปรับปรุง ดูแล จัดเก็บ บํารุงรักษา และ
ซอมแซมวัสดุอุปกรณการทํางานใหเปนระบบ เพ่ือใหอุปกรณอยูในสภาพพรอมใชงานอยู
เสมอ 

(7) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานชางศิลป เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(9) กํากับ และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 
(10) กําหนดแนวทางการปฏิ บัติ งาน ประเมินผล และแก ไขปญหาขัดของในงานของ

ผูใตบังคับบัญชา  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 



��2
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
3.  ดานบริการ 
(11) เผยแพรความรูและใหคําปรึกษาดานวิชาชีพ เกี่ยวกับการออกแบบ เทคนิค การจัด งานศิลป 

การจัดนิทรรศการแกบุคลากรท้ังภายในและภายนอก เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจใน    
งานศิลป 

(12) ใหคําแนะนํา และคําปรึกษาในการจัดทําส่ือส่ิงพิมพ คูมือ หนังสือ แผนพับ เพ่ือเผยแพร
ประชาสัมพันธเสริมสรางภาพพจนของหนวยงานท่ีสังกัด 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางศิลปประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี ก.ถ. 

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางศิลปหรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางศิลปประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางศิลปหรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน สํารวจ 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานข้ันตนทางดานชางสํารวจ ซึ่งมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการสํารวจเพ่ือหาระยะ ระดับลักษณะและขนาดของภูมิประเทศทางพ้ืนดินและจาก
ภาพถายทางอากาศและการทําบันทึกขอมูล และรายละเอียดตางๆ ท่ีไดจากการสํารวจ การทําแผนท่ี
แบบตางๆ โดยอาศัยขอมูลจากการสํารวจ และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นายชางสํารวจ ระดับปฏิบัติงาน 
  นายชางสํารวจ ระดับชํานาญงาน 
  นายชางสํารวจ ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

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

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สํารวจ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางสํารวจ 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติงานดานการสํารวจ ไดแก สํารวจ รังวัด คํานวณ วัดระยะ วัดมุม วัดระดับ ลักษณะของ

ขนาดของภูมิประเทศ รังวัดโดยใชเทคโนโลยีชั้นสูง หาคาพิกัดจากดาวเทียม GPS วางหมุด
หลักฐานหรือท่ีหมายในการสํารวจ พรอมท้ังตรวจสอบ บันทึกขอมูลและรายละเอียดตางๆ ท่ี
ไดจากการสํารวจ ใหมีความถูกตองเท่ียงตรงและสามารถนําผลของการสํารวจมาใชในการ
ออกแบบ และประมาณราคาวัสดุท่ีจะใชในการกอสราง เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยและอยู
ภายในงบประมาณท่ีกําหนด 

(2) คํานวณ ตรวจสอบ และจัดทําแผนท่ีและแผนผัง เพ่ือใหมีความถูกตอง เปนไปตามแบบท่ี
กําหนด และสามารถนําไปใชประโยชนตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(3) ตรวจสอบ และปรับแกเคร่ืองมือและอุปกรณในงานสํารวจ เชนกลองวัดมุม กลองระดับ 
พรอมท้ังแกไข ซอมแซม เพ่ือลดคาความผิดพลาดในการสํารวจรังวัด ใหไดความถูกตอง
เท่ียงตรง และมีอุปกรณและเคร่ืองมือพรอมใชงานอยูเสมอ 

(4) ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดเงินคาตอบแทนในงานจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน เพ่ือใหการจาย
คาตอบแทนการจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน และการเวนคืนท่ีดิน เปนไปโดยถูกตอง ยุติธรรม  

(5) ปรับปรุงขอมูลดานแผนท่ีในงานสํารวจใหมีความทันสมัยอยูเสมอ พรอมท้ังดูแลจัดแผนท่ีให
เปนระเบียบ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการนําไปใชงาน 

(6) สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ กอสราง บํารุงรักษาโครงการกอสรางตางๆ เพ่ือใหตรงตามหลัก
วิชาชาง ความตองการของหนวยงาน และงบประมาณท่ีไดรับ 

(7) ตรวจสอบ แกไข และกําหนดรายละเอียดของงานใหตรงกับแบบรูปและรายการ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(8) ควบคุมงานกอสราง งานปรับปรุง และซอมแซม หรือตรวจการจางตามท่ีไดรับมอบหมาย 
พรอมรายงานความกาวหนาของงาน  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด 

(9) สอบราคา และจัดทําราคากลางวัสดุ อุปกรณตางๆ ในงานโยธา เพ่ือใชประกอบในการจัดทํา
งบประมาณ 

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสํารวจ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

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

 
2.  ดานบริการ 
(12) ใหคําปรึกษา แนะนําท้ังในเชิงทักษะเฉพาะดานและทักษะท่ัวไปแกบุคลากรทุกสายงาน  

เพ่ือใหบุคลากรมีความรู  ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
(13) ติดตอประสานกับหนวยงานหรือเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรนักเรียนนายสิบแผนท่ี หรือไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบไดไม

ต่ํากวานี้ทางชางสํารวจ  ชางกอสราง ชางโยธา หรืองานอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ 

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ  
เทคนิควิศวกรรมโยธา  ชางสํารวจ  ชางกอสราง  กอสราง ชางโยธาหรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ 

3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิค
วิศวกรรมโยธา  ชางสํารวจ  ชางกอสราง  กอสราง ชางโยธา หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใช
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

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

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สํารวจ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางสํารวจ 
ระดบัตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุมและปฏิบัติงานดานการสํารวจ ไดแก สํารวจ รังวัด คํานวณ วัดระยะ วัดมุม วัดระดับ 

ลักษณะของขนาดของภูมิประเทศ รังวัดโดยใชเทคโนโลยีชั้นสูง หาคาพิกัดจากดาวเทียม 
GPS วางหมุดหลักฐานหรือท่ีหมายในการสํารวจ พรอมท้ังตรวจสอบ บันทึกขอมูลและ
รายละเอียดตางๆ ท่ีไดจากการสํารวจ ใหมีความถูกตองเท่ียงตรงและสามารถนําผลของการ
สํารวจมาใชในการออกแบบ และประมาณราคาวัสดุท่ีจะใชในการกอสราง เพ่ือใหเกิดความ
ปลอดภัยและอยูภายในงบประมาณท่ีกําหนด 

(2) คํานวณ ตรวจสอบการจัดทําแผนท่ีและแผนผัง เพ่ือใหมีความถูกตอง เปนไปตามแบบท่ี
กําหนด และสามารถนําไปใชประโยชนตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(3) ตรวจสอบ และปรับแกเคร่ืองมือและอุปกรณในงานสํารวจ เชนกลองวัดมุม กลองระดับ 
พรอมท้ังแกไข ซอมแซม เพ่ือลดคาความผิดพลาดในการสํารวจรังวัด ใหไดความถูกตอง
เท่ียงตรง และมีอุปกรณและเคร่ืองมือพรอมใชงานอยูเสมอ 

(4) ควบคุมและดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดเงินคาตอบแทนในงานจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน เพ่ือให
การจายคาตอบแทนการจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน และการเวนคืนท่ีดิน เปนไปโดยถูกตอง ยุติธรรม  

(5) ตรวจสอบการปรับปรุงขอมูลดานแผนท่ีในงานสํารวจใหมีความทันสมัยอยูเสมอ พรอมท้ัง
ดูแลจัดแผนท่ีใหเปนระเบียบ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการนําไปใชงาน 

(6) ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เพ่ือแกไขปญหาในการ
ดําเนินงานและเพ่ิมทักษะและความสามารถในการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(7) ออกแบบ กําหนดรายละเอียดงานกอสราง งานบํารุงรักษา งานปรับปรุง และซอมแซม 
เพ่ือใหเปนไปตามความตองการของหนวยงานและอยูภายใตงบประมาณท่ีกําหนด 

(8) ประมาณราคาคากอสรางของโครงการ โดยแยกราคาวัสดุ คาแรงงาน ตามหลักวิชาชาง และ
มาตรฐาน เพ่ือใชเปนราคากลางในการจางเหมาตามระเบียบของหนวงาน 

(9) ควบคุม ตรวจสอบงานกอสราง งานบํารุงรักษา งานปรับปรุง และซอมแซม เพ่ือใหถูกตอง
ตามแบบรูปและรายการ และมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสํารวจ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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2.  ดานกํากับดูแล 
(12) ควบคุม กํากับดูแล วางแผน  มอบหมายงาน  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา  

เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 
3.  ดานบริการ 
(13) ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับงานดานสํารวจ แกบุคลากรจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหได

รับทราบขอมูล ความรูตางๆ และมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางสํารวจประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

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

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สํารวจ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางสํารวจ 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) กํากับ มอบหมาย ส่ังการ ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานดานการสํารวจ ไดแก สํารวจ 

รังวัด คํานวณ วัดระยะ วัดมุม วัดระดับ ลักษณะของขนาดของภูมิประเทศ รังวัดโดยใช
เทคโนโลยีชั้นสูง หาคาพิกัดจากดาวเทียม GPS วางหมุดหลักฐานหรือท่ีหมายในการสํารวจ 
พรอมท้ังตรวจสอบ บันทึกขอมูลและรายละเอียดตางๆ ท่ีไดจากการสํารวจ ใหมีความถูกตอง
เท่ียงตรงและสามารถนําผลของการสํารวจมาใชในการออกแบบ และประมาณราคาวัสดุท่ีจะ
ใชในการกอสราง เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยและอยูภายในงบประมาณท่ีกําหนด 

(2) ตรวจสอบการจัดทําแผนท่ีและแผนผัง เพ่ือใหมีความถูกตอง เปนไปตามแบบท่ีกําหนด และ
สามารถนําไปใชประโยชนตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(3) ควบคุมการปรับแกเคร่ืองมือและอุปกรณในงานสํารวจ เชนกลองวัดมุม กลองระดับ พรอม
ท้ังแกไข ซอมแซม เพ่ือลดคาความผิดพลาดในการสํารวจรังวัด ใหไดความถูกตองเท่ียงตรง 
และมีอุปกรณและเคร่ืองมือพรอมใชงานอยูเสมอ 

(4) ควบคุมและตรวจสอบการดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดเงินคาตอบแทนในงานจัด
กรรมสิทธ์ิท่ีดิน เพ่ือใหการจายคาตอบแทนการจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน และการเวนคืนท่ีดิน 
เปนไปโดยถูกตอง ยุติธรรม  

(5) ตรวจสอบการปรับปรุงขอมูลดานแผนท่ีในงานสํารวจใหมีความทันสมัยอยูเสมอ พรอมท้ัง
ดูแลจัดแผนท่ีใหเปนระเบียบ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการนําไปใชงาน 

(6) มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนําปรับปรุงแกไข พรอมท้ังติดตาม
ประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(7) กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานในการสํารวจ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(8) กําหนดแนวทางในการสํารวจรังวัดทําแผนท่ี เพ่ือใหทราบรายละเอียดการใชประโยชนให
เปนไปตามกฎระเบียบและหลักวิชาการสํารวจ รังวัด 

(9) กํากับและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและรายละเอียดตางๆ ท่ีไดจากการสํารวจ เพ่ือให
ขอมูลท่ีไดมีความถูกตอง 

(10) กํากับ และตรวจสอบการสํารวจรังวัด เพ่ือใหถูกตองตามหลักวิชาการ วัตถุประสงค และ
เปนไปตามแผนงาน งบประมาณ ท่ีกําหนดไว 
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(11) ศึกษา วิเคราะห การสํารวจรังวัด ปรับปรุงและพัฒนาโดยนําเทคโนโลยีสมัยใหม มา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

(12) เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบาย และแผนงานของหนวยงานท่ีสังกัด เพ่ือใหความ
คิดเห็น และรับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน 

(13) ควบคุมการสํารวจ การออกแบบ การกอสราง การบํารุงรักษาและคํานวณโครงสราง 
ประมาณราคาคากอสราง  เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหนวยงาน 

(14) วางแผนงานในการสํารวจ ออกแบบ การกอสราง การบํารุงรักษาและคํานวณโครงสราง 
ประมาณราคากอสรางของโครงการตางๆ เพ่ือการจัดทํางบประมาณ 

(15) ตรวจสอบการประมาณราคาหรือการกําหนดราคาวัสดุกอสราง โครงการกอสราง และงาน
ปรับปรุงภูมิทัศน ใหเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม 

(16) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสํารวจ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(17) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(18) ควบคุม กํากับดูแล วางแผน  มอบหมายงาน  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา  

เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 
3.  ดานบริการ 
(19) ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับงานดานสํารวจ แกบุคลากรจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหผู

ท่ีสนใจไดรับทราบขอมูล ความรูตางๆ และมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางสํารวจประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี ก.ถ. 

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางสํารวจหรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางสํารวจประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางสํารวจหรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน การพยาบาลเทคนิค 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงานการพยาบาลซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการพยาบาลข้ันมูลฐาน หรือการพยาบาลผูปวยท่ีมีปญหาไมซับซอน ผูทุพพลภาพ หญิงมี
ครรภ ทารก คนปญญาออน คนชรา หรือผูปวยทางจิต ซึ่งเปนลักษณะการพยาบาลท่ีไมจําเปนตอง
ปฏิบัติโดยผูไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและ 
การผดุงครรภชั้นหนึ่ง ตลอดจนปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมเคร่ืองมือเคร่ืองใชและอุปกรณการพยาบาล
ในสถานพยาบาลและปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  พยาบาลเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน 
  พยาบาลเทคนิค ระดับชํานาญงาน 
  พยาบาลเทคนิค ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   การพยาบาลเทคนิค 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พยาบาลเทคนิค 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติการพยาบาลเบ้ืองตนตามหลักการพยาบาลท่ีไมยุงยากซับซอน เชน ปฐมพยาบาล 

ชําระรางกาย ปอนอาหาร เพ่ือใหผูปวยไดรับการดูแลท่ีถูกตอง  
(2) เฝาระวัง สังเกตอาการและรายงานอาการเปล่ียนแปลงของผูปวยท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือ

ดําเนินการพยาบาล พรอมท้ังรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ 
(3) จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษาอุปกรณส่ิงของเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการรักษาพยาบาล เพ่ือให

เคร่ืองมือมีความสะอาดปลอดภัยพรอมใชใหบริการผูปวยไดตลอดเวลา  
(4) จัดและควบคุมดูแลความสะอาดของหอผูปวยและบริเวณท่ีปฏิบัติงาน ใหสะอาดปลอดภัย

และปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค 
(5) ปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค เชน การใหความรูดานสุขศึกษาแกประชาชน

ท่ัวไป การออกตรวจสุขภาพนักเรียน การออกตรวจสุขภาพมารดาและทารกหลังคลอด การ
วางแผนครอบครัว การเสริมสรางภูมิคุมกันโรค การตรวจคัดกรองโรคตางๆ เพ่ือสนับสนุน
และเสริมสรางใหประชาชนมีสุขภาพท่ีด ี

(6) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานการพยาบาล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(7) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานบริการ 
(8) ประชาสัมพันธ แนะนํา ความรู เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเบ้ืองตนแกผูปวย ผูรับบริการและ

ญาติ เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง 
(9) ติดตอประสานงานภายในกลุมงานเดียวกัน เพ่ือใหสามารถบริการผูปวยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรทางวิชาพยาบาล ซึ่งมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาตอจากประโยค

มัธยมศึกษาตอนตนสายสามัญหรือเทียบเทาไมนอยกวา 1  ปหรือ 
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาผูชวยพยาบาลและผดุงครรภหรือประกาศนียบัตรวิชาผูชวยพยาบาล 

ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภอนามัย หรือประกาศนียบัตรวิชาผูชวยพยาบาลและจิตเวช ซึ่งมี
หลักสูตรการศึกษาตอจากประโยคมัธยมศึกษาตอนตนสายสามัญหรือเทียบเทาไมนอยกวา 1 ป
คร่ึงหรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ 

