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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน สงเสริมการทองเท่ียว 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานควบคุมและสงเสริมการทองเท่ียว ซึ่งมี
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเสริมเผยแพรการทองเท่ียวของเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ การควบคุม
บริการทองเท่ียว และจัดระเบียบธุรกิจการทองเท่ียว การตอนรับอํานวยความสะดวกจัดบริการ 
นําเท่ียว ดําเนินธุรกิจการทองเท่ียว ใหคําแนะนํา ความรู เผยแพรแหลงทองเท่ียวหรือกิจกรรมตางๆ 
ท่ีเกี่ยวกับการทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบใหเปนท่ีรูจักกันแพรหลายและปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ี
เกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  เจาพนักงานสงเสริมการทองเท่ียว ระดับปฏิบัติงาน 
  เจาพนักงานสงเสริมการทองเท่ียว ระดับชํานาญงาน 
  เจาพนักงานสงเสริมการทองเท่ียว ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สงเสริมการทองเท่ียว 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานสงเสริมการทองเท่ียว 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติงานสงเสริมการทองเท่ียว เพ่ือใหแหลงทองเท่ียวของหนวยงานในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ

เปนท่ีรูจัก และเปนการกระตุนเศรษฐกิจของชุมชนในพ้ืนท่ี 
(2) เผยแพร ใหคําแนะนํา และประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร กิจกรรม และความรูท่ีเกี่ยวกับ

แหลงทองเท่ียว เพ่ือเปนการสงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  
(3) รวมเปนมัคคุเทศก  จัดบริการนําเท่ียว  จัดทําโปรแกรมในการนําเท่ียวสําหรับนักทองเท่ียว

พรอมท้ังตอนรับ อํานวยความสะดวก และใหบริการตางๆ ท่ีเกี่ยวกับธุรกิจการทองเท่ียวของ
หนวยงาน เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ  

(4) จัดทํารายงานและสถิต ิและรวบรวมขอมูลขาวสารดานธุรกิจการทองเท่ียวและอุตสาหกรรม
อื่นท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใชวิเคราะหในการวางแผนการสงเสริมการทองเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพและ
ตรงกับความตองการของประชาชน และสภาพเศรษฐกิจ   

(5) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมผูประกอบการธุรกิจการทองเท่ียว เพ่ือใหถูกตองตาม
มาตรฐาน หลักเกณฑ ระเบียบ และขอบังคับท่ีกฎหมายกําหนด และเปนไปตามนโยบายของ
หนวยงาน 

(6) รวมพิจารณาออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองตางๆ เกี่ยวกับธุรกิจการทองเท่ียว ไดแก  
การจดทะเบียน การพิจารณาตอใบอนุญาต การแกไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาต 
เปนตน ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ และนโยบายของหนวยงาน   

(7) ติดตามประสานงานกับบุคลากรท้ังจากภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือใหการ
ดําเนินงานตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(8) ใหคําปรึกษาแนะนําและตอบปญหาเกี่ยวกับงานควบคุมและสงเสริมการทองเท่ียวแก
ประชาชนผูสนใจ และหนวยงานตางๆ เพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองและสราง
ภาพลักษณอันดีตอแหลงทองเท่ียวและหนวยงาน 

(9) ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจ าหนาท่ีระดับรองลงมา และถายทอด
ประสบการณในการปฏิบัติงาน เพ่ือเจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองมี
ประสิทธิภาพ 

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสงเสริมการทองเท่ียวและอุตสาหกรรมการทองเท่ียว เพ่ือนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 



��0
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานบริการ 
(12) ตอบปญหา ชี้แจงเร่ืองตางๆ ท่ีเกี่ยวกับงานพัฒนาการทองเท่ียว เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับงานพัฒนาการทองเท่ียวท่ีถูกตองเหมาะสม  
(13) ประชาสัมพันธใหขอมูลทองเท่ียวแกประชาชนและนักทองเท่ียว ใหไดรับขอมูลท่ีถูกตองและ

สามารถเดินทางทองเท่ียวไดอยางปลอดภัยและสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ 

ภาษาตางประเทศ การตลาด การขาย การโรงแรม การทองเท่ียว  ประชาสัมพันธ คอมพิวเตอร 
การเงิน การธนาคารหรือ 

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ 
เทคนิคการตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การทองเท่ียว การโรงแรม 
ภาษาตางประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร การจัดการ การโฆษณา การประชาสัมพันธหรือ 

3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ 
การตลาด การขาย การเงิน การธนาคาร การทองเท่ียว การโรงแรม  ภาษาตางประเทศ 
บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร การจัดการ การโฆษณา การประชาสัมพันธหรือทางอื่นท่ี ก.ถ. 
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  ความรูความสามารถท่ีตองการ 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สงเสริมการทองเท่ียว 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานสงเสริมการทองเท่ียว 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุมและปฏิบัติงานสงเสริมการทองเท่ียว เพ่ือใหแหลงทองเท่ียวของหนวยงานในพ้ืนท่ีท่ี

รับผิดชอบเปนท่ีรูจัก และเปนการกระตุนเศรษฐกิจของชุมชนในพ้ืนท่ี 
(2) ควบคุมและเผยแพร ใหคําแนะนํา และประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร กิจกรรม และความรูท่ี

เกี่ยวกับแหลงทองเท่ียว เพ่ือเปนการสงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  
(3) เปนมัคคุเทศก  จัดบริการนําเท่ียว  จัดทําโปรแกรมในการนําเท่ียวสําหรับนักทองเท่ียวพรอม

ท้ังตอนรับ อํานวยความสะดวก และใหบริการตางๆ ท่ีเกี่ยวกับธุรกิจการทองเท่ียวของ
หนวยงาน เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ  

(4) รวมจัดทําแผนการสงเสริมการทองเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพ โดยวิเคราะหจากรายงาน สถิติ 
และขอมูลขาวสารดานธุรกิจการทองเท่ียวและอุตสาหกรรมอื่นท่ีเกี่ยวของ ใหตรงกับความ
ตองการของประชาชน และสภาพเศรษฐกิจ   

(5) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมผูประกอบการธุรกิจการทองเท่ียว เพ่ือใหถูกตองตาม
มาตรฐาน หลักเกณฑ ระเบียบ และขอบังคับท่ีกฎหมายกําหนด และเปนไปตามนโยบายของ
หนวยงาน 

(6) พิจารณาออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองตางๆ เกี่ยวกับธุรกิจการทองเท่ียว ไดแก  การจด
ทะเบียน การพิจารณาตอใบอนุญาต การแกไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาต เปนตน ให
เปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ และนโยบายของหนวยงาน   

(7) ติดตามประสานงานกับบุคลากรท้ังจากภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือใหการ
ดําเนินงานตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(8) ใหคําปรึกษาแนะนําและตอบปญหาเกี่ยวกับงานควบคุมและสงเสริมการทองเท่ียวแก
ประชาชนผูสนใจ และหนวยงานตางๆ เพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองและสราง
ภาพลักษณอันดีตอแหลงทองเท่ียวและหนวยงาน 

(9) ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจ าหนาท่ีระดับรองลงมา และถายทอด
ประสบการณในการปฏิบัติงาน เพ่ือเจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองมี
ประสิทธิภาพ 

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสงเสริมการทองเท่ียวและอุตสาหกรรมการทองเท่ียว เพ่ือนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(12) ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา  เพ่ือให

การดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปเปาหมายท่ีกําหนด 
(13) วางแผน ประเมินผล และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานของหนวยงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ 
 
3.  ดานบริการ 
(14) ติดตอประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมการทองเท่ียว 

เพ่ือใหการดําเนินการตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
(15) ตอบปญหา ชี้แจงเร่ืองตางๆ ท่ีเกี่ยวกับงานพัฒนาการทองเท่ียว เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับงานพัฒนาการทองเท่ียวท่ีถูกตองเหมาะสม  
(16) ประชาสัมพันธใหขอมูลทองเท่ียวแกประชาชนและนักทองเท่ียว ใหไดรับขอมูลท่ีถูกตองและ

สามารถเดินทางทองเท่ียวไดอยางปลอดภัยและสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสงเสริมการทองเท่ียวประเภทท่ัวไประดับ

ปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป  

โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสงเสริมการทองเท่ียว หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สงเสริมการทองเท่ียว 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานสงเสริมการทองเท่ียว 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) กํากับดูแลการปฏิบัติงานสงเสริมการทองเท่ียว เพ่ือใหแหลงทองเท่ียวของหนวยงานในพ้ืนท่ี

ท่ีรับผิดชอบเปนท่ีรูจัก และเปนการกระตุนเศรษฐกิจของชุมชนในพ้ืนท่ี 
(2) กํากับดูแลการเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร กิจกรรม และความรูท่ีเกี่ยวกับ

แหลงทองเท่ียว เพ่ือเปนการสงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  
(3) เปนมัคคุเทศก  จัดบริการนําเท่ียว  จัดทําโปรแกรมในการนําเท่ียวสําหรับนักทองเท่ียวพรอม

ท้ังตอนรับ อํานวยความสะดวก และใหบริการตางๆ ท่ีเกี่ยวกับธุรกิจการทองเท่ียวของ
หนวยงาน เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ  

(4) วางแผนการสงเสริมการทองเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพ โดยวิเคราะหจากรายงาน สถิติ และ
ขอมูลขาวสารดานธุรกิจการทองเท่ียวและอุตสาหกรรมอื่นท่ีเกี่ยวของ ใหตรงกับความ
ตองการของประชาชน และสภาพเศรษฐกิจ   

(5) กํากับดูแลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมผูประกอบการธุรกิจการทองเท่ียว เพ่ือให
ถูกตองตามมาตรฐาน หลักเกณฑ ระเบียบ และขอบังคับท่ีกฎหมายกําหนด และเปนไปตาม
นโยบายของหนวยงาน 

(6) กํากับดูแลการพิจารณาและตรวจสอบการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองตางๆ เกี่ยวกับ
ธุรกิจการทองเท่ียว ไดแก  การจดทะเบียน การพิจารณาตอใบอนุญาต การแกไข
เปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาต เปนตน ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ 
และนโยบายของหนวยงาน   

(7) ติดตามประสานงานกับบุคลากรท้ังจากภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือใหการ
ดําเนินงานตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(8) ใหคําปรึกษาแนะนําและตอบปญหาเกี่ยวกับงานควบคุมและสงเสริมการทองเท่ียวแก
ประชาชนผูสนใจ และหนวยงานตางๆ เพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองและสราง
ภาพลักษณอันดีตอแหลงทองเท่ียวและหนวยงาน 

(9) ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจ าหนาท่ีระดับรองลงมา และถายทอด
ประสบการณในการปฏิบัติงาน เพ่ือเจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองมี
ประสิทธิภาพ 



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสงเสริมการทองเท่ียวและอุตสาหกรรมการทองเท่ียว เพ่ือนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(12) ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา  เพ่ือให

การดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปเปาหมายท่ีกําหนด 
(13) วางแผน ประเมินผล และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานของหนวยงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ 
 
3.  ดานบริการ 
(14) ติดตอประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมการทองเท่ียว 

เพ่ือใหการดําเนินการตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
(15) ตอบปญหา ชี้แจงเร่ืองตางๆ ท่ีเกี่ยวกับงานพัฒนาการทองเท่ียว เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับงานพัฒนาการทองเท่ียวท่ีถูกตองเหมาะสม  
(16) ประชาสัมพันธใหขอมูลทองเท่ียวแกประชาชนและนักทองเท่ียว ใหไดรับขอมูลท่ีถูกตองและ

สามารถเดินทางทองเท่ียวไดอยางปลอดภัยและสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
(17) เปนวิทยากรฝกอบรม เพ่ือเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงาน

ดานพัฒนาการทองเท่ียว 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสงเสริมการทองเท่ียวประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญ

งานหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสงเสริมการ
ทองเท่ียว หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสงเสริมการทองเท่ียวประเภทท่ัวไป ระดับ
ปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
สงเสริมการทองเท่ียว หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

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



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน สวนสาธารณะ 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสวนสาธารณะ ซึ่งมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสถานท่ีพักผอนหยอนใจ คอยตรวจสอบกํากับดูแล ใหมีและบํารุงรักษา
สวนสาธารณะ จัดตกแตงสวนหยอม จัดทําเรือนเพาะชํา บํารุงรักษาตนไมริมถนนใหรมเย็นแก 
ผูสัญจรไปมา บํารุงรักษาชานหญา อนุสาวรีย ตลอดจนใหคําแนะนําและเผยแพรวิชาการเกษตร
ใหแกประชาชน และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  เจาพนักงานสวนสาธารณะ ระดับปฏิบัติงาน 
  เจาพนักงานสวนสาธารณะ ระดับชํานาญงาน 
  เจาพนักงานสวนสาธารณะ ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สวนสาธารณะ 
ชือ่ตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานสวนสาธารณะ 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) จัด ประดับตกแตง และบํารุงตนไม ไมดอกและไมประดับในสวนสาธารณะ สถานท่ีพักผอน

หยอนใจ สวนหยอมท่ัวไปในเขตเทศบาล บริเวณริมถนน และพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิด
ความสวยงามแกประชาชนผูพบเห็น และสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับประชาชน 

(2) ดูแล และบํารุงรักษาลานหญา สนามเด็กเลน สนามหญาท่ัวไป อนุสาวรีย และภูมิทัศนตางๆ 
ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดความสวยงามแกประชาชนผูพบเห็น 

