
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���
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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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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

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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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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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

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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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

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 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

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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(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 

 
 
 
 
 
 
 
 



��0
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

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 
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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 
 
 
 



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

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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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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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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(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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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
 

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

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 
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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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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 
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(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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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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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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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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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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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  



22�
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

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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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 
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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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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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เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 

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 

 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) 2��

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการส่ิงแวดลอมประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

และ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการส่ิงแวดลอม  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1.   ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2.   ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3.   สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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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   

 
 



2��
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(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 
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(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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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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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

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 
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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  



2��
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

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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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
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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 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(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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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

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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เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) 2��
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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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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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(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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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 



2�2
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 
 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) 2��

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

   

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 



2�0
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
 
 
(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
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

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 
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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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(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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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 
 
 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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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 

 
 
 
 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
 
 
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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เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) 2��

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 

 

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 
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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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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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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
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) 2��

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��
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

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  



�00
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 

 

(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 
 
 
 
 
 