3. ไดรับประกาศนียบัตรทางการพยาบาลและผดุงครรภ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 2 ป 
ตอจากชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือหลักสูตรการพยาบาลเทียบไดไมต่ํากวาหลักสูตร
ดังกลาว หรือทางอื่นท่ี ก.ท.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ 

4. ไดรับประกาศนียบัตรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภอนามัย)  ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม
นอยกวา  2  ป  ตอจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย   และมีการฝกอบรมหลักสูตรวิชาการ
พยาบาลเพ่ิมเติมไมนอยกวา  10  หนวยกิต 

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



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   การพยาบาลเทคนิค 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พยาบาลเทคนิค 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติงานการพยาบาลท่ีตองใชความชํานาญเกี่ยวกับงานการพยาบาลเทคนิค เชน ใหการ

พยาบาลตามแผนการรักษาและแผนการพยาบาล ใหยาและสารน้ําแกผูปวยตามแผนการ
รักษา จัดเตรียมผูปวยกอนการใหยาระงับความรูสึก ชวยแพทยในการใชเคร่ืองมืออุปกรณ
ตางๆ พ่ือใหผูปวยไดรับการดูแลท่ีถูกตอง  

(2) จัดเตรียมและสงเคร่ืองมือในการทําศัลยกรรม เพ่ือใหแพทยปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
รวดเร็ว 

(3) ควบคุมและจัดเตรียมเก็บรักษาอุปกรณส่ิงของเคร่ืองใชทุกชนิด ท่ีใชในการรักษาพยาบาลให
อยูในสภาพพรอมท่ีจะใชไดทันที 

(4) เฝาระวัง สังเกตอาการและรายงานอาการเปล่ียนแปลงของผูปวยท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือ
ดําเนินการพยาบาล พรอมท้ังรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ 

(5) จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษาอุปกรณส่ิงของเคร่ืองมือเคร่ืองใชเฉพาะดานในการรักษาพยาบาล 
เพ่ือใหเคร่ืองมือมีความสะอาดปลอดภัยพรอมใชใหบริการผูปวยไดตลอดเวลา  

(6) จัดและควบคุมดูแลความสะอาดของหอผูปวยและบริเวณท่ีปฏิบัติงาน ใหสะอาดปลอดภัย
และปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค 

(7) ปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค เชน การใหความรูดานสุขศึกษาแกประชาชน
ท่ัวไป การออกตรวจสุขภาพนักเรียน การออกตรวจสุขภาพมารดาและทารกหลังคลอด การ
วางแผนครอบครัว การเสริมสรางภูมิคุมกันโรค การตรวจคัดกรองโรคตางๆ เพ่ือสนับสนุน
และเสริมสรางใหประชาชนมีสุขภาพท่ีด ี

(8) กําหนดแผนการปฏิบัติงานของกลุมท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(9) ตรวจสอบการเบิกจายยาและเวชภัณฑ เพ่ือใหเกิดความถูกตอง โปรงใส 
(10) จัดทําแผนงานโครงการท่ีสงเสริมการสรางสุขภาวะท่ีดีของประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให

ประชาชนมีสุขภาพท่ีด ี
(11) ชวยควบคุมการฝกปฏิบัติ พรอมท้ังใหคําปรึกษาแนะนําแกนักเรียนพยาบาลในหลักสูตรการ

พยาบาลระดับตน เพ่ือถายทอดทักษะและความรูในการปฏิบัติงาน 
(12) ฝกอบรม และใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตอง 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(13) เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือเสนอแนะและใหความเห็นแกท่ี
ประชุม  

(14) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานการพยาบาล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(15) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(16) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงานระดับรองลงมา  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานได

ถูกตอง 
(17) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานของตนเอง เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 
3.  ดานบริการ 
(18) ใหคําปรึกษา แนะนํา สงเสริม  และเผยแพรความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการใชยา การรักษา

สุขภาพเพ่ือใหประชาชนท่ีมาใชบริการไดมีความรู ความเขาใจ 
(19) ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมา พยาบาลฝกหัด เพ่ือการปฏิบัติงานได

อยางถูกตองเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(20) ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของภายใน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ

ดําเนินงาน รวมถึงเกิดความเขาใจท่ีตรงกันและรวมปฏิบัติงานไดตรงตามเปาหมายของ
หนวยงาน 

(21) รวมกับคณะปฏิบัติงานในการใหบริการเชิงรุก เพ่ือการดูแลรักษาอยางตอเนื่อง 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาลเทคนิคประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ปโดย

จะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาลเทคนิคหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 
1 ป 

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



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   การพยาบาลเทคนิค 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พยาบาลเทคนคิ 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติงานการพยาบาลท่ีตองใชความชํานาญเกี่ยวกับงานการพยาบาลเทคนิค เชน ใหการ

พยาบาลตามแผนการรักษาและแผนการพยาบาล ใหยาและสารน้ําแกผูปวยตามแผนการ
รักษา จัดเตรียมผูปวยกอนการใหยาระงับความรูสึก ชวยแพทยในการใชเคร่ืองมืออุปกรณ
ตางๆ พ่ือใหผูปวยไดรับการดูแลท่ีถูกตอง  

(2) ควบคุมและตรวจสอบการจัดเตรียมและสงเคร่ืองมือในการทําศัลยกรรม เพ่ือใหแพทย
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองรวดเร็ว 

(3) ควบคุมและจัดเตรียมเก็บรักษาอุปกรณส่ิงของเคร่ืองใชทุกชนิด ท่ีใชในการรักษาพยาบาลให
อยูในสภาพพรอมท่ีจะใชไดทันที 

(4) เฝาระวัง สังเกตอาการและรายงานอาการเปล่ียนแปลงของผูปวยท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือ
ดําเนินการพยาบาล พรอมท้ังรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ 

(5) จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษาอุปกรณส่ิงของเคร่ืองมือเคร่ืองใชเฉพาะดานในการรักษาพยาบาล 
เพ่ือใหเคร่ืองมือมีความสะอาดปลอดภัยพรอมใชใหบริการผูปวยไดตลอดเวลา  

(6) ตรวจสอบและควบคุมดูแลความสะอาดของหอผูปวยและบริเวณท่ีปฏิบัติงาน ใหสะอาด
ปลอดภัยและปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค 

(7) วางแผนหรือโครงการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค เชน การใหความรูดานสุขศึกษาแก
ประชาชนท่ัวไป การออกตรวจสุขภาพนักเรียน การออกตรวจสุขภาพมารดาและทารกหลัง
คลอด การวางแผนครอบครัว การเสริมสรางภูมิคุมกันโรค การตรวจคัดกรองโรคตางๆ เพ่ือ
สนับสนุนและเสริมสรางใหประชาชนมีสุขภาพท่ีด ี

(8) กําหนดแผนการปฏิบัติงานของกลุมท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(9) วางแผนการเบิกจายยาและเวชภัณฑ เพ่ือใหมีจํานวนเพียงพอตอการใชงาน  
(10) จัดทําแผนงานโครงการท่ีสงเสริมการสรางสุขภาวะท่ีดีของประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให

ประชาชนมีสุขภาพท่ีด ี
(11) ชวยควบคุมการฝกปฏิบัติ พรอมท้ังใหคําปรึกษาแนะนําแกนักเรียนพยาบาลในหลักสูตรการ

พยาบาลระดับตน เพ่ือถายทอดทักษะและความรูในการปฏิบัติงาน 
(12) ฝกอบรม และใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตอง 
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(13) เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือเสนอแนะและใหความเห็นแกท่ี
ประชุม 

(14) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานการพยาบาล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(15) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(16) กํากับตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงาน

เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
(17) วางแผน ประเมินผลใหคําแนะนําปรึกษา และแกไขปญหาขอขัดของ ในการปฏิบัติงานใน

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานดังกลาวเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ 
 
3.  ดานบริการ 
(18) ใหคําปรึกษา แนะนํา สงเสริม  และเผยแพรความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการใชยา การรักษา

สุขภาพเพ่ือใหประชาชนท่ีมาใชบริการไดมีความรู ความเขาใจ 
(19) ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมา พยาบาลฝกหัด เพ่ือการปฏิบัติงานได

อยางถูกตองเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(20) ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของภายใน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ

ดําเนินงาน รวมถึงเกิดความเขาใจท่ีตรงกันและรวมปฏิบัติงานไดตรงตามเปาหมายของ
หนวยงาน 

(21) รวมกับคณะปฏิบัติงานในการใหบริการเชิงรุก เพ่ือการดูแลรักษาอยางตอเนื่อง 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาลเทคนิคประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี ก.ถ.

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ปโดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาลเทคนิคหรือ
งานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ปหรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาลเทคนิคประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ปโดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาลเทคนิคหรือ
งานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน สัตวแพทย 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางสัตวแพทยซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม และกําจัดโรคสัตว เชน การฉีดยาวัคซีน การตรวจและ
รักษาพยาบาลสัตว การกักสัตว การตรวจควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตวตามกฎ ระเบียบ 
และพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว การใหคําแนะนําปรึกษาในดานการ
เล้ียงและรักษาสัตว การเพาะเล้ียงเชื้อเพ่ือผลิตชีวภัณฑ ตลอดจนชวยดูแลอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใช
และการปฏิบัติการในหองทดลอง เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของซึ่งตําแหนงตางๆ เหลานี้มี
ลักษณะท่ีจําเปนตองใชผูมีความชํานาญในวิชาการสัตวแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  สัตวแพทย ระดับปฏิบัติงาน 
  สัตวแพทย ระดับชํานาญงาน 
  สัตวแพทย ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สัตวแพทย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  สัตวแพทย 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาพยาบาลสัตวปวย เพ่ือใหสัตวแข็งแรงและปองกันการติดเชื้อสูคน 
(2) ดําเนินการควบคุม ปองกันโรคระบาดสัตว ชันสูตรโรคสัตว และกําจัดโรคติดตอระหวางสัตว

และคน เพ่ือลดปญหาดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
(3) ควบคุมการกักสัตวท่ีตองสงสัยติดโรคระบาด เพ่ือรักษาโรคและปองกันการแพรสูคน 
(4) ตรวจสุขภาพและความสมบูรณของสัตว เพ่ือใหไดสัตวท่ีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน 
(5) ออกตรวจสัตวในพ้ืนท่ี พรอมท้ังฉีดวัคซีน เพ่ือปองกันโรคลวงหนา 
(6) ปฏิบัติงานในหองทดลองเกี่ยวกับงานสัตวแพทยท่ีไดรับมอบหมาย พรอมท้ังจัดเตรียม

อุปกรณและเคร่ืองมือตางๆ ใหมีความพรอมตอการใชงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

(7) สํารวจและจัดทําขอมูล เชน ขอมูลพ้ืนฐานดานปศุสัตว ประวัติการเกิดโรคระบาดสัตวใน
พ้ืนท่ี ความตองการใชวัคซีน เปนตน เพ่ือเฝาระวังการเกิดโรคระบาดสัตว 

(8) ชวยการปฏิบัติงานของนายสัตวแพทย เพ่ือใหการดําเนินการควบคุมปองกันโรคเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ 

(9) ดําเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมการฆาและจําหนายเนื้อสัตว ผลิตภัณฑสัตว อาหารสัตว ยา
สัตว  ชี ว วัต ถุ สําห รับสัตว  วัต ถุอันตรายสําหรับ สัตว  ให เปนไปตามกฎ ระเ บียบ 
พระราชบัญญัติ และกฎหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวของ 

(10) จัดทําบัญชีเบิกจายชีวภัณฑและเวชภัณฑสัตวตางๆ ใหมีความถูกตอง 
(11) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานสัตวแพทย เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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2.  ดานบริการ 
(13) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานทางสัตวแพทย เพ่ือเปนปองกันโรคสัตว

ติดตอสูคน 
(14) ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือขอความชวยเหลือและรวมมือ

ในงานทางสัตวแพทย และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการทํางาน
ของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทยหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



��2
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สัตวแพทย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  สัตวแพทย 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาพยาบาลสัตวปวย เพ่ือใหสัตวแข็งแรงและปองกันการติดเชื้อสูคน 
(2) ควบคุมการปองกันโรคระบาดสัตว ชันสูตรโรคสัตว และกําจัดโรคติดตอระหวางสัตวและคน 

เพ่ือลดปญหาดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
(3) ควบคุมการกักสัตวท่ีตองสงสัยติดโรคระบาด เพ่ือรักษาโรคและปองกันการแพรสูคน 
(4) ตรวจสุขภาพและความสมบูรณของสัตว เพ่ือใหไดสัตวท่ีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน 
(5) ควบคุมและออกตรวจสัตวในพ้ืนท่ี พรอมท้ังฉีดวัคซีน เพ่ือปองกันโรคลวงหนา 
(6) ปฏิบัติงานในหองทดลองเกี่ยวกับงานสัตวแพทยท่ีไดรับมอบหมาย พรอมท้ังจัดเตรียม

อุปกรณและเคร่ืองมือตางๆ ใหมีความพรอมตอการใชงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

(7) ควบคุมการจัดทําขอมูล เชน ขอมูลพ้ืนฐานดานปศุสัตว ประวัติการเกิดโรคระบาดสัตวใน
พ้ืนท่ี ความตองการใชวัคซีน เปนตน เพ่ือเฝาระวังการเกิดโรคระบาดสัตว 

(8) ชวยการปฏิบัติงานของนายสัตวแพทย เพ่ือใหการดําเนินการควบคุมปองกันโรคเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ 

(9) ควบคุมและดําเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมการฆาและจําหนายเนื้อสัตว ผลิตภัณฑสัตว 
อาหารสัตว ยาสัตว ชีววัตถุสําหรับสัตว วัตถุอันตรายสําหรับสัตว ใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ 
พระราชบัญญัติ และกฎหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวของ 

(10) ควบคุมการจัดเก็บและจัดทําบัญชีเบิกจายชีวภัณฑและเวชภัณฑสัตวตางๆ ใหมีความถูกตอง  
(11) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานสัตวแพทย เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

2.  ดานกํากับดูแล 
(13) กํากับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานทางสัตวแพทยของเจาหนาท่ี หรือปกครอง

ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ี
กําหนด 

(14) วางแผน ประเมินผลใหคําแนะนําปรึกษา และแกไขปญหาขัดของ ในการปฏิบัติงานทาง 
สัตวแพทยของผูใตบังคับบัญชาในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบเปนไปอยางตอเนื่อง 

 
3.  ดานบริการ 
(15) ใหคํ าแนะนํ า  ตอบปญหา และชี้ แจง  เกี่ ยวกับงานทาง สัตวแพทย ท่ีซับซ อนแก 

ผูใตบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมาในหนวยงานเดียวกันจากหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ และประชาชนท่ัวไป เพ่ือถายทอดความรู ความชํานาญ ดานงานทางสัตวแพทยแก
ผูท่ีสนใจ 

(16) ประสานงานและบูรณาการงานกับหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ เพ่ือขอความชวยเหลือและ
รวมมือในงานทางสัตวแพทย และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการ
ทํางานของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสัตวแพทยประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

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



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สัตวแพทย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  สัตวแพทย 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) วางระบบปองกันโรคระบาดสัตว  และกําจัดโรคติดตอระหวางสัตวและคน เพ่ือลดปญหาดาน

สาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
(2) วางแผน กําหนดแนวทาง และสรุปผลงานการควบคุมการฆาและจําหนายเนื้อสัตวและ

ผลิตภัณฑสัตว  อาหารสัตว ยาสัตว ชีววัตถุสําหรับสัตว วัตถุอันตรายสําหรับสัตว การ
นําเขา-สงออกสัตว ซากสัตว ผลิตภัณฑสัตว การเคล่ือนยายสัตว และซากสัตว ใหเปนไป
ตามกฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติ และกฎหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวของ 

(3) ตรวจสอบและควบคุมการกักสัตวท่ีตองสงสัยติดโรคระบาด เพ่ือรักษาโรคและปองกันการ
แพรสูคน 

(4) ควบคุมการดําเนินการตรวจสุขภาพและความสมบูรณของสัตว เพ่ือใหไดสัตวท่ีมีคุณภาพตรง
ตามมาตรฐาน 