(3) ปฏิบัติงานตามขอรองเรียนจากประชาชนในการตัดหญา หรือตัดตนไมในเขตชุมชน เพ่ือให
เกิดความปลอดภัยแกประชาชนผูสัญจร 

(4) ประดับตกแตงไมดอกไมประดับในงานประเพณี งานพระราชพิธี งานพิธีการในบริเวณ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบและตามการรองขอจากประชาชน เพ่ือใหเกิดความสวยงามแกผูพบ
เห็น 

(5) จัดทําเรือนเพาะชํากลาไมและพันธุไมดอกไมประดับตางๆ เพ่ือประหยัดงบประมาณในการ
จัดซื้อ 

(6) ใหคําแนะนําและเผยแพรวิชาการเกษตรและความรูความเขาใจดานการดูแลตนไมและพรรณ
ไมใหเหมาะกับกับแตละประเภท เพ่ือสงเสริมใหประชาชนรักการปลูกตนไม  

(7) บํารุงรักษาอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช และเคร่ืองจักรกล เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการ
ใชงาน 

(8) ตรวจสอบ แนะนําการปฏิบัติงานของเจาพนักงานสวนสาธารณะระดับรองลงมา เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(9) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสวนสาธารณะ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(10) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานบริการ 
(11) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ในงานสวนสาธารณะและงานอื่นท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเกษตรกรรม หรือทางอื่นท่ี 

ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  หรือ 
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเกษตรกรรม 

หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สวนสาธารณะ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานสวนสาธารณะ 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุมและจัด ประดับตกแตง และบํารุงตนไม ไมดอกและไมประดับในสวนสาธารณะ 

สถานท่ีพักผอนหยอนใจ สวนหยอมท่ัวไปในเขตเทศบาล บริเวณริมถนน และพ้ืนท่ีท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดความสวยงามแกประชาชนผูพบเห็น และสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับ
ประชาชน 

(2) ควบคุมและบํารุงรักษาลานหญา สนามเด็กเลน สนามหญาท่ัวไป อนุสาวรีย และภูมิทัศน
ตางๆ ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดความสวยงามแกประชาชนผูพบเห็น 

(3) ปฏิบัติงานตามขอรองเรียนจากประชาชนในการตัดหญา หรือตัดตนไมในเขตชุมชน เพ่ือให
เกิดความปลอดภัยแกประชาชนผูสัญจร 

(4) ควบคุมและประดับตกแตงไมดอกไมประดับในงานประเพณี งานพระราชพิธี งานพิธีการใน
บริเวณหนวยงานท่ีรับผิดชอบและตามการรองขอจากประชาชน เพ่ือใหเกิดความสวยงามแก
ผูพบเห็น 

(5) ควบคุมและจัดทําเรือนเพาะชํากลาไมและพันธุไมดอกไมประดับตางๆ เพ่ือประหยัด
งบประมาณในการจัดซื้อ 

(6) ใหคําแนะนําและเผยแพรวิชาการเกษตรและความรูความเขาใจดานการดูแลตนไมและพรรณ
ไมใหเหมาะกับกับแตละประเภท เพ่ือสงเสริมใหประชาชนรักการปลูกตนไม  

(7) ตรวจสอบการบํารุงรักษาอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช และเคร่ืองจักรกล เพ่ือใหเกิดความ
ปลอดภัยในการใชงาน 

(8) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสวนสาธารณะ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(10) ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 
(11) ใหคําแนะนําแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาเพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่องอยางมีประสิทธิภาพ 



��0
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(12) วางแผน ควบคุมการดําเนินการปรับเปล่ียนตนไม ไมดอกไมประดับ ระหวางปและชวงงาน
ประจําป เพ่ือใหมีจํานวนเพียงพอตอการใชงานตลอดป 

 
3.  ดานบริการ 
(13) ใหคําแนะนําขอมูลและใหบริการเกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบในกรณีท่ีมีความซับซอน โดยอยู

ภายใตกฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับหรือวิธีการปฏิบัติท่ีไดมีการกําหนดไว 
(14) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ในงานสวนสาธารณะและงานอื่นท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับเจาพนักงานสวนสาธารณะประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน 
และ 
 2. ไดดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย
กวา 6 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเกษตร หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา                  
1 ป 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สวนสาธารณะ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานสวนสาธารณะ 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) วางแผนการปฏิบัติของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานดังกลาวเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 
(2) ใหคําแนะนําและเผยแพรวิชาการเกษตรและความรูความเขาใจดานการดูแลตนไมและพรรณ

ไมใหเหมาะกับกับแตละประเภท เพ่ือสงเสริมใหประชาชนรักการปลูกตนไม  
(3) ใหคําแนะนําแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาเพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่องอยางมีประสิทธิภาพ 
(4) วางแผน ควบคุมการดําเนินการปรับเปล่ียนตนไม ไมดอกไมประดับ ระหวางปและชวงงาน

ประจําป เพ่ือใหมีจํานวนเพียงพอตอการใชงานตลอดป 
(5) จัดทํางบประมาณประจําเดือน ประจําไตรมาส และประจําป เพ่ือใหมีอุปกรณ เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช และวัสดุ เพียงพอตอการดําเนินงานศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ 
กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานสวนสาธารณะ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(6) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(7) กํากับดูแลการจัด ประดับตกแตง และบํารุงตนไม ไมดอกและไมประดับในสวนสาธารณะ 

สถานท่ีพักผอนหยอนใจ สวนหยอมท่ัวไปในเขตเทศบาล บริเวณริมถนน และพ้ืนท่ีท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดความสวยงามแกประชาชนผูพบเห็น และสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับ
ประชาชน 

(8) กํากับดูแลการบํารุงรักษาลานหญา สนามเด็กเลน สนามหญาท่ัวไป อนุสาวรีย และภูมิทัศน
ตางๆ ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดความสวยงามแกประชาชนผูพบเห็น 

(9) กํากับดูแลการปฏิบัติงานตามขอรองเรียนจากประชาชนในการตัดหญา หรือตัดตนไมในเขต
ชุมชน เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกประชาชนผูสัญจร 

(10) กํากับดูแลการประดับตกแตงไมดอกไมประดับในงานประเพณี งานพระราชพิธี งานพิธีการ
ในบริเวณหนวยงานท่ีรับผิดชอบและตามการรองขอจากประชาชน เพ่ือใหเกิดความสวยงาม
แกผูพบเห็น 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(11) กํากับดูแลการจัดทําเรือนเพาะชํากลาไมและพันธุไมดอกไมประดับตางๆ เพ่ือประหยัด
งบประมาณในการจัดซื้อ 

(12) กํากับดูแลการบํารุงรักษาอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช และเคร่ืองจักรกล เพ่ือใหเกิดความ
ปลอดภัยในการใชงาน 

(13) กํากับดูแล ใหคําแนะนํา และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการ
ทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 
3.  ดานบริการ 
(14) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ในงานสวนสาธารณะและงานอื่นท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
(15) ใหคําแนะนําขอมูล เผยแพรความรูขาวสาร และใหบริการเกี่ยวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบแก

หนวยงานท่ีเกี่ยวของและประชาชนท่ัวไป 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสวนสาธารณะประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน

หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสวนสาธารณะ
หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ปหรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสวนสาธารณะประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน
หรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10  ปโดยจะตองปฏิบัติเกี่ยวกับงานสวนสาธารณะ  หรือ
งานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน เขียนแบบ 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางชางเขียนแบบ ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเขียนแบบและคัดลอกแบบ แปลนของทางอาคาร เข่ือน สะพาน และส่ิงกอสรางอื่นๆ 
และปฏิบัตหินาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นายชางเขียนแบบ ระดับปฏิบัติงาน 
  นายชางเขียนแบบ ระดับชํานาญงาน 
  นายชางเขียนแบบ ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

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

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   เขียนแบบ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางเขียนแบบ 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) สํารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบอาคารสถานท่ี งานวิศวกรรมโครงสรางตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือ

สนับสนนุงานออกแบบใหเกิดความปลอดภัยแกประชาชนและผูใชงาน   
(2) พิจารณาตรวจแบบแปลน ตรวจเขตควบคุมอาคาร ท่ียื่นขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง ร้ือ

ถอนอาคาร 
(3) เขียนแบบ และออกแบบส่ิงกอสรางทางวิศวกรรมตางๆ พรอมท้ังประมาณราคาคากอสราง 

เพ่ือใหไดส่ิงกอสรางท่ีปลอดภัยและราคาเหมาะสม 
(4) จัดทําแผนท่ีพ้ืนท่ีในโครงการกอสราง และบริเวณรอบๆ เพ่ือใหในการกําหนดหาพิกัดในการ

กอสรางตอไป 
(5) สํารวจโครงการกอสราง เพ่ือใหไดขอมูลในการนํามาออกแบบโครงการกอสรางใหเกิดความ

ปลอดภัย และตรงตามวัตถุประสงคและประโยชนใชงาน 
(6) ปฏิบัติงานควบคุมโครงการกอสรางตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย ใหเกิดความปลอดภัย และ

ไดมาตรฐานตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ 
(7) รวมประมาณราคางานกอสรางของหนวยงาน เพ่ือใชในการเปดสอบราคา และใหไดราคาท่ี

เหมาะสม 
(8) จัดเก็บขอมูลการใชประโยชนท่ีดิน เพ่ือปรับปรุงการวางผังเมือง ใหเกิดความเหมาะสมกับ

ทองถ่ิน 
(9) ใหคําปรึกษา เผยแพร ความรูและกฎหมายดานการควบคุมอาคาร ควบคุมผังเมืองใหกับ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และประชาชนในทองถ่ิน 
(10) ศึกษาขอมูลทางกายภาพ ทางเคมี และราคาของวัสดุกอสราง เพ่ือนํามาใชในงานเขียนแบบ

ใหเกิดความปลอดภัยและใชในการจัดทําการประมาณราคา 
(11) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานเขียนแบบ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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2.  ดานบริการ 
(13) ใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานท่ีอยูในความรับผิดชอบแกผูรวมงานหรือ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือความเขาใจอันดีในการปฏิบัติงาน  และใหการดําเนินงานสําเร็จ
ลุลวง 

(14) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ และประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหบริการและใหความชวยเหลือใน
งานท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางชางกอสราง ชางโยธา ชางเขียนแบบ 

สถาปตยกรรม หรือ 
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางชางเขียนแบบ ชาง

โยธา ชางกอสราง กอสราง สถาปตยกรรม เทคนิคสถาปตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธาหรือ 
3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางชางเขียนแบบ ชาง

โยธา ชางกอสราง กอสราง สถาปตยกรรม เทคนิคสถาปตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา หรือ
ทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

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

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   เขียนแบบ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางเขียนแบบ 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุมและตรวจสอบการสํารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบอาคารสถานท่ี งานวิศวกรรม

โครงสรางตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือสนับสนุนงานออกแบบใหเกิดความปลอดภัยแกประชาชน
และผูใชงาน   

(2) ควบคุม และตรวจสอบ พรอมท้ังเขียนแบบ และออกแบบส่ิงกอสรางทางวิศวกรรมตางๆ ท่ีมี
ความซับซอนรวมท้ังประมาณราคาคากอสราง เพ่ือใหไดส่ิงกอสรางท่ีปลอดภัยและราคา
เหมาะสม 

(3) ควบคุม และตรวจสอบพรอมท้ังจัดแผนท่ีพ้ืนท่ีในโครงการกอสราง และบริเวณรอบๆ เพ่ือให
ในการกําหนดหาพิกัดในการกอสรางตอไป 

(4) ควบคุม ตรวจสอบและสํารวจโครงการกอสรางท่ีมีความซับซอน เพ่ือใหไดขอมูลในการนํามา
ออกแบบโครงการกอสรางใหเกิดความปลอดภัย และตรงตามวัตถุประสงคและประโยชนใช
งาน 

(5) ควบคุม และตรวจสอบโครงการกอสรางตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย ใหเกิดความปลอดภัย 
และไดมาตรฐานตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ 

(6) ประมาณราคางานกอสรางของหนวยงาน เพ่ือใชในการเปดสอบราคา และใหไดราคาท่ี
เหมาะสม 

(7) ศึกษาขอมูลทางกายภาพ ทางเคมี และราคาของวัสดุกอสราง เพ่ือนํามาใชในงานเขียนแบบ
ใหเกิดความปลอดภัยและใชในการจัดทําการประมาณราคา 

(8) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานเขียนแบบ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(10) ควบคุม กํากับดูแล วางแผน  มอบหมายงาน  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 

เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหน 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

3.  ดานบริการ 
(11) ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับงานดานเขียนแบบแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน

ท่ัวไป เพ่ือใหไดรับทราบขอมูลท่ีถูกตอง และนําไปใชใหเกิดประโยชนและปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ี
เกี่ยวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางเขียนแบบประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน หรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1  
ป 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   เขียนแบบ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางเขียนแบบ 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) เขียนขอเสนอทางเทคนิค (TOR) ของโครงการกอสรางทางวิศวกรรมตางๆ เพ่ือใหไดส่ิงกอน

สรางท่ีมีความปลอดภัย เกิดประโยชนกับประชาชนและนําไปใชในการจางท่ีปรึกษาได 
(2) เปนกรรมการในการจัดจางโครงการกอสรางทางวิศวกรรมตางๆ เชน ถนน สะพาน เข่ือน 