(5) ควบคุมและออกตรวจสัตวในพ้ืนท่ี พรอมท้ังฉีดวัคซีน เพ่ือปองกันโรคลวงหนา 
(6) ปฏิบัติงานในหองทดลองเกี่ยวกับงานสัตวแพทยท่ีไดรับมอบหมาย พรอมท้ังจัดเตรียม

อุปกรณและเคร่ืองมือตางๆ ใหมีความพรอมตอการใชงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

(7) ควบคุมการจัดทําขอมูล เชน ขอมูลพ้ืนฐานดานปศุสัตว ประวัติการเกิดโรคระบาดสัตวใน
พ้ืนท่ี ความตองการใชวัคซีน เปนตน เพ่ือเฝาระวังการเกิดโรคระบาดสัตว 

(8) ชวยการปฏิบัติงานของนายสัตวแพทย เพ่ือใหการดําเนินการควบคุมปองกันโรคเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ 

(9) ตรวจสอบและควบคุมการดําเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมการฆาและจําหนายเนื้อสัตว 
ผลิตภัณฑสัตว อาหารสัตว ยาสัตว ชีววัตถุสําหรับสัตว วัตถุอันตรายสําหรับสัตว  

(10) ดูแลตรวจสอบการจัดเก็บและจัดทําบัญชีเบิกจายชีวภัณฑและเวชภัณฑสัตวตางๆ ใหมีความ
ถูกตอง 

(11) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสัตวแพทย เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

2.  ดานกํากับดูแล 
(13) กํากับตรวจสอบการปฏิบัติงานทางสัตวแพทยของเจาหนาท่ีในความรับผิดชอบ เพ่ือใหการ

ดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
(14) วางแผน ประเมินผลใหคําแนะนําปรึกษา และแกไขปญหาขอขัดของ ในการปฏิบัติงานทาง

สัตวแพทยของผูใตบังคับบัญชาในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบเปนไปอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

 
3.  ดานบริการ 
(15) ใหคํ าแนะนํ า  ตอบปญหา และชี้ แจง  เกี่ ยวกับงานทาง สัตวแพทย ท่ีซับซ อนแก 

ผูใตบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมาในหนวยงานเดียวกันจากหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ และประชาชนท่ัวไป เพ่ือถายทอดความรู ความชํานาญ ดานงานทางสัตวแพทยแก
ผูท่ีสนใจ 

(16) ประสานงานและบูรณาการงานกับหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ เพ่ือขอความชวยเหลือและ
รวมมือในงานทางสัตวแพทย และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการ
ทํางานของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสัตวแพทยประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี ก .ถ.

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสัตวแพทยมาแลวไมนอยกวา 
1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสัตวแพทยประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก .ถ.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสัตวแพทยมาแลวไมนอย
กวา 1 ป 

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



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน รังสีเทคนิค 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย ซึ่งมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใชกรรมวิธีตางๆ ในการถายและบันทึกภาพสวนตางๆ ของรางกายผูปวยดวย
เคร่ืองรังสีเอ็กซ ตรวจสอบคุณภาพของภาพบันทึกทางรังสี การใชเคร่ืองอิเลคโทรนิค ทางเวชศาสตร
นิวเคลียร เพ่ือชวยแพทยในการวินิจฉัยโรค การฉายรังสีดวยเคร่ืองโคบอลต 60 และเคร่ืองมือทาง
รังสีเทคนิคอื่นๆ เพ่ือบําบัดรักษาผูปวยท่ีเปนโรคมะเร็ง เนื้องอก กอนทูม จัดเตรียมและดูแลเก็บ
รักษาเคร่ืองมือ อุปกรณท่ีใชในทางรังสีการแพทย ตลอดจนเคร่ืองมือ อุปกรณอื่นๆ ท่ีใชใน 
การปองกันอันตรายจากรังสี ทํารายงานการปฏิบัติงาน สถิติผลงาน และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชือ่และระดับของตําแหนงดังนี้ 
  เจาพนักงานรังสีเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน 
  เจาพนักงานรังสีเทคนิค ระดับชํานาญงาน 
  เจาพนักงานรังสีเทคนิค ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   รังสีเทคนิค 
ชือ่ตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานรังสีเทคนิค 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติงานดานรังสีเทคนิค ไดแก ถายและบันทึกภาพสวนตางๆ ของรางกายผูปวยดวยเคร่ือง

รังสีเอกซเรย จัดทาทางของผูปวยใหถูกตอง ตั้งระยะและปรับขนาดของลําแสงท่ีจะใชกับ
ผูปวยรวมถึงดําเนินการลางฟลม เพ่ือใหไดภาพเอกซเรยท่ีมีคุณภาพ ตรงตามหลักวิชาการ 
และสงเสริมใหการวินิจฉัยของแพทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   

(2) จัดเตรียมและบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช และอุปกรณในงานรังสีเทคนิค พรอมท้ังการ
จัดเตรียมน้ํายาลางฟลม ใหมีจํานวนเพียงพอและมีสภาพพรอมใชงาน  

(3) ปฏิบัติงานทะเบียนผูปวย เชน สอบถามประวัติ ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารในการ
นําสงตัวเพ่ือทําการเอกซเรย เพ่ือใหการดําเนินการตางๆ เปนไปอยางถูกตอง 

(4) จัดเก็บรักษาฟลมเอกซเรยใหถูกตองตามหลักวิชาการ สะดวกตอการสืบคนและนําไปใชงาน 
(5) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานรังสีเทคนิค เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(6) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
2.  ดานบริการ 
(7) ใหคําแนะนํา ขอมูลและใหบริการทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมความรู ความเขาใจท่ีถูกตองใน

งานรังสีเทคนิค 
(8) ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกันเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืน

และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาผูชวยพยาบาลหรือทางอื่นท่ี  ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงนี้ได  และผานการฝกอบรมเกี่ยวกับการใชเคร่ืองมืออุปกรณและเคร่ืองใชในการ
ถายและบันทึกภาพดวยรังสีหรือ 

2. ไดรับประกาศนียบัตรทางรังสีวิทยา  รังสีการแพทย  รังสีเทคนิค  ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม
นอยกวา  2  ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีศึกษาวิชาสามัญหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้หรือ
ทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   รังสีเทคนิค 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานรังสีเทคนิค 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานดานรังสีเทคนิค ไดแก ถายและบันทึกภาพสวนตางๆ ของรางกาย

ผูปวยดวยเคร่ืองรังสีเอกซเรย จัดทาทางของผูปวยใหถูกตอง ตั้งระยะและปรับขนาดของ
ลําแสงท่ีจะใชกับผูปวยรวมถึงดําเนินการลางฟลม เพ่ือใหไดภาพเอกซเรยท่ีมีคุณภาพ ตรง
ตามหลักวิชาการ และสงเสริมใหการวินิจฉัยของแพทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   

(2) ควบคุม ดูแลการจัดเตรียมและการบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช และอุปกรณในงานรังสี
เทคนิค พรอมท้ังการจัดเตรียมน้ํายาลางฟลม ใหมีจํานวนเพียงพอและมีสภาพพรอมใชงาน  

(3) ควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนผูปวย เชน สอบถามประวัติ ตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารในการนําสงตัวเพ่ือทําการเอกซเรย เพ่ือใหการดําเนินการตางๆ เปนไปอยางถูกตอง 

(4) ควบคุมการจัดเก็บรักษาฟลมเอกซเรยใหถูกตองตามหลักวิชาการ สะดวกตอการสืบคนและ
นําไปใชงาน 

(5) ประยุกตการปฏิบัติงาน วิธีการทํางาน เพ่ือพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ    
(6) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานรังสีเทคนิค เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(7) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
2.  ดานกํากับดูแล 
(8) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงานในระดับรองลงมา เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ 
(9) วางระบบและแผนการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
3.  ดานบริการ 
(10) ใหคําแนะนํา ขอมูลและใหบริการทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมความรู ความเขาใจท่ีถูกตองใน

งานรังสีเทคนิค 
(11) ติดตอ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหการดําเนินงาน

เปนไปอยางราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 
 



��0
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานรังสีเทคนิคประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานรังสีการแพทย งานเอกซเรย  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1  ป 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   รังสีเทคนิค 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานรังสีเทคนิค 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ตรวจสอบและมอบหมายการปฏิบัติงานดานรังสีเทคนิค ไดแก ถายและบันทึกภาพสวนตางๆ 

ของรางกายผูปวยดวยเคร่ืองรังสีเอกซเรย จัดทาทางของผูปวยใหถูกตอง ตั้งระยะและปรับ
ขนาดของลําแสงท่ีจะใชกับผูปวยรวมถึงดําเนินการลางฟลม เพ่ือใหไดภาพเอกซเรยท่ีมี
คุณภาพ ตรงตามหลักวิชาการ และสงเสริมใหการวินิจฉัยของแพทยเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ   

(2) กําหนดแผนในการจัดเตรียมและการบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช และอุปกรณในงานรังสี
เทคนิค พรอมท้ังการจัดเตรียมน้ํายาลางฟลม ใหมีจํานวนเพียงพอและมีสภาพพรอมใชงาน  

(3) วางหลักเกณฑในงานทะเบียนผูปวย เชน สอบถามประวัติ ตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารในการนําสงตัวเพ่ือทําการเอกซเรย เพ่ือใหการดําเนินการตางๆ เปนไปอยางถูกตอง 

(4) ควบคุมการจัดเก็บรักษาฟลมเอกซเรยใหถูกตองตามหลักวิชาการ สะดวกตอการสืบคนและ
นําไปใชงาน 

(5) ประยุกตการปฏิบัติงาน วิธีการทํางาน เพ่ือพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ  
(6) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานรังสีเทคนิค เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(7) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
2.  ดานกํากับดูแล 
(8) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงานในระดับรองลงมา เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ 
(9) วางระบบและแผนการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
3.  ดานบริการ 
(10) จัดทําคูมือและเอกสารเผยแพรในงานรังสีเทคนิค เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตอง

แกผูปวยและประชาชนท่ัวไป 
(11) ใหคําแนะนํา ขอมูลและใหบริการทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมความรู ความเขาใจท่ีถูกตองใน

งานรังสีเทคนิค 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(12) ติดตอ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
     ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานรังสีเทคนิคประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี 

ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานรังสีการแพทย งาน
เอกซเรย  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1  ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานรังสีเทคนิคประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี 
ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานรังสีการแพทย 
งานเอกซเรย  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1  ป 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ทันตสาธารณสุข 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการใหบริการแกเด็กในวัยตางๆ ผูปวยและประชาชนโดยท่ัวไปใน 
การปองกันโรคในชองปาก และการสงเสริมวิธีการดูแลรักษาฟนและชองปากใหมีสุขภาพแข็งแรง  
ใหคําปรึกษาแนะนําและเผยแพรดานการรักษาความสะอาดและสุขภาพของฟนและชองปากแกผูปวย 
นักเรียน ครู ผูปกครอง และประชาชนโดยท่ัวไป จัดทําแผนปฏิบัติการทางดานทันตสาธารณสุข 
จัดทํารายงาน และสถิติทางทันตสาธารณสุข  เพ่ือติดตามประเมินผลงานทางดานทันตสาธารณสุข 
และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  เจาพนักงานทันตสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน 
  เจาพนักงานทันตสาธารณสุข ระดับชํานาญงาน 
  เจาพนักงานทันตสาธารณสุข ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ทันตสาธารณสุข 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานทันตสาธารณสุข 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุขในการใหบริการการรักษาและบําบัดผูปวยทางทันตกรรมและโรค

ในชองปากภายใตการควบคุมของทันตแพทยแกประชาชนท่ัวไป เชน อุดฟน ถอนฟน ขูด
หินปูน เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพชองปากและฟนท่ีแข็งแรง 

(2) ใหการแนะนําและเผยแพรดานทันตสาธารณสุข การรักษาความสะอาดและสุขภาพของฟน
และชองปากแกผูปวย นักเรียน ครู ผูปกครองและประชาชนโดยท่ัวไป เพ่ือใหมีความรูความ
เขาใจท่ีถูกตองในการรักษาความสะอาดในชองปากและสุขภาพฟนท่ีแข็งแรง 

(3) ออกหนวยทันตกรรมเคล่ือนท่ีตามชุมชนตางๆ เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการทันตกรรมอยาง
ท่ัวถึง 

(4) จัดเตรียมและบํารุงรักษาเวชภัณฑ เคร่ืองมือเคร่ืองใชและอุปกรณในงานทันตสาธารณสุข ให
มีจํานวนเพียงพอและสะอาดตามหลักมาตรฐาน 

(5) จัดทํารายงานและสถิติทางทันตสาธารณสุข เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการดําเนินอื่นๆ ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(6) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานทันตสาธารณสุข เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(7) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานบริการ 
(8) ใหความรู คําแนะนํา ขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพชองปากแกบุคลากรท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรู

ในการดูแลสุขภาพชองปากของตนเองและใหคําแนะนําแกผูอื่นได 
(9) ประสานงานการทํางานรวมกับผูเกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและมี

ประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 2 ป ตอจากประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีศึกษาวิชาสามัญ หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้  หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใช
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

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

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ทันตสาธารณสุข 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานทันตสาธารณสุข 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุมและปฏิบัติงานทันตสาธารณสุขในการใหบริการการรักษาและบําบัดผูปวยทางทันตก

รรมและโรคในชองปากภายใตการควบคุมของทันตแพทยแกประชาชนท่ัวไป เชน อุดฟน 
ถอนฟน ขูดหินปูน เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพชองปากและฟนท่ีแข็งแรง 

(2) ใหการแนะนําและเผยแพรดานทันตสาธารณสุข การรักษาความสะอาดและสุขภาพของฟน
และชองปากแกผูปวย นักเรียน ครู ผูปกครองและประชาชนโดยท่ัวไป เพ่ือใหมีความรูความ
เขาใจท่ีถูกตองในการรักษาความสะอาดในชองปากและสุขภาพฟนท่ีแข็งแรง 

(3) ออกหนวยทันตกรรมเคล่ือนท่ีตามชุมชนตางๆ เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการทันตกรรมอยาง
ท่ัวถึง 

(4) ควบคุมการจัดเตรียมและบํารุงรักษาเวชภัณฑ เคร่ืองมือเคร่ืองใชและอุปกรณในงาน 
ทันตสาธารณสุข ใหมีจํานวนเพียงพอและสะอาดตามหลักมาตรฐาน 

(5) ศึกษา วิเคราะห และจัดทํารายงานและสถิติทางทันตสาธารณสุข เพ่ือใชเปนขอมูล
ประกอบการดําเนินอื่นๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(6) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานทันตสาธารณสุข เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(7) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(8) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงานในระดับรองลงมา เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางถูกตอง 
(9) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานของตนเอง เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

3.  ดานบริการ 
(10) ใหความรู คําแนะนํา ขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพชองปากแกบุคลากรท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรู

ในการดูแลสุขภาพชองปากของตนเองและใหคําแนะนําแกผูอื่นได 
(11) ประสานงานการทํางานรวมกับผูเกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและมี

ประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานทันตสาธารณสุขประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน

และ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานทันตสาธารณสุข หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 
1 ป 

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



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ทันตสาธารณสุข 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานทันตสาธารณสุข 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทันตสาธารณสุขในการใหบริการการรักษาและบําบัด

ผูปวยทางทันตกรรมและโรคในชองปากภายใตการควบคุมของทันตแพทยแกประชาชนท่ัวไป 
เชน อุดฟน ถอนฟน ขูดหินปูน เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพชองปากและฟนท่ีแข็งแรง 

(2) ใหการแนะนําและเผยแพรดานทันตสาธารณสุข การรักษาความสะอาดและสุขภาพของฟน
และชองปากแกผูปวย นักเรียน ครู ผูปกครองและประชาชนโดยท่ัวไป เพ่ือใหมีความรูความ
เขาใจท่ีถูกตองในการรักษาความสะอาดในชองปากและสุขภาพฟนท่ีแข็งแรง 

(3) มอบหมาย ส่ังการและออกหนวยทันตกรรมเคล่ือนท่ีตามชุมชนตางๆ เพ่ือใหประชาชนไดรับ
บริการทันตกรรมอยางท่ัวถึง 

(4) ตรวจสอบการจัดเตรียมและบํารุงรักษาเวชภัณฑ เคร่ืองมือเคร่ืองใชและอุปกรณในงาน 
ทันตสาธารณสุข ใหมีจํานวนเพียงพอและสะอาดตามหลักมาตรฐาน 

(5) กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย เปาหมายและทิศทางท่ีไดรับ 
(6) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานทันตสาธารณสุข เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(7) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
2.  ดานกํากับดูแล 
(8) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงานในระดับรองลงมา เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางถูกตอง 
(9) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานของตนเอง เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 
3.  ดานบริการ 
(10) ใหความรู คําแนะนํา ขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพชองปากแกบุคลากรท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรู

ในการดูแลสุขภาพชองปากของตนเองและใหคําแนะนําแกผูอื่นได 
(11) ประสานงานการทํางานรวมกับผูเกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและมี

ประสิทธิภาพ 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานทันตสาธารณสุขประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน

หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน                     
ทันตสาธารณสุข หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานทันตสาธารณสุขประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน
หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน                           
ทันตสาธารณสุข หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ทันตานามัย 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการใหบริการแกเด็กในวัยตางๆ ผูปวยและประชาชนโดยท่ัวไปในการ
ตรวจ ปองกัน และบําบัดรักษาผูปวยทางทันตกรรมและโรคในชองปาก เชนการตรวจฟน อุดฟน ขูด
หินน้ําลาย ถอนฟน รักษาโรค และทําความสะอาดในชองปาก หรือแผลภายหลังการถอนฟน ฯลฯ 
ตามคําส่ัง หรือภายใตการควบคุมของทันตแพทย ใหคําปรึกษาแนะนําและเผยแพรดานการรักษา
ความสะอาดและสุขภาพของฟนและชองปาก แกผูปวย นักเรียน ครู ผูปกครอง และประชาชน
โดยท่ัวไป จัดเตรียมและบํารุงรักษา เคร่ืองมือเค ร่ืองใช  และเวชภัณฑตางๆ ในกิจกรรม 
ทันตสาธารณสุข จัดทําแผนปฏิบัติการทางดานทันตสาธารณสุข จัดทํารายงานและสถิติทาง 
ทันตสาธารณสุข เพ่ือติดตามประเมินผลงานทางดานทันตสาธารณสุข และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ี
เกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  ทันตานามัย ระดับปฏิบัติงาน 
  ทันตานามัย ระดับชํานาญงาน 
  ทันตานามัย ระดับอาวุโส  
    
   
 
 
 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ทันตานามัย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ทันตานามัย 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) เปนผูชวยทันตแพทยในการปฏิบัติตางๆ ไดแก ตรวจฟน ถอนฟน กรอฟน อุดฟน ใสฟน ขูด

หินปูน ผาตัดเล็ก และงานดานทันตกรรมอื่นๆ ตามคําส่ังของทันตแพทย เพ่ือใหประชาชน
ไดรับบริการท่ีด ี

(2) ดูแล จัดเตรียมเวชภัณฑทางทันตกรรม ใหมีจํานวนเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 
(3) ทําความสะอาด และรักษาความสะอาดอุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใชในงานทันตกรรม ให

ถูกตองตามหลักวิชาชีพ เพ่ือปองกันตามติดเชื้อโรค 
(4) ใหคําแนะนําในการรักษาความสะอาดและการรักษาสุขภาพทางฟนและชองปากแกประชาช

ท่ัวไป เพ่ือใหมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองในดานทันตกรรม  
(5) จัดทํารายงานและสถิติผูปวยทางทันตกรรม เพ่ือใหในการดําเนินงานอื่นๆ ตอไป 
(6) ดําเนินการเบิกจายเวชภัณฑ อุปกรณ และเคร่ืองมือตางๆ ในงานทันตกรรม พรอมท้ังจัดทํา

บัญชี เพ่ือการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตองสามารถตรวจสอบได 
(7) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานทันตกรรม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(8) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
2.  ดานบริการ 
(9) ใหความรู คําแนะนํา ขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพชองปากแกบุคลากรท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรู

ในการดูแลสุขภาพชองปากของตนเองและใหคําแนะนําแกผูอื่นได 
(10) ประสานงานการทํางานรวมกับผูเกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและมี

ประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับอนุปริญญาทางทันตานามัย  หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ หรือทางอื่นท่ี ก .ถ.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 



��2
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ทันตานามัย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ทันตานามัย 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) เปนผูชวยทันตแพทยในการปฏิบัติตางๆ ไดแก ตรวจฟน ถอนฟน กรอฟน อุดฟน ใสฟน ขูด

หินปูน ผาตัดเล็ก และงานดานทันตกรรมอื่นๆ ตามคําส่ังของทันตแพทย เพ่ือใหประชาชน
ไดรับบริการท่ีดี 

(2) ตรวจสอบและจัดเตรียมเวชภัณฑทางทันตกรรม ใหมีจํานวนเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 
(3) ตรวจสอบการทําความสะอาด และรักษาความสะอาดอุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใชในงานทัน

ตกรรม ใหถูกตองตามหลักวิชาชีพ เพ่ือปองกันตามติดเชื้อโรค 
(4) ใหคําแนะนําในการรักษาความสะอาดและการรักษาสุขภาพทางฟนและชองปากแกประชาช

ท่ัวไป เพ่ือใหมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองในดานทันตกรรม  
(5) จัดทํารายงานและสถิติผูปวยทางทันตกรรม เพ่ือใหในการดําเนินงานอื่นๆ ตอไป 
(6) ตรวจสอบการเบิกจายเวชภัณฑ อุปกรณ และเคร่ืองมือตางๆ ในงานทันตกรรม พรอมท้ัง

จัดทําบัญชี เพ่ือการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตองสามารถตรวจสอบได 
(7) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานทันตกรรม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(8) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
2.  ดานกํากับดูแล 
(9) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงานในระดับรองลงมา เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางถูกตอง 
(10) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานของตนเอง เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 
3.  ดานบริการ 
(11) ใหความรู คําแนะนํา ขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพชองปากแกบุคลากรท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรู

ในการดูแลสุขภาพชองปากของตนเองและใหคําแนะนําแกผูอื่นได 
(12) ประสานงานการทํางานรวมกับผูเกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและมี

ประสิทธิภาพ 



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทันตานามัยประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานทันตานามัยหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ทันตานามัย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ทันตานามัย 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) เปนผูชวยทันตแพทยในการปฏิบัติตางๆ ไดแก ตรวจฟน ถอนฟน กรอฟน อุดฟน ใสฟน ขูด

หินปูน ผาตัดเล็ก และงานดานทันตกรรมอื่นๆ ตามคําส่ังของทันตแพทย เพ่ือใหประชาชน
ไดรับบริการท่ีดี 

(2) ตรวจสอบและจัดเตรียมเวชภัณฑทางทันตกรรม ใหมีจํานวนเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 
(3) ตรวจสอบการทําความสะอาด และรักษาความสะอาดอุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใชในงานทัน

ตกรรม ใหถูกตองตามหลักวิชาชีพ เพ่ือปองกันตามติดเชื้อโรค 
(4) ใหคําแนะนําในการรักษาความสะอาดและการรักษาสุขภาพทางฟนและชองปากแกประชาช

ท่ัวไป เพ่ือใหมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองในดานทันตกรรม  
(5) จัดทํารายงานและสถิติผูปวยทางทันตกรรม เพ่ือใหในการดําเนินงานอื่นๆ ตอไป 
(6) ตรวจสอบการเบิกจายเวชภัณฑ อุปกรณ และเคร่ืองมือตางๆ ในงานทันตกรรม พรอมท้ัง

จัดทําบัญชี เพ่ือการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตองสามารถตรวจสอบได 
(7) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานทันตกรรม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(8) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
2.  ดานกํากับดูแล 
(9) ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในสายการบังคับบัญชา เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพ 
(10) กําหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาท่ีและงบประมาณของ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานสําเร็จลุลวง 
(11) ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเร่ือง

ตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 
 
3.  ดานบริการ 
(12) ใหความรู คําแนะนํา ขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพชองปากแกบุคลากรท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรู

ในการดูแลสุขภาพชองปากของตนเองและใหคําแนะนําแกผูอื่นได 



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(13) ประสานงานการทํางานรวมกับผูเกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและมี
ประสิทธิภาพ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทันตานามัยประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี ก.ถ. 

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานทันตานามัยหรือ 
งานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ปหรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทันตานามัยประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานทันตานามัยหรือ 
งานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ชวยเภสัชกร 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงานชวยเภสัชกรในงานเภสัชกรรม ซึ่งมีลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการชวยผสมและปรุงยาและเวชภัณฑท่ัวไปท่ีไมมีปญหาและอันตราย และชวย
จัดหา จัดซื้อ บรรจุใสภาชนะ เก็บรักษา เบิกจาย และจําหนายยาใหคนไขตามคําส่ังแพทย ภายใต
การควบคุมของเภสัชกร และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  ผูชวยเภสัชกร ระดับปฏิบัติงาน 
  ผูชวยเภสัชกร ระดับชํานาญงาน 
  ผูชวยเภสัชกร ระดับอาวุโส     
   
 
 
 

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



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ชวยเภสัชกร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ผูชวยเภสัชกร 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ดําเนินการจัดและจายยาใหคนไขตามคําส่ังแพทยส่ัง ไดแก บรรจุยาใสภาชนะ เขียนฉลากยา 

คิดเงินคายา เปนตน เพ่ือใหผูปวยไดรับยาท่ีถูกตอง 
(2) ใหคํานําแนะวิธีการใชยาและการเก็บรักษายาแกผูรับบริการ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยใน

การใชยาประเภทตางๆ 
(3) จัดเตรียมยาและเวชภัณฑ พรอมท้ังเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชในงานเภสัชกรรม ตลอดจนทํา

ความสะอาดภาชนะท่ีใช และอุปกรณเคร่ืองมือตางๆ เพ่ือใหการปฏิบัติของเภสัชกรเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

(4) ดูแล  บํารุงรักษา เคร่ืองมืออุปกรณ  เพ่ือใหอยูในสภาพพรอมใชงานและเปนไปตาม
มาตรฐาน 

(5) จัดทําบัญชีพรอมท้ังดําเนินการเบิกและจายยา น้ําเกลือ และเคร่ืองใชในการรักษาพยาบาล 
เพ่ือใหเกิดความถูกตองและสามารถตรวจสอบได 

(6) ดําเนินการจัดหาและจัดซื้อยาและเวชภัณฑตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเวชภัณฑเพียงพอต
การใชงาน 

(7) ตรวจสอบการหมดอายุของยาในคลังยา เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการใชยา 
(8) ตรวจสอบจํานวนยาและเวชภัณฑในคลังยากับทะเบียนหรือบัญชีการเบิกจาย ใหเกิดความ

ถูกตองในการเบิกจาย   
(9) จัดทําสถิติและรายงานผลงานของหนวยงานเภสัชกรรมท่ีสังกัด เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบใน

การดําเนินงานอื่นๆ 
(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานเภสัชกรรม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
 
 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

2.  ดานบริการ 
(12) ใหคําแนะนํา ขอมูลและใหบริการทางวิชาการในเร่ืองท่ีไมซับซอน เพ่ือสงเสริมความรู  ความ

เขาใจของประชาชน  
(13) ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกันเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืน

และมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตนสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้

และผานการฝกงานผูชวยเภสัชกรมาแลวเปนเวลา 1 ป   หรือ 

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาผูชวยเภสัชกร ผูชวยพยาบาล หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

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



��0
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ชวยเภสัชกร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ผูชวยเภสัชกร 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ดําเนินการจัดและจายยาใหคนไขตามคําส่ังแพทยส่ัง ไดแก บรรจุยาใสภาชนะ เขียนฉลากยา 

คิดเงินคายา เปนตน เพ่ือใหผูปวยไดรับยาท่ีถูกตอง 
(2) ใหคํานําแนะวิธีการใชยาและการเก็บรักษายาแกผูรับบริการ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยใน

การใชยาประเภทตางๆ 
(3) จัดเตรียมยาและเวชภัณฑ พรอมท้ังเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชในงานเภสัชกรรม ตลอดจนทํา

ความสะอาดภาชนะท่ีใช และอุปกรณเคร่ืองมือตางๆ เพ่ือใหการปฏิบัติของเภสัชกรเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

(4) ควบคุมดูแลการบํารุงรักษา เคร่ืองมืออุปกรณ  เพ่ือใหอยูในสภาพพรอมใชงานและเปนไป
ตามมาตรฐาน 

(5) ตรวจสอบบัญชีเบิกและจายยา น้ําเกลือ และเคร่ืองใชในการรักษาพยาบาล เพ่ือใหเกิดความ
ถูกตองและสามารถตรวจสอบได 

(6) ควบคุมและดําเนินการจัดหาและจัดซื้อยาและเวชภัณฑตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือให
เวชภัณฑเพียงพอตการใชงาน 

(7) ควบคุมและตรวจสอบการหมดอายุของยาในคลังยา เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการใชยา 
(8) ตรวจสอบจํานวนยาและเวชภัณฑในคลังยากับทะเบียนหรือบัญชีการเบิกจาย ใหเกิดความ

ถูกตองในการเบิกจาย   
(9) ศึกษา และวิเคราะหสถิติและรายงานผลงานของหนวยงานเภสัชกรรมท่ีสังกัด เพ่ือใชในการ

ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานเภสัชกรรม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
 
 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

2.  ดานกํากับดูแล 
(12) ปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงานในระดับรองลงมา  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง

มีประสิทธิภาพ 
(13) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานของตนเอง  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 
3.  ดานบริการ 
(14) ใหคําแนะนํา ขอมูลและใหบริการทางวิชาการในเร่ืองท่ีซับซอน  เพ่ือสงเสริมความรู  ความ

เขาใจของประชาชนและผูสนใจ  
(15) ติดตอ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหการดําเนินงาน

เปนไปอยางราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูชวยเภสัชกรประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

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



��2
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ชวยเภสัชกร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ผูชวยเภสัชกร 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม กํากับดูแลการดําเนินการจัดและจายยาใหคนไขตามคําส่ังแพทยส่ัง ไดแก บรรจุยา

ใสภาชนะ เขียนฉลากยา คิดเงินคายา เปนตน เพ่ือใหผูปวยไดรับยาท่ีถูกตอง 
(2) ควบคุม กํากับดูแลการใหคํานําแนะวิธีการใชยาและการเก็บรักษายาแกผูรับบริการ เพ่ือให

เกิดความปลอดภัยในการใชยาประเภทตางๆ 
(3) ควบคุม กํากับดูแลการจัดเตรียมยาและเวชภัณฑ พรอมท้ังเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชในงาน

เภสัชกรรม ตลอดจนทําความสะอาดภาชนะท่ีใช และอุปกรณเคร่ืองมือตางๆ เพ่ือใหการ
ปฏิบัติของเภสัชกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(4) กํากับดูแล ควบคุมการบํารุงรักษา เคร่ืองมืออุปกรณ  เพ่ือใหอยูในสภาพพรอมใชงานและ
เปนไปตามมาตรฐาน 

(5) ควบคุม กํากับดูแลการตรวจสอบบัญชีเบิกและจายยา น้ําเกลือ และเคร่ืองใชในการ
รักษาพยาบาล เพ่ือใหเกิดความถูกตองและสามารถตรวจสอบได 

(6) กํากับดุแล ควบคุมและดําเนินการจัดหาและจัดซื้อยาและเวชภัณฑตามท่ีไดรับมอบหมาย 
เพ่ือใหเวชภัณฑเพียงพอตอการใชงาน 

(7) กํากับดูแล ควบคุมและตรวจสอบการหมดอายุของยาในคลังยา เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยใน
การใชยา 

(8) ควบคุม กํากับดูแลการตรวจสอบจํานวนยาและเวชภัณฑในคลังยากับทะเบียนหรือบัญชีการ
เบิกจาย ใหเกิดความถูกตองในการเบิกจาย   

(9) ควบคุม กํากับดูแลการศึกษา และวิเคราะหสถิติและรายงานผลงานของหนวยงานเภสัชกรรม
ท่ีสังกัด เพ่ือใชในการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(10) ใหแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานเภสัชกรรม เพ่ือใหมีระบบงานดานเภสัช
กรรมท่ีมีคุณภาพมากข้ึนในการใหบริหารแกประชาชน 

(11) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานเภสัชกรรม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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2.  ดานกํากับดูแล 
(13) ควบคุม กํากับดูแลการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงานในระดับรองลงมา  

เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ 
(14) ควบคุม กํากับดูแลการวางระบบและแผนการปฏิบัติงานของตนเอง  เพ่ือใหสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
3.  ดานบริการ 
(15) ควบคุม กํากับดูแลการใหคําแนะนํา ขอมูลและใหบริการทางวิชาการในเร่ืองท่ีซับซอน  เพ่ือ

สงเสริมความรู  ความเขาใจของประชาชนและผูสนใจ  
(16) ควบคุม กํากับดูแลการติดตอ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก 

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูชวยเภสัชกรประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี ก.ถ. 