เปนตน เพ่ือใหไดผูรับจางท่ีมีประสิทธิภาพในราคาท่ีเหมาะสม ไดส่ิงกอสรางท่ีมีคุณภาพและ
ปลอดภัยแกประชาชน 

(3) ประมาณราคางานกอสรางของหนวยงาน เพ่ือใชในการเปดสอบราคา และใหไดราคาท่ี
เหมาะสม 

(4) ศึกษาขอมูลทางกายภาพ ทางเคมี และราคาของวัสดุกอสราง เพ่ือนํามาใชในงานเขียนแบบ
ใหเกิดความปลอดภัยและใชในการจัดทําการประมาณราคา 

(5) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานเขียนแบบ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(6) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(7) กํากับการสํารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบอาคารสถานท่ี งานวิศวกรรมโครงสรางตางๆ ท่ี

เกี่ยวของ  เพ่ือสนับสนุนงานออกแบบใหเกิดความปลอดภัยแกประชาชนและผูใชงาน   
(8) กํากับดูแลการเขียนแบบ และออกแบบส่ิงกอสรางทางวิศวกรรมตางๆ รวมท้ังประมาณราคา

คากอสราง เพ่ือใหไดส่ิงกอสรางท่ีปลอดภัยและราคาเหมาะสม 
(9) กํากับดูแลการจัดทําแผนท่ีพ้ืนท่ีในโครงการกอสราง และบริเวณรอบๆ เพ่ือใหในการกําหนด

หาพิกัดในการกอสรางตอไป 
(10) กํากับดูแลการสํารวจโครงการกอสราง เพ่ือใหไดขอมูลในการนํามาออกแบบโครงการ

กอสรางใหเกิดความปลอดภัย และตรงตามวัตถุประสงคและประโยชนใชงาน 
(11) กํากับดูแลโครงการกอสรางตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย ใหเกิดความปลอดภัย และได

มาตรฐานตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ 
(12) ควบคุม กํากับดูแล วางแผน  มอบหมายงาน  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา  

เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
3.  ดานบริการ 
(13) ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับงานดานเขียนแบบแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน

ท่ัวไป เพ่ือใหไดรับทราบขอมูลท่ีถูกตอง และนําไปใชใหเกิดประโยชนและปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ี
เกี่ยวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางเขียนแบบประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี ก.ถ.

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบหรืองาน
อื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1  ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางเขียนแบบประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบหรืองาน
อื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1  ป 

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

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน เคร่ืองกล 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางชางเคร่ืองกล ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับตรวจ ทดสอบ สราง ซอม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบํารุงรักษาเคร่ืองจักรเคร่ืองยนต    
เคร่ืองทุนแรง และเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีเกี่ยวกับโลหะ ควบคุมการทํางานของเคร่ืองจักรเคร่ืองยนต  
ตลอดจนแกไขขอขัดของท่ีเกิดข้ึน จัดเก็บรักษา เบิกจาย เคร่ืองมือเคร่ืองใชและวัสดุอุปกรณท่ีใชใน
การปฏิบัติงาน การคํานวณ รายการและประมาณราคาในการดําเนินงานดังกลาว เปนตน หรือ
ตําแหนงท่ีปฏิบัติงานบริหารดานชางเคร่ืองกลในฐานะหัวหนาหนวยงาน และผูชวยหัวหนาหนวยงาน 
และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นายชางเคร่ืองกล ระดับปฏิบัติงาน 
  นายชางเคร่ืองกล ระดับชํานาญงาน 
  นายชางเคร่ืองกล ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   เคร่ืองกล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางเคร่ืองกล 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ดําเนินการประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอมแซม ปรับปรุง เคร่ืองจักร 

เคร่ืองยนต ยานพาหนะ เคร่ืองมือ อุปกรณ เคร่ืองทุนแรง และเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีเกี่ยวกับ
โลหะและงานดานเคร่ืองกล เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยและพรอมใชอยูเสมอ 

(2) ดําเนินการรออกแบบ เขียนแบบ สรางและดัดแปลงเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต เคร่ืองมือ 
อุปกรณ เคร่ืองทุนแรง และเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีเกี่ยวกับโลหะและงานดานเคร่ืองกล เพ่ือให
เคร่ืองจักรและอุปกรณดังกลาวเหมาะสมกับการใชงานและสามารถทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(3) ควบคุมการทํางานของเคร่ืองจักรเคร่ืองยนต  ตลอดจนแกไขขอขัดของท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหการ
ดําเนินงานดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย   

(4) จัดเก็บ และบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชและวัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน ใหมีสภาพ
พรอมใชงานอยูเสมอ 

(5) ชวยปฏิบัติงานในการคํานวณรายการและประมาณราคาในการสรางและบํารุงรักษาอุปกรณ
เคร่ืองจักรกลตางๆ เพ่ือใหไดรายการท่ีครบถวน ราคาท่ีเหมาะสม และเปนขอมูลใชในการ
จัดซื้อจัดจางตอไป 

(6) รวบรวมขอมูล และจัดทําสถิติ สภาพเคร่ืองจักร และประวัติการบํารุงรักษาและการซอม
เคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือกล ยานพาหนะ และงานดานเคร่ืองกล เพ่ือเปนขอมูลหลักฐาน
สําหรับนําไปใชในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตอไป 

(7) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานชางเคร่ืองกล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานบริการ 
(9) ใหบริการซอมแซม บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลประเภทตางๆ ตามท่ีประชาชนรองขอ เพ่ือให

ประชาชนมเีคร่ืองจักรกลในสภาพพรอมใชงานและเกิดความปลอดภัย 
(10) ติดตอประสานงานกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงาน

เปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 



��2
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(11) จัดอบรม และใหคําแนะนําในการติดตั้ง บํารุงรักษา ซอมแซมเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ
ตางๆ เพ่ือใหประชาชนเกิดความรูความเขาใจและเกิดความปลอดภัยในการใชงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางชางเคร่ืองยนต ชางยนต ชางกล

โรงงาน ชางกล  ชางกลโลหะ หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ไดหรือ 

2. ไดรับประกาศนียบัตรคนใชเคร่ืองจักร ซึ่งกรมเจาทาออกใหตามประเภทชั้นและชนิดของเรือตาม
กฎหมายวาดวยการเดินเรือ หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้หรือ 

3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางชางเคร่ืองยนต ชางยนต ชาง
กล ชางกลโรงงาน  ชางกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ 

4. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเขียนแบบ ชางเคร่ืองยนต ชาง
ยนต ชางกล ชางกลโรงงาน  ชางกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม หรืองานอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใช
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   เคร่ืองกล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางเคร่ืองกล 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ตรวจสอบ และดําเนินการประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอมแซม 

ปรับปรุง เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต ยานพาหนะ เคร่ืองมือ อุปกรณ เคร่ืองทุนแรง และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชท่ีเกี่ยวกับโลหะและงานดานเคร่ืองกลท่ีมีความซับซอน เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย
และพรอมใชอยูเสมอ 

(2) ควบคุม ตรวจสอบ และดําเนินการรออกแบบ เขียนแบบ สรางและดัดแปลงเคร่ืองจักร 
เคร่ืองยนต เคร่ืองมือ อุปกรณ เคร่ืองทุนแรง และเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีเกี่ยวกับโลหะและงาน
ดานเคร่ืองกลท่ีมีความซับซอน เพ่ือใหเคร่ืองจักรและอุปกรณดังกลาวเหมาะสมกับการใชงาน
และสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) ตรวจสอบและควบคุมการทํางานของเคร่ืองจักรเคร่ืองยนต  ตลอดจนแกไขขอขัดของท่ี
เกิดข้ึน เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย   

(4) ขออนุมัติเบิกจายเคร่ืองมือเคร่ืองใชและวัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน ใหมีจํานวน
เพียงพอตอการใชงานอยูเสมอ 

(5) จัดทํารายงานเปรียบเทียบขอดีขอเสียของเคร่ืองจักร เคร่ืองยนตแบบตางๆ เพ่ือใช
ประกอบการตัดสินใจจัดซื้ออุปกรณเคร่ืองจักรกล จัดจางผูรับเหมาทําการซอมแซม 

(6) ตรวจสอบการบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชและวัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน ใหมี
สภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 

(7) ปฏิบัติงานในการคํานวณรายการและประมาณราคาในการสรางและบํารุงรักษาอุปกรณ
เคร่ืองจักรกลตางๆ เพ่ือใหไดรายการท่ีครบถวน ราคาท่ีเหมาะสม และเปนขอมูลใชในการ
จัดซื้อจัดจางตอไป 

(8) ตรวจสอบการจัดทําขอมูลสภาพเคร่ืองจักร และประวัติการบํารุงรักษาและการซอม
เคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือกล ยานพาหนะ และงานดานเคร่ืองกล เพ่ือเปนขอมูลหลักฐาน
สําหรับนําไปใชในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตอไป 

(9) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานชางเคร่ืองกล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(10) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

2.  ดานกํากับดูแล 
(11) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู ใต บังคับบัญชา เพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 
(12) ใหคําแนะนําและเสนอแนะแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานอยาง

ถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
 
3.  ดานบริการ 
(13) ใหบริการซอมแซม บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลประเภทตางๆ ตามท่ีประชาชนรองขอ เพ่ือให

ประชาชนมีเคร่ืองจักรกลในสภาพพรอมใชงานและเกิดความปลอดภัย 
(14) ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
(15) จัดอบรม และใหคําแนะนําในการติดตั้ง บํารุงรักษา ซอมแซมเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ

ตางๆ เพ่ือใหประชาชนเกิดความรูความเขาใจและเกิดความปลอดภัยในการใชงาน 
(16) จัดทําคูมือและรายละเอียดขอกําหนดของอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช เคร่ืองจักรกล   

ยานพาหนะ และงานดานเคร่ืองกล เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี และเผยแพรแกบุคคลท่ัวไป 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางเคร่ืองกลประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี  ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  6  

ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเคร่ืองกลหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 
1  ป 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   เคร่ืองกล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางเคร่ืองกล 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) วางแผน ควบคุม ดําเนินการ ตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอมแกไข ปรับปรุง เคร่ืองจักรกล 

ยานพาหนะ เคร่ืองมือ อุปกรณ และงานดานเคร่ืองกล เพ่ือใหพรอมใชอยูเสมอ 
(2) ศึกษาวิเคราะห พัฒนา ออกแบบ เขียนแบบเคร่ืองจักรกล การผลิตชิ้นสวนเคร่ืองมือและ

อุปกรณ เพ่ือใหไดเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ ท่ีเหมาะสมตอการใชงานและประหยัด
งบประมาณ 

(3) วางแผนบริหารงบประมาณดานการซอมเคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ เคร่ืองมือ อุปกรณ และ
งานดานเคร่ืองกล เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมกับปริมาณความตองการของหนวยงาน 

(4) ตรวจสอบรายงานเปรียบเทียบขอดีขอเสียของเคร่ืองจักร เคร่ืองยนตแบบตางๆ เพ่ือใช
ประกอบการตัดสินใจจัดซื้ออุปกรณเคร่ืองจักรกล จัดจางผูรับเหมาทําการซอมแซม 

(5) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานชางเคร่ืองกล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(6) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(7) กํากับดูแลการประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอมแซม ปรับปรุง เคร่ืองจักร 

เคร่ืองยนต ยานพาหนะ เคร่ืองมือ อุปกรณ เคร่ืองทุนแรง และเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีเกี่ยวกับ
โลหะและงานดานเคร่ืองกลท่ีมีความซับซอน เพ่ือใหเกิดปลอดภัยและพรอมใชอยูเสมอ 

(8) กํากับดูแลการรออกแบบ เขียนแบบ สรางและดัดแปลงเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต เคร่ืองมือ 
อุปกรณ เคร่ืองทุนแรง และเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีเกี่ยวกับโลหะและงานดานเคร่ืองกลท่ีมีความ
ซับซอน เพ่ือใหเคร่ืองจักรและอุปกรณดังกลาวเหมาะสมกับการใชงานและสามารถทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ 

(9) กํากับดูแลการควบคุมการทํางานของเคร่ืองจักรเคร่ืองยนต  ตลอดจนแกไขขอขัดของท่ี
เกิดข้ึน เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย   

(10) กํากับดูแลการเบิกจายเคร่ืองมือเคร่ืองใชและวัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน ใหมีจํานวน
เพียงพอตอการใชงานอยูเสมอ 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(11) กํากับดูแลการบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชและวัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน ใหมี
สภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 

(12) กํากับดูแลการคํานวณรายการและประมาณราคาในการสรางและบํารุงรักษาอุปกรณ
เคร่ืองจักรกลตางๆ เพ่ือใหไดรายการท่ีครบถวน ราคาท่ีเหมาะสม และเปนขอมูลใชในการ
จัดซื้อจัดจางตอไป 

(13) กํากับดูแลการจัดทําขอมูลสภาพเคร่ืองจักร และประวัติการบํารุงรักษาและการซอม
เคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือกล ยานพาหนะ และงานดานเคร่ืองกล เพ่ือเปนขอมูลหลักฐาน
สําหรับนําไปใชในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตอไป 

(14) กํากับ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ี
รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

(15) ใหคําแนะนําและกําหนดแนวทางแกไขปญหาในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับอุปกรณ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ และงานดานเคร่ืองกล ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให
การปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 
3.  ดานบริการ 
(16) ใหบริการซอมแซม บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลประเภทตางๆ ตามท่ีประชาชนรองขอ เพ่ือให

ประชาชนมีเคร่ืองจักรกลในสภาพพรอมใชงานและเกิดความปลอดภัย 
(17) ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
(18) จัดอบรม และใหคําแนะนําในการติดตั้ง บํารุงรักษา ซอมแซมเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ

ตางๆ เพ่ือใหประชาชนเกิดความรูความเขาใจและเกิดความปลอดภัยในการใชงาน 
(19) พัฒนา ปรับปรุง และตรวจสอบ คูมือและรายละเอียดขอกําหนดของอุปกรณ เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ และงานดานเคร่ืองกล เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนใน
การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี และเผยแพรแกบุคคลท่ัวไป 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางเคร่ืองกลประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี  ก.ถ. 