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชวยเภสัชกรหรือ 
งานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ปหรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูชวยเภสัชกรประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชวยเภสัชกรหรือ 
งานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
4. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
5. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
6. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน สงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงานการสาธารณสุขและการสงเสริมสุขภาพ ซึ่งมี
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับสาธารณสุขแบบผสมผสาน ท้ังการใหความรูดานการพยาบาลเบ้ืองตน 
การฟนฟูสุขภาพ การควบคุมปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพและอนามัย งานสุขาภิบาล ซึ่งรวมถึง
งานวางแผนครอบครัว งานอนามัยแมและเด็ก งานอนามัยโรงเรียน งานอนามัยส่ิงแวดลอม งานให
สุขศึกษาและภูมิคุมกันโรค งานโภชนาการ และงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงานทางดานระบาด
วิทยา งานเผยแพร อบรม สาธิต ใหความรูดานสาธารณสุขมูลฐานแกเจาหนาท่ี ผูนําทองถ่ิน ชุมชน 
ประชาชน และอาสาสมัครท่ีปฏิบัติงานดานสาธารณสุข นอกจากนั้นยังปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับการ
ดําเนินการสํารวจสภาพเขตทองท่ี ปญหา และขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการสงเสริมสุขภาพ เชน 
จํานวนประชากร แยกตามกลุมอายุ จํานวนหญิงมีครรภ วัฒนธรรม ประเพณีในเขตครอบคลุมของ
สถานบริการ ฯลฯ หรือปฏิบัติงานในลักษณะสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงาน
สาธารณสุขในระดับตาง ๆ ประสานงานใหความรวมมือกับแพทย หรือเจาหนาท่ีฝายรักษาพยาบาล
ในงานสาธารณสุข รวมท้ังรวมปฏิบัติงานศึกษา วิจัย สํารวจ และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม ระดับปฏิบัติงาน 
  เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม ระดับชํานาญงาน 
  เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ใหบริการทางสาธารณสุข ไดแก การบริการออกตรวจสุขภาพรางกาย การใหคําแนะนํา

ชวยเหลือสงเคราะห การใหภูมิคุมกันโรคแกผูปวยหรือประชาชนท่ัวไป การใหความรูดาน
การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน การสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็ก งานทันตสาธารณสุข การ
สุขาภิบาล การควบคุมปองกันโรค เปนตน เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

(2) ใหบริการสาธารณสุขในดานเวชภัณฑและเคร่ืองมือเคร่ืองใชทางสงเสริมสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอม เชน เคร่ืองพนยาฆาลูกน้ํา เคร่ืองตรวจวัดระดับแอลกอฮอล ผงทราบอะเบท 
เปนตน เพ่ือใหการดําเนินงานตางๆ เปนไปอยางราบร่ืน และเกิดความปลอดภัยแก
ประชาชน 

(3) ดูแลความสะอาดเรียบรอยของชุมชนและส่ิงแวดลอม เชน การจัดหาถังขยะใหเพียงพอ การ
แยกประเภทขยะสําหรับการนําไปรีไซเคิล เ พ่ือใหประชาชนมี สุขภาวะ ท่ีดีและมี
สภาพแวดลอมท่ีดี 

(4) สํารวจ รวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานสถิต ิเพ่ือใชในงานสงเสริมสุขภาพในดานอนามัยแม
และเด็ก ดานสงเสริมภูมิคุมกันโรค ดานโภชนาการ ดานสุขาภิบาล   

(5) ใหคําแนะนําและสาธิตวิธีการและแนวทางในการสงเสริมสุขภาพ ไดแก  การปองกัน
โรคติดตอตามฤดูกาล การปองกันอุบัติเหตุ งานสุขาภิบาลท่ีพักอาศัยและชุมชน งานอนามัย
ส่ิงแวดลอม งานโภชนาการ การวางแผนครอบครัว การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน งานทันต
สาธารณสุข เปนตน เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพท่ีด ี

(6) ใหบริการเยี่ยมเยียนประชาชนตามชุมชนตางๆ พรอมท้ังใหคําแนะนําในงานสงเสริมสุขภาพ
ตางๆ เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการอยางท่ัวถึง 

(7) จัดทําโครงการในงานสงเสริมสุขภาพตางๆ เชน การควบคุมและปองกันโรคติดตอตาม
ฤดูกาล การปรับปรุงดานโภชนาการตามรานอาหารในชุมชน การปรับปรุงดานอนามัย
ส่ิงแวดลอมแกชุมชน เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาวะท่ีด ี

(8) จัดฝกอบรมและทบทวนความรูในงานสงเสริมสุขภาพแกอาสาสมัครสาธารณสุข เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน 

(9) จัดเก็บ ดูแลรักษา และจัดเตรียมอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชในงานสงเสริมสุขภาพใหมีสภาพ
และจํานวนเพียงพอตอการใชงาน 
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(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานบริการ 
(12) ใหความรู ประชาสัมพันธ ในงานดานสาธารณสุขเบ้ืองตน แกประชาชน  เพ่ือใชในการดูแล

สุขภาพตนเองไดอยางเหมาะสม 
(13) ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกัน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืน

และมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข  การพยาบาล  ซึ่งมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาตอ

จากประโยคมัธยมศึกษาตอนตนสายสามัญหรือเทียบเทาไมนอยกวา 1 ป หรือ 
2. ไดรับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข  การพยาบาล การแพทยแผนไทยซึ่งมีระยะเวลา

การศึกษาไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีศึกษาวิชาสามัญหรือ 
3. ไดรับประกาศนียบัตรหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการสาธารณสุข  การพยาบาลซึ่งมีระยะเวลา

การศึกษาไมนอยกวา 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีศึกษาวิชาสามัญหรือ 
4. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการแพทยแผนไทยหรือทางอื่นท่ี 

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

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ใหบริการทางสาธารณสุข พรอมท้ังประยุกตการปฏิบัติงานหรือวิธีการทํางานในดานการ

บริการออกตรวจสุขภาพรางกาย การใหคําแนะนําชวยเหลือสงเคราะห การใหภูมิคุมกันโรค
แกผูปวยหรือประชาชนท่ัวไป การใหความรูดานการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน การสงเสริม
สุขภาพอนามัยแมและเด็ก งานทันตสาธารณสุข การสุขาภิบาล การควบคมุปองกันโรค เปน
ตน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

(2) ควบคุมการใหบริการสาธารณสุขในดานเวชภัณฑและเคร่ืองมือเคร่ืองใชทางสงเสริมสุขภาพ
และส่ิงแวดลอม เชน เคร่ืองพนยาฆาลูกน้ํา เคร่ืองตรวจวัดระดับแอลกอฮอล ผงทราบอะเบท 
เปนตน เพ่ือใหการดําเนินงานตางๆ เปนไปอยางราบร่ืน และเกิดความปลอดภัยแก
ประชาชน 

(3) ตรวจสอบความสะอาดเรียบรอยของชุมชนและส่ิงแวดลอม เชน การจัดหาถังขยะใหเพียงพอ 
การแยกประเภทขยะสําหรับการนําไปรีไซเคิล เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีและมี
สภาพแวดลอมท่ีดี 

(4) ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย จัดทํารายงานขอมูลทางดานสาธารณสุข เพ่ือใชประกอบการ
วางแผน และการพัฒนาคุณภาพงานไดอยางเหมาะสม  

(5) ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน  วิธีการทํางาน พรอมท้ังตัดสินใจแกไขปญหา ในงาน
สงเสริมสุขภาพ เพ่ือพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ  

(6) ศึกษา วิเคราะหขอมูล รายงานและสถิติ เพ่ือใชในงานสงเสริมสุขภาพในดานอนามัยแมและ
เด็ก ดานสงเสริมภูมิคุมกันโรค ดานโภชนาการ ดานสุขาภิบาล   

(7) ใหคําแนะนําและสาธิตวิธีการและแนวทางในการสงเสริมสุขภาพ ไดแก การปองกัน
โรคติดตอตามฤดูกาล การปองกันอุบัติเหตุ งานสุขาภิบาลท่ีพักอาศัยและชุมชน งานอนามัย
ส่ิงแวดลอม งานโภชนาการ การวางแผนครอบครัว การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน งานทันต
สาธารณสุข เปนตน เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพท่ีด ี

(8) ใหบริการเยี่ยมเยียนประชาชนตามชุมชนตางๆ พรอมท้ังใหคําแนะนําในงานสงเสริมสุขภาพ
ตางๆ เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการอยางท่ัวถึง 

(9) จัดทําโครงการในงานสงเสริมสุขภาพตางๆ เชน การควบคุมและปองกันโรคติดตอตาม
ฤดูกาล การปรับปรุงดานโภชนาการตามรานอาหารในชุมชน การปรับปรุงดานอนามัย
ส่ิงแวดลอมแกชุมชน เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี 
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(10) ควบคุมการฝกอบรมและทบทวนความรูในงานสงเสริมสุขภาพแกอาสาสมัครสาธารณสุข 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน 

(11) ควบคุมการดูแลรักษาและการจัดเตรียมอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชในงานสงเสริมสุขภาพให
มีสภาพและจํานวนเพียงพอตอการใชงาน 

(12) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(13) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(14) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงานในระดับรองลงมา เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางถูกตอง 
(15) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานของตนเอง เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 
3.  ดานบริการ 
(16) ใหความรู แนะนํา ประชาสัมพันธในงานดานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม แกประชาชน 

เพ่ือใชในการดูแลสุขภาพตนเองไดอยางเหมาะสม 
(17) ติดตอ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหการดําเนินงาน

เปนไปอยางราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอมประเภทท่ัวไป 

ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสงเสริมสุขภาพ งานดานส่ิงแวดลอมหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ตรวจสอบและควบคุมการใหบริการทางสาธารณสุข พรอมท้ังประยุกตการปฏิบัติงานหรือ

วิธีการทํางานในดานการบริการออกตรวจสุขภาพรางกาย การใหคําแนะนําชวยเหลือ
สงเคราะห การใหภูมิคุมกันโรคแกผูปวยหรือประชาชนท่ัวไป การใหความรูดานการ
รักษาพยาบาลเบ้ืองตน การสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็ก งานทันตสาธารณสุข การ
สุขาภิบาล การควบคุมปองกันโรค เปนตน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

(2) วิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานและแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในงานดานสาธารณสุข  
ประยุกตการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

(3) ประเมินและสรุปสถานการณดานสาธารณสุชและส่ิงแวดลอมชุมชน เพ่ือวางแผนการ
ดําเนินงานท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี  

(4) ศึกษา คนควา วิเคราะห จัดทํารายงานดานสาธารณสุข เพ่ือนําไปใชในการวางแผนปรับปรุง
ระบบงานใหมีประสิทธิภาพ 

(5) วางแผนในการดําเนินการควบคุม ตรวจสอบ ดูแล บํารุงรักษา เวชภัณฑ เคร่ืองมืออุปกรณ
ดานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม เพ่ือใหมีจํานวนท่ีเพียงพอตอการใชงาน อยูในสภาพ
พรอมใชงานและใหเปนไปตามมาตรฐาน 

(6) ควบคุมการใหบริการสาธารณสุขในดานเวชภัณฑและเคร่ืองมือเคร่ืองใชทางสงเสริมสุขภาพ
และส่ิงแวดลอม เชน เคร่ืองพนยาฆาลูกน้ํา เคร่ืองตรวจวัดระดับแอลกอฮอล ผงทราบอะเบท 
เปนตน เพ่ือใหการดําเนินงานตางๆ เปนไปอยางราบร่ืน และเกิดความปลอดภัยแก
ประชาชน 

(7) ตรวจสอบความสะอาดเรียบรอยของชุมชนและส่ิงแวดลอม เชน การจัดหาถังขยะใหเพียงพอ 
การแยกประเภทขยะสําหรับการนําไปรีไซเคิล เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีและมี
สภาพแวดลอมท่ีดี 

(8) วิเคราะหปญหาในการปฏิบัติงานและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือพัฒนาการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ 

(9) ประเมินและสรุปสถานการณในงานสงเสริมสุขภาพในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือวางแผนการ
ดําเนินงานท่ีเหมาะสมกับบริบทของแตละชุมชน  
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(10) ศึกษา วิเคราะหขอมูล รายงานและสถิติ เพ่ือใชในงานสงเสริมสุขภาพในดานอนามัยแมและ
เด็ก ดานสงเสริมภูมิคุมกันโรค ดานโภชนาการ ดานสุขาภิบาล   

(11) ใหคําแนะนําและสาธิตวิธีการและแนวทางในการสงเสริมสุขภาพ ไดแก การปองกัน
โรคติดตอตามฤดูกาล การปองกันอุบัติเหตุ งานสุขาภิบาลท่ีพักอาศัยและชุมชน งานอนามัย
ส่ิงแวดลอม งานโภชนาการ การวางแผนครอบครัว การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน งานทันต
สาธารณสุข เปนตน เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพท่ีด ี

(12) จัดทําโครงการในงานสงเสริมสุขภาพตางๆ เชน การควบคุมและปองกันโรคติดตอตาม
ฤดูกาล การปรับปรุงดานโภชนาการตามรานอาหารในชุมชน การปรับปรุงดานอนามัย
ส่ิงแวดลอมแกชุมชน เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี 

(13) วางแผนการฝกอบรมและทบทวนความรูในงานสงเสริมสุขภาพแกอาสาสมัครสาธารณสุข 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน 

(14) วางแผนในการดูแลรักษาอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชในงานสงเสริมสุขภาพ ใหเปนไปตาม
มาตรฐาน มีสภาพและจํานวนเพียงพอตอการใชงาน 

(15) ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย จัดทํารายงานขอมูลทางดานสาธารณสุข เพ่ือใชประกอบการ
วางแผน และการพัฒนาคุณภาพงานไดอยางเหมาะสม  

(16) ฝกอบรมและถายทอดความรูดานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอมแกเจาหนาท่ีและ
อาสาสมัคร เพ่ือเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐานตามหลักวิชาการ 

(17) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(18) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(19) ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุ

เปาหมายและวัตถุประสงคของหนวยงาน 
(20) ควบคุม กํากับ ดูแลโครงการดานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม เพ่ือใหการบริหารจัดการ

บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน 
 
3.  ดานบริการ 
(21) ประชุม ตอบปญหา เสนอความเห็นเกี่ยวกับงานดานสาธารณสุข แกองคกร หรือชุมชน 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายของหนวยงาน   
(22) ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในงานดานสาธารณสุข เพ่ือสรางความรวมมือและการ

สนับสนุนในการบริการดานสาธารณสุข ท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
(23) จัดทําเอกสาร ตํารา คูมือ เอกสารส่ือเผยแพรท่ีเกี่ยวของกับงานดานสาธารณสุขในรูปแบบ

ตางๆ เพ่ือการเรียนรูและความเขาใจแกเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน และประชาชน 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอมประเภทท่ัวไป 

ระดับชํานาญงานหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ปโดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
งานสงเสริมสุขภาพ งานดานส่ิงแวดลอมหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอมประเภทท่ัวไป 
ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ปโดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
งานสงเสริมสุขภาพ งานดานส่ิงแวดลอมหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน สุขาภิบาล 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

งานนี้ครอบคลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงานทางการใหบริการดานสุขาภิบาล ซึ่งมี
ลักษณะงานท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานดานสุขาภิบาล การปองกันควบคุมโรค การสงเสริมสุขภาพ 
การกําจัดของเสียและส่ิงปฎิกูลอยางเปนระบบใหกับชุมชน หรือทองถ่ิน ตามแผนท่ีไดวางไว เพ่ือให
เปนไปตามมาตรฐานการสาธารณสุขของชุมชน และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  เจาพนักงานสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติงาน 
  เจาพนักงานสุขาภิบาล ระดับชํานาญงาน 
  เจาพนักงานสุขาภิบาล ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สุขาภิบาล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานสุขาภิบาล 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) สงเสริมและพัฒนางานสุขาภิบาลของชุมชน ใหเปนไปตามมาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนงาน

สาธารณสุขข้ันมูลฐานของชุมชนเปนไปอยางท่ัวถึง ไดแก การจัดหาแหลงน้ําเพ่ือุปโภค
บริโภค จัดทําสุขาท่ีถูกสุขลักษณะ การบําบัดและกําจัดน้ําเสียและส่ิงปฏิกูล การปองกัน
โรคติดตอตามฤดูกาลและโรคไมติดตอ เปนตน    

(2) ออกตรวจสถานท่ีผลิตและจําหนายอาหาร เคร่ืองดื่ม น้ําแข็ง ใหมีความสะอาดและปลอดภัย
ในการบริโภค และถูกตองตามหลักโภชนาการ 

(3) อบรม ใหคําแนะนํา และเผยแพรความรูเกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาลอาหาร น้ํา ส่ิงปฏิกูล 
อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมท่ัวไปแกเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของผูนําทองถ่ินและประชาชนท่ัวไป 
เพ่ือใหบุคคลเหลานั้นมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปใชไดจริงใน
ชีวิตประจําวัน 

(4) ดําเนินโครงการดานสุขาภิบาลตางๆ เชน โครงการลดขยะจากครัวเรือน โครงการขัดแยก
ขยะมีพิษ โครงการรณรงคลดโลกรอน โครงการหนาบานนามองชุมชนนาอยู เปนตน เพ่ือ
สงเสริมใหเกิดสภาวะแวดลอมท่ีดีแกชุมชน 

(5) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสุขาภิบาล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(6) ดูแล ควบคุม ติดตามผล และเฝาระวังมลพิษจากสถานประกอบการหรือแหลงอื่นๆ ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 

(7) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานบริการ 
(8) ใหความรู ประชาสัมพันธ ในงานสุขภิบาลแกประชาชน  เพ่ือใหประชาชนนําไปปฏิบัติเองได

อยางเหมาะสม 
(9) ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกัน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืน

และมีประสิทธิภาพ 
 
 



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข โภชนาการ ซึ่งมีหลักสูตรการกําหนดเวลาศึกษาตอ

จากประโยคมัธยมศึกษาตอนตนสายสามัญไมนอยกวา 1 ปหรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ 

2. ไดรับประกาศนียบัตรเจาพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมต่ํา
กวา 2 ป ตอจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีศึกษาวิชาสามัญ  หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ 

3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการสาธารณสุข โภชนาการหรือ
ทางอื่นท่ี  ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สุขาภิบาล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานสุขาภิบาล 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุมการปฏิบัติงานสงเสริมและพัฒนางานสุขาภิบาลของชุมชน ใหเปนไปตามมาตรฐาน 

เพ่ือสนับสนุนงานสาธารณสุขข้ันมูลฐานของชุมชนเปนไปอยางท่ัวถึง ไดแก การจัดหาแหลง
น้ําเพ่ือุปโภคบริโภค จัดทําสุขาท่ีถูกสุขลักษณะ การบําบัดและกําจัดน้ําเสียและส่ิงปฏิกูล การ
ปองกันโรคติดตอตามฤดูกาลและโรคไมติดตอ เปนตน    

(2) ออกตรวจสถานท่ีผลิตและจําหนายอาหาร เคร่ืองดื่ม น้ําแข็ง ใหมีความสะอาดและปลอดภัย
ในการบริโภค และถูกตองตามหลักโภชนาการ 

(3) อบรม ใหคําแนะนํา และเผยแพรความรูเกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาลอาหาร น้ํา ส่ิงปฏิกูล 
อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมท่ัวไปแกเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของผูนําทองถ่ินและประชาชนท่ัวไป 
เพ่ือใหบุคคลเหลานั้นมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปใชไดจริงใน
ชีวิตประจําวัน 

(4) วางแผนโครงการดานสุขาภิบาลตางๆ เชน โครงการลดขยะจากครัวเรือน โครงการขัดแยก
ขยะมีพิษ โครงการรณรงคลดโลกรอน โครงการหนาบานนามองชุมชนนาอยู เปนตน เพ่ือ
สงเสริมใหเกิดสภาวะแวดลอมท่ีดีแกชุมชน 

(5) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสุขาภิบาล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(6) กํากับ ดูและ การเผาระวังมลพิษจากสถานประกอบการหรือแหลงอื่นๆ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
(7) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 

2.  ดานกํากับดูแล 
(8) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงานในระดับรองลงมา เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางถูกตอง 
(9) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานของตนเอง  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

3.  ดานบริการ 
(10) ใหความรู ประชาสัมพันธ ในงานสุขภิบาลแกประชาชน  เพ่ือใหประชาชนนําไปปฏิบัติเองได

อยางเหมาะสม 
(11) ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกัน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืน

และมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสุขาภิบาลประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดรับตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ปโดย

จะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสุขาภิบาล หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สุขาภิบาล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานสุขาภิบาล 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ส่ังการและมอบหมายในการปฏิบัติงานสงเสริมและพัฒนางานสุขาภิบาลของชุมชน ให

เปนไปตามมาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนงานสาธารณสุขข้ันมูลฐานของชุมชนเปนไปอยางท่ัวถึง 
ไดแก การจัดหาแหลงน้ําเพ่ือุปโภคบริโภค จัดทําสุขาท่ีถูกสุขลักษณะ การบําบัดและกําจัดน้ํา
เสียและส่ิงปฏิกูล การปองกันโรคติดตอตามฤดูกาลและโรคไมติดตอ เปนตน    

(2) จัดทําแผนในการออกตรวจสถานท่ีผลิตและจําหนายอาหาร เคร่ืองดื่ม น้ําแข็ง ใหมีความ
สะอาดและปลอดภัยในการบริโภค และถูกตองตามหลักโภชนาการ เพ่ือใหการออกตรวจ
เปนไปอยางท่ัวถึง 

(3) อบรม ใหคําแนะนํา และเผยแพรความรูเกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาลอาหาร น้ํา ส่ิงปฏิกูล 
อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมท่ัวไปแกเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของผูนําทองถ่ินและประชาชนท่ัวไป 
เพ่ือใหบุคคลเหลานั้นมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปใชไดจริงใน
ชีวิตประจําวัน 

(4) วางแผนโครงการดานสุขาภิบาลตางๆ พรอมท้ังบูรณการรวมกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ เชน 
โครงการลดขยะจากครัวเรือน โครงการขัดแยกขยะมีพิษ โครงการรณรงคลดโลกรอน 
โครงการหนาบานนามองชุมชนนาอยู เปนตน เพ่ือสงเสริมใหเกิดสภาวะแวดลอมท่ีดีแก
ชุมชน 

(5) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสุขาภิบาล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(6) กํากับ ดูแลการเฝาระวังมลภาวะเปนพิษจากสถานประกอบการ หรือแหลงอื่น ๆ ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 

(7) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(8) ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุ

เปาหมายและวัตถุประสงคของหนวยงาน 
(9) ควบคุม กํากับ ดูแลโครงการท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการบริหารจัดการบรรลุวัตถุประสงค

ของหนวยงาน 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
3.  ดานบริการ 
(10) ประชุม ตอบปญหา เสนอความเห็นเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลแกชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย   
(11) ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในงานสุขาภิบาล เพ่ือสรางความรวมมือและการ

สนับสนุนท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
(12) จัดทําเอกสาร ตํารา คูมือ เอกสารส่ือเผยแพรท่ีเกี่ยวของกับงานสุขภิบาลในรูปแบบตางๆ  

เพ่ือสรางความรูและความเขาใจท่ีถูกตองใหแกประชาชน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสุขาภิบาลประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี 

ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ปโดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสุขาภิบาล หรืองาน
อื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสุขาภิบาลประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี 
ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ปโดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสุขาภิบาล หรืองาน
อื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน หองสมุด 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงานทางดานหองสมุดหรือใหบริการแกผูใช
หองสมุด ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมดูแลกิจการของหองสมุด จัดหาดูแลเก็บรักษา
หนังสือ รับผิดชอบอาคาร วัสด ุครุภัณฑของหองสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมูและทําบัตรรายการ
หนังสือ แนะนําและใหบริการแกประชาชนในการใชหองสมุด จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม เผยแพร และ
ชักจูงใหประชาชนใชหองสมุด รวบรวมสถิติและจัดทํารายงานประจําปของหองสมุด และปฏิบัติหนาท่ี
อื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  เจาพนักงานหองสมุด ระดับปฏิบัติงาน 
  เจาพนักงานหองสมุด ระดับชํานาญงาน 
  เจาพนักงานหองสมุด ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

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

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   หองสมุด 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานหองสมุด 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ดูแล เก็บรักษา ซอมแซมหนังสือ เพ่ือใหอยูในสภาพพรอมใชบริการ 
(2) ใหบริการยืม-คืน สืบคน ตอบคําถาม เพ่ือใหงานหองสมุดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
(3) รวมจัดทําคูมือการใชหองสมุดเพ่ือใหงานหองสมุดเปนไปตามมาตรฐาน 
(4) พิจารณาจัดหาและคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด เพ่ือใหมีหนังสือและส่ิงพิมพท่ีมีคุณภาพ

บริการแกประชาชน 
(5) ดําเนินงานดานทะเบียนหนังสือ ไดแก ใหเลขหมูและขยายเลขหมูหนังสือ ทําดรรชนีทํา

บรรณานุกรม ทําสารสังเขป เปนตน เพ่ือใหงายตอการสืบคน 
(6) ดําเนินการแลกเปล่ียนหนังสือและส่ิงพิมพกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหประชาชน

ไดอานหนังสือดีมีคุณภาพจากแหลงตางๆ 
(7) ตรวจสอบสภาพของหนังสือหรือส่ิงพิมพ หรือโสตทัศนวัสดุท่ีอยูในความรับผิดชอบเพ่ือบูรณะ

ซอมแซมหรือหาวิธีการเก็บรักษาใหอยูไดนานท่ีสุดเทาท่ีนานได  
(8) จัดทําโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน เพ่ือชักจูงใหประชาชนใชหองสมุดมากข้ึน 
(9) ดูแล อาคาร สถานท่ี วัสดุครุภัณฑของหองสมุด เพ่ือใหหองสมุดมีบรรยากาศท่ีดี 
(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานหองสมุด เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
2.  ดานบริการ 
(12) ใหบริการแนะนําแหลงขอมูลและวิธีการใชหองสมุดแกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเขาใชบริการ 

เพ่ืออํานวยความสะดวก 
(13) รวมจัดกิจกรรมและเผยแพรขอมูลขาวสาร เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเขาใชบริการหองสมุด 
 
 
 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) �0�

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ หรือ 
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบรรณารักษ หรือ 
3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกบรรณารักษหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ หรือ 
4. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางบรรณารักษ หรือทาง

อื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



�02
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   หองสมุด 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานหองสมุด 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ตรวจสอบการเก็บรักษาและการซอมแซมหนังสือ เพ่ือใหอยูในสภาพพรอมใชบริการ 
(2) ใหบริการยืม-คืน สืบคน ตอบคําถาม เพ่ือใหงานหองสมุดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
(3) รวมจัดทําคูมือการใชหองสมุดเพ่ือใหงานหองสมุดเปนไปตามมาตรฐาน 
(4) พิจารณาจัดหาและคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด เพ่ือใหมีหนังสือและส่ิงพิมพท่ีมีคุณภาพ

บริการแกประชาชน 
(5) ควบคุมงานดานทะเบียนหนังสือ ไดแก ใหเลขหมูและขยายเลขหมูหนังสือ ทําดรรชนีทํา

บรรณานุกรม ทําสารสังเขป เปนตน เพ่ือใหงายตอการสืบคน 
(6) ควบคุมดูแลการแลกเปล่ียนหนังสือและส่ิงพิมพกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือให

ประชาชนไดอานหนังสือดีมีคุณภาพจากแหลงตางๆ 
(7) ตรวจสอบสภาพของหนังสือหรือส่ิงพิมพ หรือโสตทัศนวัสดุท่ีอยูในความรับผิดชอบเพ่ือบูรณะ

ซอมแซมหรือหาวิธีการเก็บรักษาใหอยูไดนานท่ีสุดเทาท่ีนานได  
(8) จัดทําโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน เพ่ือชักจูงใหประชาชนใชหองสมุดมากข้ึน 
(9) ศึกษา คนควา ใหขอเสนอแนะและปรับปรุงแกไขระบบการปฏิบัติงานของหองสมุดท้ังในดาน

วิชาการและการใหบริการแกผูใชหองสมุด เพ่ือพัฒงานหองสมุดใหมีผูใชบริการเพ่ิมข้ึน 
(10) ควบคุม และตรวจสอบงานอาคาร สถานท่ี และวัสดุครุภัณฑของหองสมุด เพ่ือใหหองสมุดมี

บรรยากาศท่ีดี 
(11) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานหองสมุด เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
2.  ดานกํากับดูแล 
(13) กํากับ ดูแล และใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เพ่ือใหการ

ดําเนินงานของหองสมุดเปนไปตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนด 
 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) �0�

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
3.  ดานบริการ 
(14) ใหบริการแนะนําแหลงขอมูลและวิธีการใชหองสมุดแกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเขาใชบริการ 

เพ่ืออํานวยความสะดวก 
(15) จัดกิจกรรมและเผยแพรขอมูลขาวสาร เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเขาใชบริการหองสมุด 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานหองสมุดประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานหองสมุด หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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



�0�
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   หองสมุด 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานหองสมุด 
ระดับตําแหนง   อาวโุส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ตรวจสอบการเก็บรักษาและการซอมแซมหนังสือ เพ่ือใหอยูในสภาพพรอมใชบริการ 
(2) ใหบริการยืม-คืน สืบคน ตอบคําถาม เพ่ือใหงานหองสมุดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
(3) รวมจัดทําคูมือการใชหองสมุดเพ่ือใหงานหองสมุดเปนไปตามมาตรฐาน 
(4) พิจารณาจัดหาและคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด เพ่ือใหมีหนังสือและส่ิงพิมพท่ีมีคุณภาพ

บริการแกประชาชน 
(5) ควบคุมงานดานทะเบียนหนังสือ ไดแก ใหเลขหมูและขยายเลขหมูหนังสือ ทําดรรชนีทํา

บรรณานุกรม ทําสารสังเขป เปนตน เพ่ือใหงายตอการสืบคน 
(6) ควบคุมดูแลการแลกเปล่ียนหนังสือและส่ิงพิมพกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือให

ประชาชนไดอานหนังสือดีมีคุณภาพจากแหลงตางๆ 
(7) ตรวจสอบสภาพของหนังสือหรือส่ิงพิมพ หรือโสตทัศนวัสดุท่ีอยูในความรับผิดชอบเพ่ือบูรณะ