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  6  ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเคร่ืองกลหรืองาน
อื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1  ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางเคร่ืองกลประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี  ก.ถ. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  10  ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเคร่ืองกลหรือ
งานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1  ป 

 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

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

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ผังเมือง 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางชางผังเมือง ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการราง เขียนแบบแปลน แผนผังสําหรับการวางผังเมือง ดําเนินการสํารวจ รวบรวม 
ตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดตางๆ ทางวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ี
และชุมชนในบริเวณเขตสํารวจเพ่ือการวางผังเมือง รวมท้ังศึกษาสํารวจโครงการและนโยบาย 
การพัฒนาท่ีเกี่ยวของท้ังระดับทองถ่ินและระดับภูมิภาค เพ่ือประมวลเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับ 
การวิเคราะห วิจัย และเพ่ือใชในการจัดทําวางผังเมืองหรือเพ่ือการแกไขปองกันปญหาตางๆ ทางดาน
การผังเมือง เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นายชางผังเมือง ระดับปฏิบัติงาน 
  นายชางผังเมือง ระดับชํานาญงาน 
  นายชางผังเมือง ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ผังเมือง 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางผังเมือง 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) สํารวจ รวบรวม ตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการผังเมืองในบริเวณพ้ืนท่ี

ของเขตสํารวจ เพ่ือใชในการจัดทําแผนผังของสถานท่ีและหนวยงานตางๆ ตามท่ีไดรับ
มอบหมาย  

(2) จัดทําขอมูลและแบบสํารวจท่ีรวบรวมไดลงในแผนผัง แผนท่ี ตาราง กราฟ แผนภาพ และใน
รูปแบบอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย ใหเปนหมวดหมู งายตอการสืบคน เพ่ือใหหนวยงานท่ี
เกี่ยวของสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) จัดทําผังของหนวยงานหรือสถานท่ีตางๆ เชน ผังกลุมสงเสริมอาชีพในทองถ่ิน ผังการจัดเก็บ
ภาษีรายไดของทองถ่ิน เพ่ือใหทราบถึงสถานท่ีตั้งชัดเจน งายตอการติดตามและประเมินผล 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

(4) จัดเก็บ ดูแล รักษาอุปกรณเคร่ืองมือตางๆ ใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชปฏิบัติการได 
(5) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานผังเมือง เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(6) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
2.  ดานบริการ 
(7) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและฝกอบรมเกี่ยวกับงานผังเมือง เพ่ือใหผูท่ีเกี่ยวของและประชาชน

ผูสนใจไดรับทราบขอมูลท่ีถูกตอง 
(8) ประสานงานกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอก เพ่ือขอความชวยเหลือและรวมมือในงาน

ผังเมือง 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางชางกอสราง  ชางสํารวจ  ชางโยธา ชางเขียนแบบ  หรือ 
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.)  หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ทางเทคนิคสถาปตยกรรม 

เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสํารวจ  สถาปตยกรรม ชางกอสราง ชางสํารวจ ชาง
โยธา ชางเขียนแบบ สถาปตยกรรม หรือ 

3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ทางเทคนิคสถาปตยกรรม 
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสํารวจ   สถาปตยกรรม  ชางกอสราง ชางสํารวจ ชาง
โยธา ชางเขียนแบบ หรือทางอืน่ท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

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

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ผังเมือง 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางผังเมือง 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) สํารวจ รวบรวม ตรวจสอบขอมูลสถิติและรายละเอียดตางๆ ของบริเวณพ้ืนท่ีในเขตสํารวจ

เพ่ือจัดทําผังหนวยงานหรือสถานท่ีโดยนําไปใชในการจัดทําโครงการและการวางนโยบาย
การพัฒนาตางๆ ท้ังในระดับทองถ่ินตอไป  

(2) จัดทําแผนผังของสถานท่ีและหนวยงานตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใชในการสํารวจ
งานกอสราง งานประมาณการราคาส่ิงกอสราง และงานเขียนแบบงานกอสรางใหเปนไปตาม
มาตรฐาน หลักเกณฑทางวิชาชีพและเกิดความปลอดภัยแกประชาชน  

(3) ประมวลวิเคราะหขอมูลตางๆ จากการสํารวจ และผังของหนวยงานและสถานท่ี เพ่ือสรุปผล
และจัดทํารายงานซึ่งนําไปใชในการศึกษาวิเคราะห วิจัยการวางหรือจัดทําผังเมืองตางๆ ท้ัง
ผังภาค ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ และการพิจารณาแกไขปองกันปญหาตางๆ ของ
ทองถ่ิน 

(4) ตรวจสอบการจัดรวมขอมูล แผนผัง แผนท่ี ตาราง กราฟ แผนภาพแบบแปลน ดังกลาวให
เปนหมวดหมู งายตอการสืบคนและนําไปใชงาน 

(5) จัดทําผังของหนวยงานหรือสถานท่ีตางๆ เชน ผังกลุมสงเสริมอาชีพในทองถ่ิน ผังการจัดเก็บ
ภาษีรายไดของทองถ่ิน เพ่ือใหทราบถึงสถานท่ีตั้งชัดเจน งายตอการติดตามและประเมินผล 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

(6) ควบคุมการจัดเก็บ ดูแล รักษาอุปกรณเคร่ืองมือตางๆ ใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชปฏิบัติการได 
(7) กํากับใชกฎหมายผังเมือง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และกฎหมายและพระราชบัญญัติ

อื่นๆ ท่ีเกี่ยวของในงานผังเมือง เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมายและ
เกิดความปลอดภัยแกประชาชน 

(8) ปฏิบัติ งานรังวัด ท่ีดิน เพ่ือใช ในการตรวจสอบท่ีดินของเอกชน  ตรวจสอบท่ีดิน
สาธาณะประโยชน และการรับรองอาคารวามีอยูจริงในพ้ืนท่ี 

(9) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานผังเมือง เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

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

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

2.  ดานกํากับดูแล 
(11) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ี

รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด  
(12) วางแผน ประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานผังเมืองในหนวยงานท่ี

รับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
3.  ดานบริการ 
(13) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและฝกอบรมเกี่ยวกับงานผังเมือง เพ่ือใหผูท่ีเกี่ยวของและประชาชน

ผูสนใจไดรับทราบขอมูลท่ีถูกตอง 
(14) ประสานงานกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอก เพ่ือขอความชวยเหลือและรวมมือในงาน

ผังเมือง 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางผังเมืองประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางผังเมือง หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) �0�

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ผังเมือง 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางผังเมือง 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ตรวจสอบการขอมูลสถิติและรายละเอียดตางๆ ท่ีใชจัดทําผังหนวยงานหรือสถานท่ีโดย

นําไปใชในการจัดทําโครงการและการวางนโยบายการพัฒนาตางๆ ท้ังในระดับทองถ่ินตอไป 
ใหมีความถูกตองและครบถวน  

(2) ตรวจสอบการจัดทําแผนผังของสถานท่ีและหนวยงานตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใชใน
การสํารวจงานกอสราง งานประมาณการราคาส่ิงกอสราง และงานเขียนแบบงานกอสรางให
เปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑทางวิชาชีพและเกิดความปลอดภัยแกประชาชน  

(3) ประมวลวิเคราะหขอมูลตางๆ จากการสํารวจ และผังของหนวยงานและสถานท่ี เพ่ือสรุปผล
และจัดทํารายงานซึ่งนําไปใชในการศึกษาวิเคราะห วิจัยการวางหรือจัดทําผังเมืองตางๆ ท้ัง
ผังภาค ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ และการพิจารณาแกไขปองกันปญหาตางๆ ของ
ทองถ่ิน 

(4) กํากับใชกฎหมายผังเมือง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และกฎหมายและพระราชบัญญัติ
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวของในงานผังเมือง เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมายและ
เกิดความปลอดภัยแกประชาชน 

(5) ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานรังวัดท่ีดิน เพ่ือใชในการตรวจสอบท่ีดินของเอกชน 
ตรวจสอบท่ีดินสาธาณะประโยชน และการรับรองอาคารวามีอยูจริงในพ้ืนท่ี 

(6) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานผังเมือง เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(7) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(8) กํากับดูแลการจัดรวมขอมูล แผนผัง แผนท่ี ตาราง กราฟ แผนภาพแบบแปลน ดังกลาวให

เปนหมวดหมู งายตอการสืบคนและนําไปใชงาน 
(9) กับกับดูแลการจัดทําผังของหนวยงานหรือสถานท่ีตางๆ เชน ผังกลุมสงเสริมอาชีพในทองถ่ิน 

ผังการจัดเก็บภาษีรายไดของทองถ่ิน เพ่ือใหทราบถึงสถานท่ีตั้งชัดเจน งายตอการติดตาม
และประเมินผล และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 



�0�
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(10) กํากับดูแลการจัดเก็บ ดูแล รักษาอุปกรณเคร่ืองมือตางๆ ใหอยูในสภาพท่ีพรอมใช
ปฏิบัติการได 

(11) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ี
รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด  

(12) วางแผน ประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานผังเมืองในหนวยงานท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
3.  ดานบริการ 
(13) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและฝกอบรมเกี่ยวกับงานผังเมือง เพ่ือใหผูท่ีเกี่ยวของและประชาชน

ผูสนใจไดรับทราบขอมูลท่ีถูกตอง 
(14) ประสานงานกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอก เพ่ือขอความชวยเหลือและรวมมือในงาน

ผังเมือง 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางผังเมืองประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี ก.ถ.

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางผังเมือง หรืองานอื่น
ท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางผังเมืองประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางผังเมือง หรืองาน
อื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) �0�

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ไฟฟา 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางชางไฟฟา ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับ ตรวจ ทดสอบ สราง ซอม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบํารุงรักษา เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชท่ีเกี่ยวกับไฟฟา คํานวณราคาและประมาณราคาในการดําเนินงานดังกลาว จัดเก็บรักษา 
เบิกจาย เคร่ืองมือ เคร่ืองใช และวัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน เปนตน หรือตําแหนงท่ี
ปฏิบัติงานบริหารดานชางไฟฟาในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง แผนก และผูชวยหัวหนา
หนวยงาน และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นายชางไฟฟา ระดับปฏิบัติงาน 
  นายชางไฟฟา ระดับชํานาญงาน 
  นายชางไฟฟา ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

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



�0�
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ไฟฟา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางไฟฟา 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง บํารุงรักษา ซอมเคร่ืองจักร เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีเกี่ยวกับไฟฟา 

เพ่ือใหใชงานไดอยางปกติและปลอดภัย   
(2) เบิกจาย  จัดเก็บ ดูแลรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชและวัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน ใหมี

จํานวนเพียงพอและพรอมตอการใชงาน   
(3) รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงานในหนวยงาน พรอมจัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บขอมูลทาง

สถิติของการใชงานและประวัติการซอมแซม เพ่ือใชในการวางแผนบํารุงรักษา  
(4) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานชางไฟฟา เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(5) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
2.  ดานบริการ 
(6) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหา ใหแกผูรับบริการ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน 

เพ่ือใหสามารถใชงานเคร่ืองใชไฟฟาไดอยางถูกตองปลอดภัย และปฏิบัติงานชางไฟฟาได
อยางมีประสิทธิภาพ 

(7) ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือ
ประกอบการปฏิบัติงานไดอยางครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) �0�

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางชางไฟฟา ชางอิเลคโทร

นิคส หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ 
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟา  

เทคนิคเคร่ืองเย็นและปรับอากาศ  อิเล็กโทรนิกส หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดไวใชเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ 

3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางชางไฟฟา ชางเคร่ืองเย็น  และ
ปรับอากาศ อิเล็กโทรนิกสหรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นี้ได 

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



�0�
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ไฟฟา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางไฟฟา 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ตรวจสอบและควบคุมการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง บํารุงรักษา ซอมเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ

เคร่ืองใชท่ีเกี่ยวกับไฟฟา เพ่ือใหใชงานไดอยางปกติและปลอดภัย   
(2) ตรวจสอบและควบคุมการเบิกจาย  จัดเก็บ ดูแลรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชและวัสดุอุปกรณท่ีใช

ในการปฏิบัติงาน ใหมีจํานวนเพียงพอและพรอมตอการใชงาน   
(3) รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงานในหนวยงาน พรอมจัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บขอมูลทาง

สถิติของการใชงานและประวัติการซอมแซม เพ่ือใชในการวางแผนและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน  

(4) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานชางไฟฟา เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(5) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(6) ควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน หรือ

หัวหนางาน เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
(7) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานชางไฟฟาใน

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 
3.  ดานบริการ 
(8) ใหคําแนะนํา สนับสนุนดานวิชาการ ตอบปญหาและฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางไฟฟาในความ

รับผิดชอบ แกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา หนวยงานท่ีเกี่ยวของ หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือ
ถายทอดความรูความชํานาญดานงานชางไฟฟาใหเกิดความปลอดภัย และปฏิบัติงานชาง
ไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(9) ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือ
ประกอบการปฏิบัติงานไดอยางครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 

 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) �0�

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางไฟฟาประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี  ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางไฟฟา หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



��0
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ไฟฟา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางไฟฟา 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) กําหนดแผนงานในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหตรงกับความตองการของหนวยงาน และ

งบประมาณท่ีไดรับ 
(2) ควบคุมการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานชางไฟฟา เพ่ือใหการปฏิบัติงาน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของหนวยงานท้ังภายในและ
ภายนอก 

(3) ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานความกาวหนาของงานชางไฟฟา เพ่ือแกปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนในขณะดําเนินการใหเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการและใหเกิดความปลอดภัย 

(4) วางแผน ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาองคความรู และพัฒนาบุคลากรในสายงาน 
(5) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานชางไฟฟา เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(6) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
2.  ดานกํากับดูแล 
(7) กํากับ ดูแลการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง บํารุงรักษา ซอมเคร่ืองจักร เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี

เกี่ยวกับไฟฟา เพ่ือใหใชงานไดอยางปกติและปลอดภัย   
(8) กํากับ ดูแลการเบิกจาย  จัดเก็บ ดูแลรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชและวัสดุอุปกรณท่ีใชในการ

ปฏิบัติงาน ใหมีจํานวนเพียงพอและพรอมตอการใชงาน   
(9) กํากับ ดูแลงานดานสถิติของการใชงานและประวัติการซอมแซม เพ่ือใชในการวางแผนและ

ปรับปรุงการปฏิบัตงิาน  
(10) กํากับ ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ในฐานะหัวหนาหนวยงาน เพ่ือใหการ

ดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
(11) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของ ในการปฏิบัติงานชางไฟฟาในหนวยงานท่ี

รับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

3.  ดานบริการ 
(12) ใหคําแนะนํา สนับสนุนดานวิชาการ และการถายทอดเทคโนโลยีดานชางไฟฟา ตอบปญหา

และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางไฟฟาท่ีมีความยากมากเปนพิเศษแกผูใตบังคับบัญชา หรือ
เจาหนาท่ีระดับรองลงมา หรือบุคลากรจากท้ังในหนวยงาน และนอกหนวยงาน และ
ประชาชนท่ัวไป เพ่ือถายทอดความรูความชํานาญดานชางไฟฟาท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและใหเกิดความปลอดภัย 

(13) ประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอก หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือขอความชวยเหลือ
และรวมมือในงานชางไฟฟา และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการ
ทํางานของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางไฟฟาประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี  ก.ถ. 

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางไฟฟา หรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางไฟฟาประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี  ก.ถ. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางไฟฟา หรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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



��2
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ถายภาพ 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางชางภาพ ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการถายทําและเผยแพรภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว ท้ังภาพสี ภาพขาวดํา ลางฟลม และลาง
อัด ขยายภาพ ตัดตอหรือตกแตงฟลมตกแตงภาพ ลําดับภาพ บันทึกเสียง ตัดตอและเทียบเสียง  
จัดหมวดหมูและเก็บรักษาภาพและฟลม และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นายชางภาพ ระดับปฏิบัติงาน 
  นายชางภาพ ระดับชํานาญงาน 
  นายชางภาพ ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ถายภาพ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางภาพ 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติงานภาพถายตางๆ เชน ถายถาพนิ่ง ลางอัดฟลมและตรวจสอบความถูกตองของ

ภาพถายท่ีถายมาได เพ่ือใหไดมาซึ่งภาพถายท่ีคมชัดและสามารถนําไปใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานตอไป 

(2) ชวยดําเนินการถายวีดีทัศนในเร่ืองตางๆ ท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือเผยแพรภาพกิจกรรมตอ
สาธารณชน 

(3) จัดหมวดหมูเก็บรักษาและควบคุมการเบิกจายฟลม รูปภาพกิจกรรม วีดีโอตางๆ เพ่ือใหการ
ปฏิบัติดําเนินไปดวยความสะดวกรวดเร็ว 

(4) ชวยตกแตง ตัดตอลําดับภาพบันทึกเสียงรวมถึงการปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
ภาพเคล่ือนไหว เพ่ือใหผลงานเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว 

(5) ตรวจสอบ ดูแล บํารุงรักษา ซอมแซม เบิกจายวัสดุ อุปกรณเคร่ืองมือดานการถายภาพ
ประเภทตางๆ เพ่ือใหจํานวนเพียงพอและพรอมตอการปฏิบัติงานไดอยูเสมอ 

(6) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานชางภาพ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(7) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานบริการ 
(8) ใหคําแนะนําปรึกษาใหเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความรูและความเขาใจในการ

ปฏิบัติงานท่ีถูกตองเหมาะสม 
(9) ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงไปดวยดีตาม

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางชางภาพ  หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวา

ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ 
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางชางภาพ หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.

กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ 
3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางชางภาพหรือ

ทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ถายภาพ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางภาพ 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ถายภาพ ตัดตอ และผลิตวิดิทัศน สารคดี กิจกรรม ผลงานตางๆ ของหนวยงาน รวมถึงจัดสง

ภาพกิจกรรมเหลานั้นใหกับส่ือตางๆ เพ่ือเปนการประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรมของ
หนวยงานตางๆ ใหเปนท่ีรูจัก 

(2) ควบคุมวางแผนการถายภาพกิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน เพ่ือใหการประชาสัมพันธและ
เผยแพรผลงานของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) ควบคุมการตรวจสอบ ดูแล รักษา จัดซื้อ เบิกจาย อุปกรณเคร่ืองมือดานการถายภาพ
ประเภทตางๆ เพ่ือใหจํานวนเพียงพอและพรอมตอการปฏิบัติงานไดอยูเสมอ และถูกตอง
ตามระเบียบขอบังคับ 

(4) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานชางภาพ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(5) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(6) กํากับดูแลการใชอุปกรณโสตทัศนูปกรณตางๆ เพ่ือใหสามารถใหบริการไดตรงตามกําหนด

และตอบสนอง ความตองการของทุกสวนงาน 
 
3.  ดานบริการ 
(7) ประสานงานติดตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของตางๆ ในเร่ืองการถายภาพประเภทตาง เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
(8) ใหคําปรึกษาแนะนํากับ ประชาชนท่ีสนใจ หรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมาเพ่ือใหเกิดความรู

และความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตองเหมาะสม 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางภาพประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

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

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ถายภาพ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางภาพ 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) กําหนดแผนงานในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหตรงกับความตองการของหนวยงาน และ

งบประมาณท่ีไดรับ 
(2) ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานความกาวหนาของงานชางภาพ เพ่ือแกปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน

ในขณะดําเนินการใหเปนไปอยางถูกตอง 
(3) วางแผน ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาองคความรู และพัฒนาบุคลากรในสายงาน 
(4) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานชางภาพ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(5) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
2.  ดานกํากับดูแล 
(6) กํากับดูแลการถายภาพ ตัดตอ และผลิตวิดิทัศน สารคดี กิจกรรม ผลงานตางๆ ของ

หนวยงาน รวมถึงจัดสงภาพกิจกรรมเหลานั้นใหกับส่ือตางๆ เพ่ือเปนการประชาสัมพันธและ
เผยแพรกิจกรรมของหนวยงานตางๆ ใหเปนท่ีรูจัก 

(7) กํากับดูแลการดูแล รักษา จัดซื้อ เบิกจาย อุปกรณเคร่ืองมือดานการถายภาพประเภทตางๆ 
เพ่ือใหจํานวนเพียงพอและพรอมตอการปฏิบัติงานไดอยูเสมอ และถูกตองตามระเบียบ
ขอบังคับ 

(8) กํากับ ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ี
รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

(9) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของ ในการปฏิบัติงานชางภาพในหนวยงานท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
3.  ดานบริการ 
(10) ใหคําแนะนํา สนับสนุนดานวิชาการ และการถายทอดเทคโนโลยีดานชางภาพ ตอบปญหา

และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางภาพแกผูใตบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมา หรือ
บุคลากรจากท้ังในหนวยงาน และนอกหนวยงาน และประชาชนท่ัวไป เพ่ือถายทอดความรู
ความชํานาญดานชางภาพท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและใหเกิดความนาสนใจ 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(11) ประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอก หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือขอความชวยเหลือ
และรวมมือในงานชางภาพ และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการ
ทํางานของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางภาพประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี ก.ถ.

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางภาพหรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางภาพประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก .ถ.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางภาพหรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน โยธา 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติข้ันตนทางชางโยธา ไดแก งานชางสํารวจ งานชาง
รังวัด งานชางเขียนแบบ และงานชางกอสราง ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการชวยออกแบบ
ดานชางโยธา การชวยคํานวณสามัญดานชางโยธา การควบคุมการกอสรางดานชางโยธา  
การชวยวางโครงการกอสรางในงานดานชางโยธา การใหคําปรึกษาแนะนํา หรือตรวจสอบท่ีเกี่ยวกับ
งานชางโยธา และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นายชางโยธา ระดับปฏิบัติงาน 
  นายชางโยธา ระดับชํานาญงาน 
  นายชางโยธา ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

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

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   โยธา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางโยธา 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ กอสราง บํารุงรักษาโครงการกอสรางตางๆ เพ่ือใหตรงตามหลัก

วิชาชาง ความตองการของหนวยงาน และงบประมาณท่ีไดรับ 
(2) ตรวจสอบ แกไข และกําหนดรายละเอียดของงานใหตรงกับแบบรูปและรายการ เพ่ือใหการ

ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
(3) ควบคุมงานกอสราง งานปรับปรุง และซอมแซม หรือตรวจการจางตามท่ีไดรับมอบหมาย 

พรอมรายงานความกาวหนาของงาน  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด 
(4) ทดสอบวัสดุ ตรจสอบหาคุณสมบัติของดิน และพ้ืนดิน เพ่ือใหมีความเหมาะสม และ

ปลอดภัยตอการกอสรางประเภทตางๆ  
(5) สํารวจหาขอมูลทางธรณีวิทยา อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา และดานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของทาง

วิศวกรรมในการกอสราง เพ่ือใหมีความเหมาะสม และเกิดความปลอดภัยในการกอสราง
ประเภทตางๆ 

(6) ซอมสรางวัสดุ ครุภัณฑ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชและอุปกรณในงานโยธา ใหไดมาตรฐานและ
ปลอดภัยตอการใชงาน 

(7) สอบราคา และจัดทําราคากลางวัสดุ อุปกรณตางๆ ในงานโยธา เพ่ือใชประกอบในการจัดทํา
งบประมาณ 

(8) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานโยธา เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานบริการ 
(10) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและฝกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาท่ีรับผิดชอบแกเจาหนาท่ีระดับ

รองลงมา ท้ังภายในและหนวยงาน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดรับทราบขอมูล 
ความรูตางๆ ท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ และมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน 

(11) ประสานงานในระดับกลุม กับหนวยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือขอความ
ชวยเหลือและรวมมือในงานโยธา และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอ
การทํางานของหนวยงานและปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางชางกอสราง ชางสํารวจ ชางโยธา 

สถาปตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิคสถาปตยกรรม หรือทาง
อื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ 

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธาเทคนิค
วิศวกรรมสํารวจ เทคนิคสถาปตยกรรม สถาปตยกรรม ชางกอสราง ชางสํารวจ ชางโยธา 
กอสราง หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ 

3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค
วิศวกรรมสํารวจ เทคนิคสถาปตยกรรม สถาปตยกรรม ชางกอสรางชางสํารวจ ชางโยธา 
กอสรางหรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

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

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   โยธา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางโยธา 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ออกแบบ กําหนดรายละเอียดงานกอสราง งานบํารุงรักษา งานปรับปรุง และซอมแซม 

เพ่ือใหเปนไปตามความตองการของหนวยงานและอยูภายใตงบประมาณท่ีกําหนด 
(2) ประมาณราคาคากอสรางของโครงการ โดยแยกราคาวัสดุ คาแรงงาน ตามหลักวิชาชาง และ

มาตรฐาน เพ่ือใชเปนราคากลางในการจางเหมาตามระเบียบของหนวงาน 
(3) กําหนดแผนในการดําเนินงานกอสราง งานบํารุงรักษา งานปรับปรุง และซอมแซม หรือ

ตรวจการจาง เพ่ือใหงานกอสรางเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 
(4) ควบคุม ตรวจสอบงานกอสราง งานบํารุงรักษา งานปรับปรุง และซอมแซม เพ่ือใหถูกตอง

ตามแบบรูปและรายการ และมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิศวกรรม  
(5) ติดตาม ประเมินผลการตรวจสอบสภาพส่ิงกอสราง เพ่ือใหเปนไปตามความตองการของ

หนวยงานและอยูภายใตงบประมาณท่ีกําหนด 
(6) เก็บรวบรวม วิเคราะหขอมูลตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในการกอสราง เพ่ือประโยชนในการวางแผนงาน

กอสรางในอนาคต 
(7) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานโยธา เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(8) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
2.  ดานกํากับดูแล 
(9) กํากับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ี

รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด  
(10) วางแผน ประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานโยธาในหนวยงานท่ี

รับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

3.  ดานบริการ 
(11) ใหคําแนะนํา สนับสนุนดานวิชาการ ตอบปญหาและฝกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาท่ีรับผิดชอบ 

แกผูใตบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมา ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน หรือ
ประชาชนท่ัวไป เพ่ือถายทอดความรู ความชํานาญดานงานโยธาแกผูท่ีสนใจ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

(12) ติดตอประสานงานท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือขอความชวยเหลือและรวมมือใน
งานโยธา และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางโยธาประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

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



�2�
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   โยธา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางโยธา 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุมการสํารวจ การออกแบบ การกอสราง การบํารุงรักษาและคํานวณโครงสราง 

ประมาณราคาคากอสราง  เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหนวยงาน 
(2) ติดตาม ตรวจสอบความกาวหนาของงานกอสราง เพ่ือแกปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนในขณะ

ดําเนินการ เพ่ือใหงานกอสรางเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิศวกรรมและสถาปตยกรรม 
(3) วางแผนงานในการสํารวจ ออกแบบ การกอสราง การบํารุงรักษาและคํานวณโครงสราง 

ประมาณราคากอสรางของโครงการตางๆ เพ่ือการจัดทํางบประมาณ 
(4) ตรวจการจางและจัดเจาหนาท่ีไปควบคุมงานกอสราง เพ่ือใหงานบรรลุตามวัตถุประสงค

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(5) เปนคณะกรรมการเปดซองพิจารณาคุณสมบัติของผูท่ีรับจางท่ีมีความเหมาะสมตามประเภท

โครงการกอสรางหรือการปรับปรุงภูมิทัศน เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาวสําเร็จตาม
เปาหมายและวัตถุประสงค 

(6) ตรวจสอบการประมาณราคาหรือการกําหนดราคาวัสดุกอสราง โครงการกอสราง และงาน
ปรับปรุงภูมิทัศน ใหเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม 

(7) กําหนดแผนงานในการออกแบบ สํารวจและคํานวณโครงสราง ประมาณราคาคากอสราง
และควบคุมงาน เพ่ือใหตรงกับความตองการของหนวยงาน และงบประมาณท่ีไดรับ 

(8) จัดทําแผนงานงบประมาณประจําป ใหถูกตองและเพียงพอตอการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
ระหวางป 

(9) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานโยธา เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(10) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(11) กํากับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ี

รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
(12) วางแผน ประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานโยธาในหนวยงานท่ี

รับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
3.  ดานบริการ 
(13) ใหคําแนะนํา สนับสนุนดานวิชาการ ตอบปญหาและฝกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาท่ีรับผิดชอบ 

แกผูใตบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมา ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน หรือ
ประชาชนท่ัวไป เพ่ือถายทอดความรู ความชํานาญดานงานโยธาแกผูท่ีสนใจ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

(14) ประสานงานท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือขอความชวยเหลือ
และรวมมือในงานโยธา และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการทํางาน
ของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางโยธาประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี ก .ถ. 

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางโยธาหรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางโยธาประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก .ถ. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางโยธาหรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ศิลปะ 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางชางศิลป ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเขียนและออกแบบภาพตัวอักษรหรือภาพวาดเพ่ือประกอบคําบรรยายหรือประกอบ 
การแสดงนิทรรศการตางๆ การออกแบบและตกแตงผลิตภัณฑ การจัดและตกแตงภายในและ
ภายนอกอาคาร การเขียนแผนภูมิตางๆ ฯลฯ และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นายชางศิลป ระดับปฏิบัติงาน 
  นายชางศิลป ระดับชํานาญงาน 
  นายชางศิลป ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) �2�

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ศิลปะ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางศิลป 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ออกแบบงานศิลป เชน บอรดแสดงผลงานหรือกิจกรรมของหนวยงาน ภาพประกอบคํา

บรรยาย ภาพโฆษณา โปสเตอร แผนภูมิ  ปายประกาศ ปายโฆษณา ฉาก เวทีของหนวยงาน  
ผังสถานท่ี  ส่ือส่ิงพิมพ ประกาศนียบัตร ปกหนังสือและเอกสารตางๆ เพ่ือประกอบกิจกรรม
หรือการดําเนินงานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ สวยงาม  และส่ือความไดเปนอยางดี 

(2) ออกแบบ เขียนภาพและประดิษฐตัวอักษร เพ่ือใชในการตกแตงปายประกาศตางๆ ใหเกิด
ความสวยงาม 

(3) ดูแล จัดเก็บ บํารุงรักษา ซอมแซมวัสดุอุปกรณการทํางานใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยู
เสมอ 

(4) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานชางศิลป เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(5) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานบริการ 
(6) ใหคําแนะนําการออกแบบ เทคนิค การจัดงานศิลป การจัดนิทรรศการแกบุคลากรท้ังภายใน

และภายนอก  เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจในงานศิลป 
(7) ชวยจัดทําส่ือส่ิงพิมพ คูมือ หนังสือ แผนพับและนิทรรศการ เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ   

เสริมสรางภาพพจนของหนวยงานท่ีสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



�2�
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชพีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางชางศิลป สถาปตยกรรม ศิลปประยุกต 

ศิลปกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ วิจิตรศิลป  หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ 

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางศิลปศาสตร ออกแบบ
ผลิตภัณฑ  มัณฑศิลป จิตกรรม หรือทางอื่นท่ีก.ท. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ไดหรือ 

3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางศิลปกรรม 
ออกแบบผลิตภัณฑ  มัณฑศิลป จิตกรรม ศิลปหัตถกรรม ศิลปประยุกต หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. 
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) �2�

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ศิลปะ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางศิลป 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุมการออกแบบศิลป เชน บอรดแสดงผลงานหรือกิจกรรมของหนวยงาน ภาพประกอบ

คําบรรยาย ภาพโฆษณา โปสเตอร แผนภูมิ  ปายประกาศ ปายโฆษณา ฉาก เวทีของ
หนวยงาน  ผังสถานท่ี  ส่ือส่ิงพิมพ ประกาศนียบัตร ปกหนังสือและเอกสารตางๆ เพ่ือ
ประกอบกิจกรรมหรือการดําเนินงานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ สวยงาม  และส่ือความไดเปน
อยางดี 

(2) ปน และจําลองแบบพิมพประเภทตางๆ เพ่ือใชในการตกแตงสถานท่ีใหสวยงาม   
(3) จัดฉากตกแตงอาคารสถานท่ี ซึ่งตองการความประณีตบรรจงเพ่ือใชในกิจกรรมสําคัญหรือรัฐ

พิธีตางๆ 
(4) คํานวณและประมาณราคาการใชวัสดุอุปกรณในปฏิบัติงานชางศิลป ใหเหมาะสมกับ

งบประมาณและใชเปนขอมูลในการจดัซื้อ 
(5) ควบคุม  ดูแล จัดเก็บ บํารุงรักษา ซอมแซมวัสดุอุปกรณการทํางานใหอยูในสภาพพรอมใช

งานอยูเสมอ 
(6) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานชางศิลป เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(7) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
2.  ดานกํากับดูแล 
(8) กํากับ ดูแล และใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เพ่ือใหการ

ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
3.  ดานบริการ 
(9) ใหคําแนะนําการออกแบบ เทคนิค การจัดงานศิลป การจัดนิทรรศการแกบุคลากรท้ังภายใน

และภายนอก  เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจในงานศิลป 
(10) จัดทําส่ือส่ิงพิมพ คูมือ หนังสือ แผนพับและนิทรรศการ เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ   

เสริมสรางภาพพจนของหนวยงานท่ีสังกัด 
 



��0
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางศิลปประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป  

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ศิลปะ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางศิลป 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ตรวจสอบ และควบคุมการออกแบบศิลป เชน บอรดแสดงผลงานหรือกิจกรรมของหนวยงาน 

ภาพประกอบคําบรรยาย ภาพโฆษณา โปสเตอร แผนภูมิ  ปายประกาศ ปายโฆษณา ฉาก 
เวทีของหนวยงาน  ผังสถานท่ี  ส่ือส่ิงพิมพ ประกาศนียบัตร ปกหนังสือและเอกสารตางๆ 
เพ่ือประกอบกิจกรรมหรือการดําเนินงานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ สวยงาม  และส่ือความได
เปนอยางดี 

(2) ตรวจสอบและควบคุมการตกแตงอาคารสถานท่ี ซึ่งตองการความประณีตบรรจง เพ่ือใชใน
กิจกรรมสําคัญหรือรัฐพิธีตางๆ ใหมีความเหมาะสมและสวยงาม 

(3) คํานวณและประมาณราคาการใชวัสดุอุปกรณในปฏิบัติงานชางศิลป ใหเหมาะสมกับ
งบประมาณและใชเปนขอมูลในการจัดซื้อ 

(4) ควบคุม  ดูแล จัดเก็บ บํารุงรักษา ซอมแซมวัสดุอุปกรณการทํางานใหอยูในสภาพพรอมใช
งานอยูเสมอ 

(5) ศึกษา วิเคราะห วางแผน ตรวจสอบ และควบคุมการออกแบบงานศิลป บอรด ปายประกาศ 
ปายโฆษณา ฉาก เวทีของหนวยงาน ผังสถานท่ี ส่ือส่ิงพิมพ เพ่ือประกอบกิจกรรมใหมี
ประสิทธิภาพ สวยงาม และส่ือความไดเปนอยางดี   

(6) ศึกษา วิเคราะห วางแผน ตรวจสอบ ควบคุม ปรับปรุง ดูแล จัดเก็บ บํารุงรักษา และ
ซอมแซมวัสดุอุปกรณการทํางานใหเปนระบบ เพ่ือใหอุปกรณอยูในสภาพพรอมใชงานอยู
เสมอ 

(7) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานชางศิลป เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(9) กํากับ และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 
(10) กําหนดแนวทางการปฏิ บัติ งาน ประเมินผล และแก ไขปญหาขัดของในงานของ

ผูใตบังคับบัญชา  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 



��2
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
3.  ดานบริการ 
(11) เผยแพรความรูและใหคําปรึกษาดานวิชาชีพ เกี่ยวกับการออกแบบ เทคนิค การจัด งานศิลป 

การจัดนิทรรศการแกบุคลากรท้ังภายในและภายนอก เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจใน    
งานศิลป 

(12) ใหคําแนะนํา และคําปรึกษาในการจัดทําส่ือส่ิงพิมพ คูมือ หนังสือ แผนพับ เพ่ือเผยแพร
ประชาสัมพันธเสริมสรางภาพพจนของหนวยงานท่ีสังกัด 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางศิลปประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี ก.ถ. 

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางศิลปหรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางศิลปประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางศิลปหรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน สํารวจ 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานข้ันตนทางดานชางสํารวจ ซึ่งมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการสํารวจเพ่ือหาระยะ ระดับลักษณะและขนาดของภูมิประเทศทางพ้ืนดินและจาก
ภาพถายทางอากาศและการทําบันทึกขอมูล และรายละเอียดตางๆ ท่ีไดจากการสํารวจ การทําแผนท่ี
แบบตางๆ โดยอาศัยขอมูลจากการสํารวจ และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นายชางสํารวจ ระดับปฏิบัติงาน 
  นายชางสํารวจ ระดับชํานาญงาน 
  นายชางสํารวจ ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

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

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สํารวจ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางสํารวจ 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติงานดานการสํารวจ ไดแก สํารวจ รังวัด คํานวณ วัดระยะ วัดมุม วัดระดับ ลักษณะของ

ขนาดของภูมิประเทศ รังวัดโดยใชเทคโนโลยีชั้นสูง หาคาพิกัดจากดาวเทียม GPS วางหมุด
หลักฐานหรือท่ีหมายในการสํารวจ พรอมท้ังตรวจสอบ บันทึกขอมูลและรายละเอียดตางๆ ท่ี
ไดจากการสํารวจ ใหมีความถูกตองเท่ียงตรงและสามารถนําผลของการสํารวจมาใชในการ
ออกแบบ และประมาณราคาวัสดุท่ีจะใชในการกอสราง เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยและอยู
ภายในงบประมาณท่ีกําหนด 

(2) คํานวณ ตรวจสอบ และจัดทําแผนท่ีและแผนผัง เพ่ือใหมีความถูกตอง เปนไปตามแบบท่ี
กําหนด และสามารถนําไปใชประโยชนตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(3) ตรวจสอบ และปรับแกเคร่ืองมือและอุปกรณในงานสํารวจ เชนกลองวัดมุม กลองระดับ 
พรอมท้ังแกไข ซอมแซม เพ่ือลดคาความผิดพลาดในการสํารวจรังวัด ใหไดความถูกตอง
เท่ียงตรง และมีอุปกรณและเคร่ืองมือพรอมใชงานอยูเสมอ 

(4) ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดเงินคาตอบแทนในงานจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน เพ่ือใหการจาย
คาตอบแทนการจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน และการเวนคืนท่ีดิน เปนไปโดยถูกตอง ยุติธรรม  

(5) ปรับปรุงขอมูลดานแผนท่ีในงานสํารวจใหมีความทันสมัยอยูเสมอ พรอมท้ังดูแลจัดแผนท่ีให
เปนระเบียบ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการนําไปใชงาน 

(6) สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ กอสราง บํารุงรักษาโครงการกอสรางตางๆ เพ่ือใหตรงตามหลัก
วิชาชาง ความตองการของหนวยงาน และงบประมาณท่ีไดรับ 