ซอมแซมหรือหาวิธีการเก็บรักษาใหอยูไดนานท่ีสุดเทาท่ีนานได  
(8) จัดทําโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน เพ่ือชักจูงใหประชาชนใชหองสมุดมากข้ึน 
(9) ศึกษา คนควา ใหขอเสนอแนะและปรับปรุงแกไขระบบการปฏิบัติงานของหองสมุดท้ังในดาน

วิชาการและการใหบริการแกผูใชหองสมุด เพ่ือพัฒงานหองสมุดใหมีผูใชบริการเพ่ิมข้ึน 
(10) ควบคุม และตรวจสอบงานอาคาร สถานท่ี และวัสดุครุภัณฑของหองสมุด เพ่ือใหหองสมุดมี

บรรยากาศท่ีดี 
(11) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานหองสมุด เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
2.  ดานกํากับดูแล 
(13) ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในสายการบังคับบัญชา เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพ 
(14) กําหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาท่ีและงบประมาณของ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานสําเร็จลุลวง 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(15) ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเร่ือง
ตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 

 
3.  ดานบริการ 
(16) ใหบริการแนะนําแหลงขอมูลและวิธีการใชหองสมุดแกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเขาใชบริการ 

เพ่ืออํานวยความสะดวก 
(17) จัดกิจกรรมและเผยแพรขอมูลขาวสาร เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเขาใชบริการหองสมุด 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานหองสมุดประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี 

ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานหองสมุดหรือ 
งานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานหองสมุดประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี 
ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานหองสมุดหรืองาน
อื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน สัตวบาล 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางสัตวบาล เชน ควบคุมการเล้ียงสัตว การ
ผสมอาหารสัตว การสุขาภิบาลสัตว การปลูกพืชอาหารสัตวและการถนอมอาหารสัตว การศึกษา
ประวัติพันธุสัตวเพ่ือประโยชนในการคัดเลือกพันธุ การผสมพันธุ และการตอนสัตว การเก็บตัวอยาง
อาหารสัตว และวัตถุดิบอาหารสัตว การตรวจสภาพโรงงานรานคาอาหารสัตว การตรวจสอบการ
บรรจุหีบหอใหเปนไปตามมาตรฐาน การใหการสุขาภิบาลสัตว การดูแลการปลูกพืชอาหารสัตว และ
การบํารุงรักษาทุงหญาอาหารสัตว การดูแลใหสัตวเขาใชทุงหญา การผสมอาหารและถนอมอาหาร
สัตว การฝกหัดสัตวเพ่ือรีดเก็บน้ําเชื้อ การรวบรวมสถิติเกี่ยวกับสัตว และใหการสงเสริมการเล้ียงสัตว 
และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  เจาพนักงานสัตวบาล ระดับปฏิบัติงาน 
  เจาพนักงานสัตวบาล ระดับชํานาญงาน 
  เจาพนักงานสัตวบาล ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สัตวบาล 
ชือ่ตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานสัตวบาล 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ดูแลและรับผิดชอบการเล้ียงสัตว และการสุขาภิบาลสัตว เพ่ือใหสัตวมีสุขภาพสมบูรณ 

แข็งแรง และปราศจากโรค 
(2) ดูแลและรับผิดชอบการปลูกพืชอาหารสัตว และการบํารุงรักษาทุงหญาอาหารสัตว เพ่ือใหมี

พืชและทุงหญาอาหารสัตวท่ีมีความอุดมสมบูรณ และเหมาะสมกับสุขภาพอนามัยของสัตว 
(3) ผสมอาหารและถนอมอาหารสัตว เพ่ือใหมีอาหารท่ีถูกสุขลักษณะและสามารถเก็บรักษาได

ในระยะยาว 
(4) สํารวจ คัดเลือกพันธุ ตอน และผสมพันธุสัตว เพ่ือใหมีสัตวท่ีมีสุขภาพ และคุณภาพท่ีดี  
(5) รวบรวมขอมูล และสถิติตางๆ ท่ีเกี่ยวกับสัตวบาล เชน การเล้ียงสัตว การผสมอาหารสัตว 

การสุขาภิบาลสัตว การปลูกพืชอาหารสัตวและการถนอมอาหารสัตว การเก็บตัวอยางอาหาร
สัตว และวัตถุดิบอาหารสัตว เปนตน เพ่ือใหมีขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน และเปนประโยชนใน
การดําเนินงานดานสัตวบาล 

(6) ศึกษาประวัติพันธุสัตวตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือประโยชนในการคัดเลือกพันธุ การผสมพันธุ 
และการตอนสัตวใหมีคุณภาพ และมาตรฐานมากท่ีสุด 

(7) ดําเนินการตรวจสภาพโรงงานรานคาอาหารสัตว และการบรรจุหีบหอตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง และตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(8) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสัตวบาล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
ไวสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานบริการ 
(10) ใหคําแนะนํา คําปรึกษา และขอเสนอแนะตางๆ ดานสัตวบาล เชน การเล้ียงสัตว การ

ปรับปรุงพันธุสัตว เปนตน แกเกษตรกร ประชาชนท่ัวไป และหนวยงานตางๆ เพ่ือใหมี
ความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปประยุกตใชเกิดประโยชนได 

(11) ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือขอความชวยเหลือและรวมมือ
ในงานทางสัตวบาล และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของ
หนวยงาน 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาสัตวบาลหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สัตวบาล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานสัตวบาล 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการรับผิดชอบการเล้ียงสัตว และการสุขาภิบาลสัตว เพ่ือใหสัตวมีสุขภาพ

สมบูรณ แข็งแรง และปราศจากโรค 
(2) ควบคุม และดูแลการรับผิดชอบการปลูกพืชอาหารสัตว และการบํารุงรักษาทุงหญาอาหาร

สัตว เพ่ือใหมีพืชและทุงหญาอาหารสัตวท่ีมีความอุดมสมบูรณ และเหมาะสมกับสุขภาพ
อนามัยของสัตว 

(3) ควบคุม และดูแลการผสมอาหารและถนอมอาหารสัตว เพ่ือใหมีอาหารท่ีถูกสุขลักษณะและ
สามารถเก็บรักษาไดในระยะยาว 

(4) ควบคุม และดูแลการสํารวจ คัดเลือกพันธุ ตอน และผสมพันธุสัตว เพ่ือใหมีสัตวท่ีมีสุขภาพ 
และคุณภาพท่ีดี  

(5) ควบคุม และดูแลการรวบรวมขอมูล และสถิติตางๆ ท่ีเกี่ยวกับสัตวบาล เชน การเล้ียงสัตว 
การผสมอาหารสัตว การสุขาภิบาลสัตว การปลูกพืชอาหารสัตวและการถนอมอาหารสัตว 
การเก็บตัวอยางอาหารสัตว และวัตถุดิบอาหารสัตว เปนตน เพ่ือใหมีขอมูลท่ีถูกตอง 
ครบถวน และเปนประโยชนในการดําเนินงานดานสัตวบาล 

(6) จัดทําขอมูล เอกสาร และรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานสัตวบาล เพ่ือใหมีขอมูล เอกสาร 
และรายงานท่ีถูกตอง ครบถวน และเปนประโยชนในการดําเนินงานดานสัตวบาล 

(7) ควบคุม และดูแลการศึกษาประวัติพันธุสัตวตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือประโยชนในการคัดเลือก
พันธุ การผสมพันธุ และการตอนสัตวใหมีคุณภาพ และมาตรฐานมากท่ีสุด 

(8) ควบคุม และดูแลการดําเนินการตรวจสภาพโรงงานรานคาอาหารสัตว และการบรรจุหีบหอ
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง และตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด
ไว 

(9) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสัตวบาล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

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

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

2.  ดานกํากับดูแล 
(11) ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานดานสัตวบาลของหนวยงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป

อยางถูกตอง และตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
(12) รวมวางแผนงาน และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานดานสัตวบาลของหนวยงาน 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานของหนวยงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 
3.  ดานบริการ 
(13) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานทางสัตวบาลท่ีซับซอนแก ผูใตบังคับบัญชา 

หรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมาในหนวยงานเดียวกันจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และประชาชน
ท่ัวไป เพ่ือถายทอดความรู ความชํานาญ ดานงานทางสัตวบาลแกผูท่ีสนใจ 

(14) ประสานงานและบูรณาการงานกับหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ เพ่ือขอความชวยเหลือและ
รวมมือในงานทางสัตวบาล และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการ
ทํางานของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสัตวบาลประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สัตวบาล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานสัตวบาล 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการเล้ียงสัตว และการสุขาภิบาลสัตว เพ่ือใหสัตวมีสุขภาพ

สมบูรณ แข็งแรง และปราศจากโรค 
(2) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการปลูกพืชอาหารสัตว และการบํารุงรักษาทุงหญาอาหาร

สัตว เพ่ือใหมีพืชและทุงหญาอาหารสัตวท่ีมีความอุดมสมบูรณ และเหมาะสมกับสุขภาพ
อนามัยของสัตว 

(3) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการผสมอาหารและถนอมอาหารสัตว เพ่ือใหมีอาหารท่ีถูก
สุขลักษณะและสามารถเก็บรักษาไดในระยะยาว 

(4) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการสํารวจ คัดเลือกพันธุ ตอน และผสมพันธุสัตว เพ่ือใหมี
สัตวท่ีมีสุขภาพ และคุณภาพท่ีดี  

(5) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการรวบรวมขอมูล และสถิติตางๆ ท่ีเกี่ยวกับสัตวบาล เชน 
การเล้ียงสัตว การผสมอาหารสัตว การสุขาภิบาลสัตว การปลูกพืชอาหารสัตวและการถนอม
อาหารสัตว การเก็บตัวอยางอาหารสัตว และวัตถุดิบอาหารสัตว เปนตน เพ่ือใหมีขอมูลท่ี
ถูกตอง ครบถวน และเปนประโยชนในการดําเนินงานดานสัตวบาล 

(6) ควบคุม และดูแลการจัดทําขอมูล เอกสาร และรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานสัตวบาล 
เพ่ือใหมีขอมูล เอกสาร และรายงานท่ีถูกตอง ครบถวน และเปนประโยชนในการดําเนินงาน
ดานสัตวบาล 

(7) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการศึกษาประวัติพันธุสัตวตางๆท่ีเกี่ยวของ เพ่ือประโยชนใน
การคัดเลือกพันธุ การผสมพันธุ และการตอนสัตวใหมีคุณภาพ และมาตรฐานมากท่ีสุด 

(8) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินการตรวจสภาพโรงงานรานคาอาหารสัตว และ
การบรรจุหีบหอตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง และตรงตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(9) กําหนดแผนงาน และแนวทางการดําเนินงานดานสัตวบาลของหนวยงาน เพ่ือใหการ
ดําเนินงานสัตวบาลมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และสอดคลองตามเปาหมาย และแผนงานท่ี
กําหนดไว 

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสัตวบาล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(12) กํากับตรวจสอบการปฏิบัติงานทางสัตวบาลของเจาหนาท่ีในความรับผิดชอบ เพ่ือใหการ

ดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
(13) วางแผน ประเมินผลใหคําแนะนําปรึกษา และแกไขปญหาขอขัดของ ในการปฏิบัติงานทาง

สัตวบาลของผูใตบังคับบัญชาในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ี
รับผิดชอบเปนไปอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

 
3.  ดานบริการ 
(14) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานทางสัตวบาลท่ีซับซอนแก ผูใตบังคับบัญชา 

หรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมาในหนวยงานเดียวกันจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และประชาชน
ท่ัวไป เพ่ือถายทอดความรู ความชํานาญ ดานงานทางสัตวบาลแกผูท่ีสนใจ 

(15) ประสานงานและบูรณาการงานกับหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ เพ่ือขอความชวยเหลือและ
รวมมือในงานทางสัตวบาล และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการ
ทํางานของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสัตวบาลประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี 

ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสัตวบาลมาแลวไมนอย
กวา 1 ป  หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสัตวบาลประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี 
ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสัตวบาลมาแลวไมนอย
กวา 1 ป 

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

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ประมง 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางประมง เชน การประมูลท่ีจับสัตวน้ํา  
การกําหนดหรือเปล่ียนแปลงประเภทท่ีจับสัตวน้ํา การกําหนดเงื่อนไข การใชเคร่ืองมือในท่ีจับสัตวน้ํา
ประเภทท่ีอนุญาตควบคุมมิใหจับสัตวน้ํามากเกินไป การออกตรวจการใชเคร่ืองมือจับสัตวน้ําท่ีไม
ประกาศหาม การตรวจสภาพท่ีจับสัตวน้ําเพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการประกาศกําหนดประเภทท่ี
จับสัตวน้ํา การดําเนินการเพ่ือออกประกาศเกี่ยวกับระเบียบตางๆ เกี่ยวกับการประมง การควบคุม
และแกไขทะเบียนท่ีจับสัตวน้ํา การพิจารณาใหความชวยเหลือดานประมงสงเคราะหแกผูมีอาชีพ
ประมง เปนตน ตลอดจนสงเสริม เผยแพรความรูเกี่ยวกับการประมง และชวยนักวิชาการในงาน
ศึกษาคนควาวิเคราะหดานประมง และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  เจาพนักงานประมง ระดับปฏิบัติงาน 
  เจาพนักงานประมง ระดับชํานาญงาน 
  เจาพนักงานประมง ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

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

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ประมง 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานประมง 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) สงเสริม และเผยแพรขอมูล ขาวสาร และความรูตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการประมงแกผูมีอาชีพ

ประมง และประชาชนท่ัวไปท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรู และความเขาใจท่ีถูกตอง ครบถวน 
และเปนประโยชนในการดําเนินงานตอไป 

(2) ชวยนักวิชาการในงานศึกษา คนควา วิเคราะห และวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการประมง เพ่ือ
สนับสนุนใหงานประมงมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ 

(3) ดูแลและแกไขทะเบียนท่ีจับสัตวน้ํา เพ่ือใหมีทะเบียนจับสัตวน้ําท่ีเปนปจจุบัน ถูกตอง และ
ครบถวน  

(4) ออกตรวจการใชเคร่ืองมือจับสัตวน้ําท่ีไมประกาศหาม และตรวจสภาพท่ีจับสัตวน้ํา เพ่ือเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับการประกาศกําหนดประเภทท่ีจับสัตวน้ํา และดําเนินการเพ่ือออกประกาศ
เกี่ยวกับระเบียบตางๆ เกี่ยวกับการประมง 

(5) ดําเนินการออกประกาศกําหนดประเภทท่ีจับสัตวน้ํา และประกาศเกี่ยวกับระเบียบตางๆ ท่ี
เกี่ยวกับการประมง เพ่ือเปนมาตรฐานท่ีถูกตอง และชัดเจนในการดําเนินงานดานประมงแก
หนวยงาน ประชาชน และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ  

(6) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานประมง เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(7) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
ไวสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานบริการ 
(8) ใหคําแนะนํา คําปรึกษา และขอเสนอแนะตางๆ ดานประมง แกผูมีอาชีพประมง ประชาชน

ท่ัวไป และหนวยงานตางๆ เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไป
ประยุกตใชเกิดประโยชนได 

(9) ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือขอความชวยเหลือและรวมมือ
ในงานทางประมง และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของ
หนวยงาน 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาประมงหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ประมง 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานประมง 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการสงเสริม และการเผยแพรขอมูล ขาวสาร และความรูตางๆ ท่ีเกี่ยวกับ

การประมงแกผูมีอาชีพประมง และประชาชนท่ัวไปท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรู และความ
เขาใจท่ีถูกตอง ครบถวน และเปนประโยชนในการดําเนินงานตอไป 

(2) ชวยนักวิชาการในงานศึกษา คนควา วิเคราะห และวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการประมง เพ่ือ
สนับสนุนใหงานประมงมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ 

(3) ควบคุม และดูแลการแกไขทะเบียนท่ีจับสัตวน้ํา เพ่ือใหมีทะเบียนจับสัตวน้ําท่ีเปนปจจุบัน 
ถูกตอง และครบถวน  