(7) ตรวจสอบ แกไข และกําหนดรายละเอียดของงานใหตรงกับแบบรูปและรายการ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(8) ควบคุมงานกอสราง งานปรับปรุง และซอมแซม หรือตรวจการจางตามท่ีไดรับมอบหมาย 
พรอมรายงานความกาวหนาของงาน  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด 

(9) สอบราคา และจัดทําราคากลางวัสดุ อุปกรณตางๆ ในงานโยธา เพ่ือใชประกอบในการจัดทํา
งบประมาณ 

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสํารวจ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
2.  ดานบริการ 
(12) ใหคําปรึกษา แนะนําท้ังในเชิงทักษะเฉพาะดานและทักษะท่ัวไปแกบุคลากรทุกสายงาน  

เพ่ือใหบุคลากรมีความรู  ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
(13) ติดตอประสานกับหนวยงานหรือเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรนักเรียนนายสิบแผนท่ี หรือไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบไดไม

ต่ํากวานี้ทางชางสํารวจ  ชางกอสราง ชางโยธา หรืองานอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ 

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ  
เทคนิควิศวกรรมโยธา  ชางสํารวจ  ชางกอสราง  กอสราง ชางโยธาหรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ 

3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิค
วิศวกรรมโยธา  ชางสํารวจ  ชางกอสราง  กอสราง ชางโยธา หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใช
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

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

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สํารวจ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางสํารวจ 
ระดบัตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุมและปฏิบัติงานดานการสํารวจ ไดแก สํารวจ รังวัด คํานวณ วัดระยะ วัดมุม วัดระดับ 

ลักษณะของขนาดของภูมิประเทศ รังวัดโดยใชเทคโนโลยีชั้นสูง หาคาพิกัดจากดาวเทียม 
GPS วางหมุดหลักฐานหรือท่ีหมายในการสํารวจ พรอมท้ังตรวจสอบ บันทึกขอมูลและ
รายละเอียดตางๆ ท่ีไดจากการสํารวจ ใหมีความถูกตองเท่ียงตรงและสามารถนําผลของการ
สํารวจมาใชในการออกแบบ และประมาณราคาวัสดุท่ีจะใชในการกอสราง เพ่ือใหเกิดความ
ปลอดภัยและอยูภายในงบประมาณท่ีกําหนด 

(2) คํานวณ ตรวจสอบการจัดทําแผนท่ีและแผนผัง เพ่ือใหมีความถูกตอง เปนไปตามแบบท่ี
กําหนด และสามารถนําไปใชประโยชนตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(3) ตรวจสอบ และปรับแกเคร่ืองมือและอุปกรณในงานสํารวจ เชนกลองวัดมุม กลองระดับ 
พรอมท้ังแกไข ซอมแซม เพ่ือลดคาความผิดพลาดในการสํารวจรังวัด ใหไดความถูกตอง
เท่ียงตรง และมีอุปกรณและเคร่ืองมือพรอมใชงานอยูเสมอ 

(4) ควบคุมและดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดเงินคาตอบแทนในงานจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน เพ่ือให
การจายคาตอบแทนการจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน และการเวนคืนท่ีดิน เปนไปโดยถูกตอง ยุติธรรม  

(5) ตรวจสอบการปรับปรุงขอมูลดานแผนท่ีในงานสํารวจใหมีความทันสมัยอยูเสมอ พรอมท้ัง
ดูแลจัดแผนท่ีใหเปนระเบียบ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการนําไปใชงาน 

(6) ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เพ่ือแกไขปญหาในการ
ดําเนินงานและเพ่ิมทักษะและความสามารถในการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(7) ออกแบบ กําหนดรายละเอียดงานกอสราง งานบํารุงรักษา งานปรับปรุง และซอมแซม 
เพ่ือใหเปนไปตามความตองการของหนวยงานและอยูภายใตงบประมาณท่ีกําหนด 

(8) ประมาณราคาคากอสรางของโครงการ โดยแยกราคาวัสดุ คาแรงงาน ตามหลักวิชาชาง และ
มาตรฐาน เพ่ือใชเปนราคากลางในการจางเหมาตามระเบียบของหนวงาน 

(9) ควบคุม ตรวจสอบงานกอสราง งานบํารุงรักษา งานปรับปรุง และซอมแซม เพ่ือใหถูกตอง
ตามแบบรูปและรายการ และมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสํารวจ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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2.  ดานกํากับดูแล 
(12) ควบคุม กํากับดูแล วางแผน  มอบหมายงาน  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา  

เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 
3.  ดานบริการ 
(13) ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับงานดานสํารวจ แกบุคลากรจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหได

รับทราบขอมูล ความรูตางๆ และมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางสํารวจประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางสํารวจหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สํารวจ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางสํารวจ 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) กํากับ มอบหมาย ส่ังการ ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานดานการสํารวจ ไดแก สํารวจ 

รังวัด คํานวณ วัดระยะ วัดมุม วัดระดับ ลักษณะของขนาดของภูมิประเทศ รังวัดโดยใช
เทคโนโลยีชั้นสูง หาคาพิกัดจากดาวเทียม GPS วางหมุดหลักฐานหรือท่ีหมายในการสํารวจ 
พรอมท้ังตรวจสอบ บันทึกขอมูลและรายละเอียดตางๆ ท่ีไดจากการสํารวจ ใหมีความถูกตอง
เท่ียงตรงและสามารถนําผลของการสํารวจมาใชในการออกแบบ และประมาณราคาวัสดุท่ีจะ
ใชในการกอสราง เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยและอยูภายในงบประมาณท่ีกําหนด 

(2) ตรวจสอบการจัดทําแผนท่ีและแผนผัง เพ่ือใหมีความถูกตอง เปนไปตามแบบท่ีกําหนด และ
สามารถนําไปใชประโยชนตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(3) ควบคุมการปรับแกเคร่ืองมือและอุปกรณในงานสํารวจ เชนกลองวัดมุม กลองระดับ พรอม
ท้ังแกไข ซอมแซม เพ่ือลดคาความผิดพลาดในการสํารวจรังวัด ใหไดความถูกตองเท่ียงตรง 
และมีอุปกรณและเคร่ืองมือพรอมใชงานอยูเสมอ 

(4) ควบคุมและตรวจสอบการดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดเงินคาตอบแทนในงานจัด
กรรมสิทธ์ิท่ีดิน เพ่ือใหการจายคาตอบแทนการจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน และการเวนคืนท่ีดิน 
เปนไปโดยถูกตอง ยุติธรรม  

(5) ตรวจสอบการปรับปรุงขอมูลดานแผนท่ีในงานสํารวจใหมีความทันสมัยอยูเสมอ พรอมท้ัง
ดูแลจัดแผนท่ีใหเปนระเบียบ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการนําไปใชงาน 

(6) มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนําปรับปรุงแกไข พรอมท้ังติดตาม
ประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(7) กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานในการสํารวจ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(8) กําหนดแนวทางในการสํารวจรังวัดทําแผนท่ี เพ่ือใหทราบรายละเอียดการใชประโยชนให
เปนไปตามกฎระเบียบและหลักวิชาการสํารวจ รังวัด 

(9) กํากับและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและรายละเอียดตางๆ ท่ีไดจากการสํารวจ เพ่ือให
ขอมูลท่ีไดมีความถูกตอง 

(10) กํากับ และตรวจสอบการสํารวจรังวัด เพ่ือใหถูกตองตามหลักวิชาการ วัตถุประสงค และ
เปนไปตามแผนงาน งบประมาณ ท่ีกําหนดไว 
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(11) ศึกษา วิเคราะห การสํารวจรังวัด ปรับปรุงและพัฒนาโดยนําเทคโนโลยีสมัยใหม มา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

(12) เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบาย และแผนงานของหนวยงานท่ีสังกัด เพ่ือใหความ
คิดเห็น และรับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน 

(13) ควบคุมการสํารวจ การออกแบบ การกอสราง การบํารุงรักษาและคํานวณโครงสราง 
ประมาณราคาคากอสราง  เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหนวยงาน 

(14) วางแผนงานในการสํารวจ ออกแบบ การกอสราง การบํารุงรักษาและคํานวณโครงสราง 
ประมาณราคากอสรางของโครงการตางๆ เพ่ือการจัดทํางบประมาณ 

(15) ตรวจสอบการประมาณราคาหรือการกําหนดราคาวัสดุกอสราง โครงการกอสราง และงาน
ปรับปรุงภูมิทัศน ใหเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม 

(16) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสํารวจ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(17) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(18) ควบคุม กํากับดูแล วางแผน  มอบหมายงาน  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา  

เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 
3.  ดานบริการ 
(19) ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับงานดานสํารวจ แกบุคลากรจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหผู

ท่ีสนใจไดรับทราบขอมูล ความรูตางๆ และมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางสํารวจประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี ก.ถ. 

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางสํารวจหรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางสํารวจประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางสํารวจหรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน การพยาบาลเทคนิค 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงานการพยาบาลซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการพยาบาลข้ันมูลฐาน หรือการพยาบาลผูปวยท่ีมีปญหาไมซับซอน ผูทุพพลภาพ หญิงมี
ครรภ ทารก คนปญญาออน คนชรา หรือผูปวยทางจิต ซึ่งเปนลักษณะการพยาบาลท่ีไมจําเปนตอง
ปฏิบัติโดยผูไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและ 
การผดุงครรภชั้นหนึ่ง ตลอดจนปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมเคร่ืองมือเคร่ืองใชและอุปกรณการพยาบาล
ในสถานพยาบาลและปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  พยาบาลเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน 
  พยาบาลเทคนิค ระดับชํานาญงาน 
  พยาบาลเทคนิค ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

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



��2
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   การพยาบาลเทคนิค 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พยาบาลเทคนิค 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติการพยาบาลเบ้ืองตนตามหลักการพยาบาลท่ีไมยุงยากซับซอน เชน ปฐมพยาบาล 

ชําระรางกาย ปอนอาหาร เพ่ือใหผูปวยไดรับการดูแลท่ีถูกตอง  
(2) เฝาระวัง สังเกตอาการและรายงานอาการเปล่ียนแปลงของผูปวยท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือ

ดําเนินการพยาบาล พรอมท้ังรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ 
(3) จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษาอุปกรณส่ิงของเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการรักษาพยาบาล เพ่ือให

เคร่ืองมือมีความสะอาดปลอดภัยพรอมใชใหบริการผูปวยไดตลอดเวลา  
(4) จัดและควบคุมดูแลความสะอาดของหอผูปวยและบริเวณท่ีปฏิบัติงาน ใหสะอาดปลอดภัย

และปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค 
(5) ปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค เชน การใหความรูดานสุขศึกษาแกประชาชน

ท่ัวไป การออกตรวจสุขภาพนักเรียน การออกตรวจสุขภาพมารดาและทารกหลังคลอด การ
วางแผนครอบครัว การเสริมสรางภูมิคุมกันโรค การตรวจคัดกรองโรคตางๆ เพ่ือสนับสนุน
และเสริมสรางใหประชาชนมีสุขภาพท่ีด ี

(6) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานการพยาบาล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(7) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานบริการ 
(8) ประชาสัมพันธ แนะนํา ความรู เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเบ้ืองตนแกผูปวย ผูรับบริการและ

ญาติ เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง 
(9) ติดตอประสานงานภายในกลุมงานเดียวกัน เพ่ือใหสามารถบริการผูปวยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรทางวิชาพยาบาล ซึ่งมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาตอจากประโยค

มัธยมศึกษาตอนตนสายสามัญหรือเทียบเทาไมนอยกวา 1  ปหรือ 
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาผูชวยพยาบาลและผดุงครรภหรือประกาศนียบัตรวิชาผูชวยพยาบาล 

ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภอนามัย หรือประกาศนียบัตรวิชาผูชวยพยาบาลและจิตเวช ซึ่งมี
หลักสูตรการศึกษาตอจากประโยคมัธยมศึกษาตอนตนสายสามัญหรือเทียบเทาไมนอยกวา 1 ป
คร่ึงหรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ 

3. ไดรับประกาศนียบัตรทางการพยาบาลและผดุงครรภ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 2 ป 
ตอจากชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือหลักสูตรการพยาบาลเทียบไดไมต่ํากวาหลักสูตร
ดังกลาว หรือทางอื่นท่ี ก.ท.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ 

4. ไดรับประกาศนียบัตรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภอนามัย)  ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม
นอยกวา  2  ป  ตอจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย   และมีการฝกอบรมหลักสูตรวิชาการ
พยาบาลเพ่ิมเติมไมนอยกวา  10  หนวยกิต 

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



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   การพยาบาลเทคนิค 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พยาบาลเทคนิค 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติงานการพยาบาลท่ีตองใชความชํานาญเกี่ยวกับงานการพยาบาลเทคนิค เชน ใหการ

พยาบาลตามแผนการรักษาและแผนการพยาบาล ใหยาและสารน้ําแกผูปวยตามแผนการ
รักษา จัดเตรียมผูปวยกอนการใหยาระงับความรูสึก ชวยแพทยในการใชเคร่ืองมืออุปกรณ
ตางๆ พ่ือใหผูปวยไดรับการดูแลท่ีถูกตอง  

(2) จัดเตรียมและสงเคร่ืองมือในการทําศัลยกรรม เพ่ือใหแพทยปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
รวดเร็ว 