(4) ควบคุม และดูแลการออกตรวจการใชเคร่ืองมือจับสัตวน้ําท่ีไมประกาศหาม และตรวจสภาพ
ท่ีจับสัตวน้ํา เพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการประกาศกําหนดประเภทท่ีจับสัตวน้ํา และ
ดําเนินการเพ่ือออกประกาศเกี่ยวกับระเบียบตางๆ เกี่ยวกับการประมง 

(5) ควบคุม และดูแลดําเนินการออกประกาศกําหนดประเภทท่ีจับสัตวน้ํา และประกาศเกี่ยวกับ
ระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการประมง เพ่ือเปนมาตรฐานท่ีถูกตอง และชัดเจนในการ
ดําเนินงานดานประมงแกหนวยงาน ประชาชน และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ  

(6) รวมเสนอความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการตามกฎหมายประมงตามท่ีไดรับมอบหมาย เชน
การประมูลท่ีจับสัตวน้ํา การกําหนดหรือเปล่ียนแปลงประเภทท่ีจับสัตวน้ํา การกําหนด
เงื่อนไข การใชเคร่ืองมือในท่ีจับสัตวน้ําประเภทท่ีอนุญาตควบคุมมิใหจับสัตวน้ํามากเกินไป 
เปนตน เพ่ือเปนขอมูลประกอบการกําหนดมาตรฐาน กฎหมาย หลักเกณฑ และระเบียบ
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานการประมง 

(7) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานประมง เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(9) ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานดานประมงของหนวยงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยาง

ถูกตอง และตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(10) รวมวางแผนงาน และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานดานประมงของหนวยงาน เพ่ือให
การปฏิบัติงานของหนวยงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 
3.  ดานบริการ 
(11) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานทางประมงท่ีซับซอนแก ผูใตบังคับบัญชา 

หรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมาในหนวยงานเดียวกันจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และประชาชน
ท่ัวไป เพ่ือถายทอดความรู ความชํานาญ ดานงานทางประมงแกผูท่ีสนใจ 

(12) ประสานงานและบูรณาการงานกับหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ เพ่ือขอความชวยเหลือและ
รวมมือในงานทางประมง และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการ
ทํางานของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานประมงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

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



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ประมง 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานประมง 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการสงเสริม และการเผยแพรขอมูล ขาวสาร และความรู

ตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการประมงแกผูมีอาชีพประมง และประชาชนท่ัวไปท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมี
ความรู และความเขาใจท่ีถูกตอง ครบถวน และเปนประโยชนในการดําเนินงานตอไป 

(2) ชวยนักวิชาการในงานศึกษา คนควา วิเคราะห และวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการประมง เพ่ือ
สนับสนุนใหงานประมงมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ 

(3) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการแกไขทะเบียนท่ีจับสัตวน้ํา เพ่ือใหมีทะเบียนจับสัตวน้ําท่ี
เปนปจจุบัน ถูกตอง และครบถวน  

(4) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการออกตรวจการใชเคร่ืองมือจับสัตวน้ําท่ีไมประกาศหาม 
และตรวจสภาพท่ีจับสัตวน้ํา เพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการประกาศกําหนดประเภทท่ีจับ
สัตวน้ํา และดําเนินการเพ่ือออกประกาศเกี่ยวกับระเบียบตางๆ เกี่ยวกับการประมง 

(5) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการออกประกาศกําหนดประเภทท่ีจับสัตวน้ํา และประกาศ
เกี่ยวกับระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการประมง เพ่ือเปนมาตรฐานท่ีถูกตอง และชัดเจนในการ
ดําเนินงานดานประมงแกหนวยงาน ประชาชน และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ  

(6) พิจารณา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการตามกฎหมายประมงตามท่ีไดรับ
มอบหมาย เชน การประมูลท่ีจับสัตวน้ํา การกําหนดหรือเปล่ียนแปลงประเภทท่ีจับสัตวน้ํา 
การกําหนดเงื่อนไข การใชเคร่ืองมือในท่ีจับสัตวน้ําประเภทท่ีอนุญาตควบคุมมิใหจับสัตวน้ํา
มากเกินไป เปนตน เพ่ือเปนขอมูลประกอบการกําหนดมาตรฐาน กฎหมาย หลักเกณฑ และ
ระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานการประมง 

(7) กําหนดแผนงาน และแนวทางการดําเนินงานดานประมงของหนวยงาน เพ่ือใหการ
ดําเนินงานประมงมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และสอดคลองตามเปาหมาย และแผนงานท่ี
กําหนดไว 

(8) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานประมง เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

2.  ดานกํากับดูแล 
(10) กํากับตรวจสอบการปฏิบัติงานทางประมงของเจาหนาท่ีในความรับผิดชอบ เพ่ือใหการ

ดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
(11) วางแผน ประเมินผลใหคําแนะนําปรึกษา และแกไขปญหาขอขัดของ ในการปฏิบัติงานทาง

ประมงของผูใตบังคับบัญชาในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ี
รับผิดชอบเปนไปอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

 
3.  ดานบริการ 
(12) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานทางประมงท่ีซับซอนแก ผูใตบังคับบัญชา 

หรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมาในหนวยงานเดียวกันจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และประชาชน
ท่ัวไป เพ่ือถายทอดความรู ความชํานาญ ดานงานทางประมงแกผูท่ีสนใจ 

(13) ประสานงานและบูรณาการงานกับหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ เพ่ือขอความชวยเหลือและ
รวมมือในงานทางประมง และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการ
ทํางานของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานประมงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี 

ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประมงมาแลวไมนอย
กวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานประมงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประมงมาแลวไมนอยกวา 1 
ป 

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

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน เกษตร 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางการเกษตร การสงเสริมการเกษตร  
การปองกันและกําจัดศัตรูพืช และการชวยนักวิชาการเกษตรในการศึกษา วิเคราะห คนควา ทดลอง 
ปฏิบัติงานทางดานการเกษตร เชน การปรับปรุงบํารุงพันธุ การขยายพันธุ การคัดพันธุ การปรับปรุง
วิธีการผลิต การใชปุย การเก็บรักษา การชวยศึกษาทดลองหาวิธีปองกันกําจัดโรค แมลง และศัตรูพืช 
การทําการปองกันและกําจัดศัตรูพืช เปนตน ตลอดจนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจและควบคุม  
การนําเขา การสงออก และการนําผานของพืช ผลผลิตจากพืชและวัสดุการเกษตร และการตรวจสอบ
เพ่ือออกใบอนุญาต และเพ่ือควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรใหเปนไปตามกฎหมาย การเผยแพรงาน
ดานการเกษตร เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  เจาพนักงานการเกษตร ระดับปฏิบัติงาน 
  เจาพนักงานการเกษตร ระดับชํานาญงาน 
  เจาพนักงานการเกษตร ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) �2�

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   เกษตร 
ชือ่ตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานการเกษตร 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติงานและดําเนินการดานการเกษตรตามท่ีได รับมอบหมาย เชน การสงเสริม

การเกษตร การปองกันและกําจัดศัตรูพืช การรวมกลุมเกษตรกรและยุวเกษตรกร เปนตน 
เพ่ือใหการดําเนินงานดานการเกษตร และการพัฒนาสังคมการเกษตรมีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(2) ชวยนักวิชาการเกษตรในการศึกษา วิเคราะห คนควา และทดลองทางดานวิชาการเกษตร 
เพ่ือสนับสนุนงานดานการเกษตรใหมีประสิทธิภาพ และคุณภาพมากข้ึน 

(3) ชวยศึกษาทดลองหาวิธีการปองกันและวิธีการกําจัดโรค แมลง และศัตรูพืช เพ่ือใหมีวิธีการ
ปองกันและวิธีการกําจัดโรค แมลง และศัตรูพืชท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนอยาง
สูงสุด 

(4) คัด ปรับปรุง และบํารุงพันธุ วิธีการผลิต การใชปุย และการเก็บรักษา เพ่ือใหมีพันธุ วิธีการ
ผลิต การใชปุย และการเก็บรักษาท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และไดมาตรฐาน 

(5) ตรวจและควบคุมการนําเขา การสงออก การนําผานของพืช ผลผลิตจากพืช และวัสดุ
การเกษตร เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน และตรงตามกระบวนการท่ี
กําหนดไว 

(6) ตรวจสอบเอกสาร ขอมูล และหลักฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือดําเนินการการออกใบอนุญาต
และการควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรใหถูกตอง ครบถวน และเปนไปตามกฎหมายท่ี
กําหนดไว  

(7) แนะนํา สาธิต และเผยแพรงานดานการเกษตร แกเกษตรกร ประชาชนท่ัวไป และหนวยงาน
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในขอมูล ขาวสาร และองคความรูท่ีถูกตอง 
ครบถวน และสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

(8) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานการเกษตร เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
ไวสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

2.  ดานบริการ 
(10) ใหคําแนะนํา คําปรึกษา และขอเสนอแนะตางๆ ดานการเกษตร แกผูมีอาชีพการเกษตร 

ประชาชนท่ัวไป และหนวยงานตางๆ เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถ
นําไปประยุกตใชเกิดประโยชนได 

(11) ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือขอความชวยเหลือและรวมมือ
ในงานทางการเกษตร และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการทํางาน
ของหนวยงาน 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาการเกษตรหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) �2�

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   เกษตร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานการเกษตร 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานและดําเนินการดานการเกษตรตามท่ีไดรับมอบหมาย เชน 

การสงเสริมการเกษตร การปองกันและกําจัดศัตรูพืช การรวมกลุมเกษตรกรและยุว
เกษตรกร เปนตน เพ่ือใหการดําเนินงานดานการเกษตร และการพัฒนาสังคมการเกษตรมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(2) ชวยนักวิชาการเกษตรในการศึกษา วิเคราะห คนควา และทดลองทางดานวิชาการเกษตร 
เพ่ือสนับสนุนงานดานการเกษตรใหมีประสิทธิภาพ และคุณภาพมากข้ึน 

(3) ชวยศึกษาทดลองหาวิธีการปองกันและวิธีการกําจัดโรค แมลง และศัตรูพืช เพ่ือใหมีวิธีการ
ปองกันและวิธีการกําจัดโรค แมลง และศัตรูพืชท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนอยาง
สูงสุด 

(4) ควบคุม และดูแลการคัด ปรับปรุง และบํารุงพันธุ วิธีการผลิต การใชปุย และการเก็บรักษา 
เพ่ือใหมีพันธุ วิธีการผลิต การใชปุย และการเก็บรักษาท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และได
มาตรฐาน 

(5) ควบคุม และดูแลการตรวจและควบคุมการนําเขา การสงออก การนําผานของพืช ผลผลิต
จากพืช และวัสดุการเกษตร เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน และตรง
ตามกระบวนการท่ีกําหนดไว 

(6) ควบคุม และดูแลการตรวจสอบเอกสาร ขอมูล และหลักฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือ
ดําเนินการการออกใบอนุญาตและการควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรใหถูกตอง ครบถวน 
และเปนไปตามกฎหมายท่ีกําหนดไว  

(7) ควบคุม และดูแลการออกใบอนุญาตและการควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และใบอนุญาต
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการออกใบอนุญาตตางๆ มีความถูกตอง ครบถวน และตรงตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(8) ควบคุม และดูแลการแนะนํา สาธิต และเผยแพรงานดานการเกษตร แกเกษตรกร ประชาชน
ท่ัวไป และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในขอมูล ขาวสาร และองค
ความรูท่ีถูกตอง ครบถวน และสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

(9) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานการเกษตร เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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(10) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(11) ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานดานการเกษตรของหนวยงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป

อยางถูกตอง และตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
(12) รวมวางแผนงาน และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานดานการเกษตรของหนวยงาน 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานของหนวยงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 
3.  ดานบริการ 
(13) ใหคําแนะนํ า  ตอบปญหา และชี้ แจง  เกี่ ย วกับงานทาง การเกษตร ท่ีซับซ อนแก 

ผูใตบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมาในหนวยงานเดียวกันจากหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ และประชาชนท่ัวไป เพ่ือถายทอดความรู ความชํานาญ ดานงานทางการเกษตรแก
ผูท่ีสนใจ 

(14) ประสานงานและบูรณาการงานกับหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ เพ่ือขอความชวยเหลือและ
รวมมือในงานทางการเกษตร และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการ
ทํางานของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการเกษตรประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเกษตรมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   เกษตร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานการเกษตร 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานและดําเนินการดานการเกษตรตามท่ีไดรับ

มอบหมาย เชน การสงเสริมการเกษตร การปองกันและกําจัดศัตรูพืช การรวมกลุมเกษตรกร
และยุวเกษตรกร เปนตน เพ่ือใหการดําเนินงานดานการเกษตร และการพัฒนาสังคม
การเกษตรมีประสิทธิภาพ และสอดคลองตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(2) ชวยนักวิชาการเกษตรในการศึกษา วิเคราะห คนควา และทดลองทางดานวิชาการเกษตร 
เพ่ือสนับสนุนงานดานการเกษตรใหมีประสิทธิภาพ และคุณภาพมากข้ึน 

(3) ชวยศึกษาทดลองหาวิธีการปองกันและวิธีการกําจัดโรค แมลง และศัตรูพืช เพ่ือใหมีวิธีการ
ปองกันและวิธีการกําจัดโรค แมลง และศัตรูพืชท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนอยาง
สูงสุด 

(4) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการคัด ปรับปรุง และบํารุงพันธุ วิธีการผลิต การใชปุย และ
การเก็บรักษา เพ่ือใหมีพันธุ  วิธีการผลิต การใชปุย และการเก็บรักษาท่ีมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และไดมาตรฐาน 

(5) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการตรวจและควบคุมการนําเขา การสงออก การนําผานของ
พืช ผลผลิตจากพืช และวัสดุการเกษตร เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน 
และตรงตามกระบวนการท่ีกําหนดไว 

(6) ควบคุม ติดตาม และประเมินการตรวจสอบเอกสาร ขอมูล และหลักฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือดําเนินการการออกใบอนุญาตและการควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรใหถูกตอง ครบถวน 
และเปนไปตามกฎหมายท่ีกําหนดไว  

(7) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการออกใบอนุญาตและการควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
และใบอนุญาตตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการออกใบอนุญาตตางๆ มีความถูกตอง ครบถวน 
และตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(8) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการสาธิต และเผยแพรงานดานการเกษตร แกเกษตรกร 
ประชาชนท่ัวไป และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในขอมูล 
ขาวสาร และองคความรูท่ีถูกตอง ครบถวน และสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
อยางสูงสุด 
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(9) กําหนดแผนงาน และแนวทางการดําเนินงานดานการเกษตรของหนวยงาน เพ่ือใหการ
ดําเนินงานการเกษตรมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และสอดคลองตามเปาหมาย และแผนงานท่ี
กําหนดไว 

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานการเกษตร เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 

2.  ดานกํากับดูแล 
(12) กํากับตรวจสอบการปฏิบัติงานทางการเกษตรของเจาหนาท่ีในความรับผิดชอบ เพ่ือใหการ

ดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
(13) วางแผน ประเมินผลใหคําแนะนําปรึกษา และแกไขปญหาขอขัดของ ในการปฏิบัติงานทาง

การเกษตรของผูใตบังคับบัญชาในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานของ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

 
3.  ดานบริการ 
(14) ใหคําแนะนํ า  ตอบปญหา และชี้ แจง  เกี่ ย วกับงานทาง การเกษตร ท่ีซับซ อนแก 

ผูใตบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมาในหนวยงานเดียวกันจากหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ และประชาชนท่ัวไป เพ่ือถายทอดความรู ความชํานาญ ดานงานทางการเกษตรแก
ผูท่ีสนใจ 

(15) ประสานงานและบูรณาการงานกับหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ เพ่ือขอความชวยเหลือและ
รวมมือในงานทางการเกษตร และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการ
ทํางานของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการเกษตรประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี 

ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเกษตรมาแลว                  
ไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการเกษตรประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี 
ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเกษตรมาแลว              
ไมนอยกวา 1 ป 
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ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 
 