(3) ควบคุมและจัดเตรียมเก็บรักษาอุปกรณส่ิงของเคร่ืองใชทุกชนิด ท่ีใชในการรักษาพยาบาลให
อยูในสภาพพรอมท่ีจะใชไดทันที 

(4) เฝาระวัง สังเกตอาการและรายงานอาการเปล่ียนแปลงของผูปวยท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือ
ดําเนินการพยาบาล พรอมท้ังรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ 

(5) จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษาอุปกรณส่ิงของเคร่ืองมือเคร่ืองใชเฉพาะดานในการรักษาพยาบาล 
เพ่ือใหเคร่ืองมือมีความสะอาดปลอดภัยพรอมใชใหบริการผูปวยไดตลอดเวลา  

(6) จัดและควบคุมดูแลความสะอาดของหอผูปวยและบริเวณท่ีปฏิบัติงาน ใหสะอาดปลอดภัย
และปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค 

(7) ปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค เชน การใหความรูดานสุขศึกษาแกประชาชน
ท่ัวไป การออกตรวจสุขภาพนักเรียน การออกตรวจสุขภาพมารดาและทารกหลังคลอด การ
วางแผนครอบครัว การเสริมสรางภูมิคุมกันโรค การตรวจคัดกรองโรคตางๆ เพ่ือสนับสนุน
และเสริมสรางใหประชาชนมีสุขภาพท่ีด ี

(8) กําหนดแผนการปฏิบัติงานของกลุมท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(9) ตรวจสอบการเบิกจายยาและเวชภัณฑ เพ่ือใหเกิดความถูกตอง โปรงใส 
(10) จัดทําแผนงานโครงการท่ีสงเสริมการสรางสุขภาวะท่ีดีของประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให

ประชาชนมีสุขภาพท่ีด ี
(11) ชวยควบคุมการฝกปฏิบัติ พรอมท้ังใหคําปรึกษาแนะนําแกนักเรียนพยาบาลในหลักสูตรการ

พยาบาลระดับตน เพ่ือถายทอดทักษะและความรูในการปฏิบัติงาน 
(12) ฝกอบรม และใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตอง 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(13) เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือเสนอแนะและใหความเห็นแกท่ี
ประชุม  

(14) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานการพยาบาล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(15) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(16) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงานระดับรองลงมา  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานได

ถูกตอง 
(17) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานของตนเอง เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 
3.  ดานบริการ 
(18) ใหคําปรึกษา แนะนํา สงเสริม  และเผยแพรความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการใชยา การรักษา

สุขภาพเพ่ือใหประชาชนท่ีมาใชบริการไดมีความรู ความเขาใจ 
(19) ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมา พยาบาลฝกหัด เพ่ือการปฏิบัติงานได

อยางถูกตองเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(20) ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของภายใน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ

ดําเนินงาน รวมถึงเกิดความเขาใจท่ีตรงกันและรวมปฏิบัติงานไดตรงตามเปาหมายของ
หนวยงาน 

(21) รวมกับคณะปฏิบัติงานในการใหบริการเชิงรุก เพ่ือการดูแลรักษาอยางตอเนื่อง 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาลเทคนิคประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ปโดย

จะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาลเทคนิคหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 
1 ป 

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



���
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   การพยาบาลเทคนิค 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พยาบาลเทคนคิ 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติงานการพยาบาลท่ีตองใชความชํานาญเกี่ยวกับงานการพยาบาลเทคนิค เชน ใหการ

พยาบาลตามแผนการรักษาและแผนการพยาบาล ใหยาและสารน้ําแกผูปวยตามแผนการ
รักษา จัดเตรียมผูปวยกอนการใหยาระงับความรูสึก ชวยแพทยในการใชเคร่ืองมืออุปกรณ
ตางๆ พ่ือใหผูปวยไดรับการดูแลท่ีถูกตอง  

(2) ควบคุมและตรวจสอบการจัดเตรียมและสงเคร่ืองมือในการทําศัลยกรรม เพ่ือใหแพทย
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองรวดเร็ว 

(3) ควบคุมและจัดเตรียมเก็บรักษาอุปกรณส่ิงของเคร่ืองใชทุกชนิด ท่ีใชในการรักษาพยาบาลให
อยูในสภาพพรอมท่ีจะใชไดทันที 

(4) เฝาระวัง สังเกตอาการและรายงานอาการเปล่ียนแปลงของผูปวยท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือ
ดําเนินการพยาบาล พรอมท้ังรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ 

(5) จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษาอุปกรณส่ิงของเคร่ืองมือเคร่ืองใชเฉพาะดานในการรักษาพยาบาล 
เพ่ือใหเคร่ืองมือมีความสะอาดปลอดภัยพรอมใชใหบริการผูปวยไดตลอดเวลา  

(6) ตรวจสอบและควบคุมดูแลความสะอาดของหอผูปวยและบริเวณท่ีปฏิบัติงาน ใหสะอาด
ปลอดภัยและปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค 

(7) วางแผนหรือโครงการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค เชน การใหความรูดานสุขศึกษาแก
ประชาชนท่ัวไป การออกตรวจสุขภาพนักเรียน การออกตรวจสุขภาพมารดาและทารกหลัง
คลอด การวางแผนครอบครัว การเสริมสรางภูมิคุมกันโรค การตรวจคัดกรองโรคตางๆ เพ่ือ
สนับสนุนและเสริมสรางใหประชาชนมีสุขภาพท่ีด ี

(8) กําหนดแผนการปฏิบัติงานของกลุมท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(9) วางแผนการเบิกจายยาและเวชภัณฑ เพ่ือใหมีจํานวนเพียงพอตอการใชงาน  
(10) จัดทําแผนงานโครงการท่ีสงเสริมการสรางสุขภาวะท่ีดีของประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให

ประชาชนมีสุขภาพท่ีด ี
(11) ชวยควบคุมการฝกปฏิบัติ พรอมท้ังใหคําปรึกษาแนะนําแกนักเรียนพยาบาลในหลักสูตรการ

พยาบาลระดับตน เพ่ือถายทอดทักษะและความรูในการปฏิบัติงาน 
(12) ฝกอบรม และใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตอง 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(13) เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือเสนอแนะและใหความเห็นแกท่ี
ประชุม 

(14) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานการพยาบาล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(15) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(16) กํากับตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงาน

เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
(17) วางแผน ประเมินผลใหคําแนะนําปรึกษา และแกไขปญหาขอขัดของ ในการปฏิบัติงานใน

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานดังกลาวเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ 
 
3.  ดานบริการ 
(18) ใหคําปรึกษา แนะนํา สงเสริม  และเผยแพรความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการใชยา การรักษา

สุขภาพเพ่ือใหประชาชนท่ีมาใชบริการไดมีความรู ความเขาใจ 
(19) ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมา พยาบาลฝกหัด เพ่ือการปฏิบัติงานได

อยางถูกตองเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(20) ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของภายใน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ

ดําเนินงาน รวมถึงเกิดความเขาใจท่ีตรงกันและรวมปฏิบัติงานไดตรงตามเปาหมายของ
หนวยงาน 

(21) รวมกับคณะปฏิบัติงานในการใหบริการเชิงรุก เพ่ือการดูแลรักษาอยางตอเนื่อง 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาลเทคนิคประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี ก.ถ.

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ปโดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาลเทคนิคหรือ
งานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ปหรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาลเทคนิคประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ปโดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาลเทคนิคหรือ
งานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

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

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน สัตวแพทย 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางสัตวแพทยซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม และกําจัดโรคสัตว เชน การฉีดยาวัคซีน การตรวจและ
รักษาพยาบาลสัตว การกักสัตว การตรวจควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตวตามกฎ ระเบียบ 
และพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว การใหคําแนะนําปรึกษาในดานการ
เล้ียงและรักษาสัตว การเพาะเล้ียงเชื้อเพ่ือผลิตชีวภัณฑ ตลอดจนชวยดูแลอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใช
และการปฏิบัติการในหองทดลอง เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของซึ่งตําแหนงตางๆ เหลานี้มี
ลักษณะท่ีจําเปนตองใชผูมีความชํานาญในวิชาการสัตวแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  สัตวแพทย ระดับปฏิบัติงาน 
  สัตวแพทย ระดับชํานาญงาน 
  สัตวแพทย ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สัตวแพทย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  สัตวแพทย 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาพยาบาลสัตวปวย เพ่ือใหสัตวแข็งแรงและปองกันการติดเชื้อสูคน 
(2) ดําเนินการควบคุม ปองกันโรคระบาดสัตว ชันสูตรโรคสัตว และกําจัดโรคติดตอระหวางสัตว

และคน เพ่ือลดปญหาดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
(3) ควบคุมการกักสัตวท่ีตองสงสัยติดโรคระบาด เพ่ือรักษาโรคและปองกันการแพรสูคน 
(4) ตรวจสุขภาพและความสมบูรณของสัตว เพ่ือใหไดสัตวท่ีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน 
(5) ออกตรวจสัตวในพ้ืนท่ี พรอมท้ังฉีดวัคซีน เพ่ือปองกันโรคลวงหนา 
(6) ปฏิบัติงานในหองทดลองเกี่ยวกับงานสัตวแพทยท่ีไดรับมอบหมาย พรอมท้ังจัดเตรียม

อุปกรณและเคร่ืองมือตางๆ ใหมีความพรอมตอการใชงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

(7) สํารวจและจัดทําขอมูล เชน ขอมูลพ้ืนฐานดานปศุสัตว ประวัติการเกิดโรคระบาดสัตวใน
พ้ืนท่ี ความตองการใชวัคซีน เปนตน เพ่ือเฝาระวังการเกิดโรคระบาดสัตว 

(8) ชวยการปฏิบัติงานของนายสัตวแพทย เพ่ือใหการดําเนินการควบคุมปองกันโรคเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ 

(9) ดําเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมการฆาและจําหนายเนื้อสัตว ผลิตภัณฑสัตว อาหารสัตว ยา
สัตว  ชี ว วัต ถุ สําห รับสัตว  วัต ถุอันตรายสําหรับ สัตว  ให เปนไปตามกฎ ระเ บียบ 
พระราชบัญญัติ และกฎหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวของ 

(10) จัดทําบัญชีเบิกจายชีวภัณฑและเวชภัณฑสัตวตางๆ ใหมีความถูกตอง 
(11) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานสัตวแพทย เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

2.  ดานบริการ 
(13) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานทางสัตวแพทย เพ่ือเปนปองกันโรคสัตว

ติดตอสูคน 
(14) ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือขอความชวยเหลือและรวมมือ

ในงานทางสัตวแพทย และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการทํางาน
ของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทยหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



��2
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สัตวแพทย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  สัตวแพทย 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาพยาบาลสัตวปวย เพ่ือใหสัตวแข็งแรงและปองกันการติดเชื้อสูคน 
(2) ควบคุมการปองกันโรคระบาดสัตว ชันสูตรโรคสัตว และกําจัดโรคติดตอระหวางสัตวและคน 

เพ่ือลดปญหาดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
(3) ควบคุมการกักสัตวท่ีตองสงสัยติดโรคระบาด เพ่ือรักษาโรคและปองกันการแพรสูคน 
(4) ตรวจสุขภาพและความสมบูรณของสัตว เพ่ือใหไดสัตวท่ีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน 
(5) ควบคุมและออกตรวจสัตวในพ้ืนท่ี พรอมท้ังฉีดวัคซีน เพ่ือปองกันโรคลวงหนา 
(6) ปฏิบัติงานในหองทดลองเกี่ยวกับงานสัตวแพทยท่ีไดรับมอบหมาย พรอมท้ังจัดเตรียม

อุปกรณและเคร่ืองมือตางๆ ใหมีความพรอมตอการใชงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

(7) ควบคุมการจัดทําขอมูล เชน ขอมูลพ้ืนฐานดานปศุสัตว ประวัติการเกิดโรคระบาดสัตวใน
พ้ืนท่ี ความตองการใชวัคซีน เปนตน เพ่ือเฝาระวังการเกิดโรคระบาดสัตว 

(8) ชวยการปฏิบัติงานของนายสัตวแพทย เพ่ือใหการดําเนินการควบคุมปองกันโรคเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ 

(9) ควบคุมและดําเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมการฆาและจําหนายเนื้อสัตว ผลิตภัณฑสัตว 
อาหารสัตว ยาสัตว ชีววัตถุสําหรับสัตว วัตถุอันตรายสําหรับสัตว ใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ 
พระราชบัญญัติ และกฎหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวของ 

(10) ควบคุมการจัดเก็บและจัดทําบัญชีเบิกจายชีวภัณฑและเวชภัณฑสัตวตางๆ ใหมีความถูกตอง  
(11) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานสัตวแพทย เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

2.  ดานกํากับดูแล 
(13) กํากับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานทางสัตวแพทยของเจาหนาท่ี หรือปกครอง

ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ี
กําหนด 

(14) วางแผน ประเมินผลใหคําแนะนําปรึกษา และแกไขปญหาขัดของ ในการปฏิบัติงานทาง 
สัตวแพทยของผูใตบังคับบัญชาในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบเปนไปอยางตอเนื่อง 

 
3.  ดานบริการ 
(15) ใหคํ าแนะนํ า  ตอบปญหา และชี้ แจง  เกี่ ยวกับงานทาง สัตวแพทย ท่ีซับซ อนแก 

ผูใตบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมาในหนวยงานเดียวกันจากหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ และประชาชนท่ัวไป เพ่ือถายทอดความรู ความชํานาญ ดานงานทางสัตวแพทยแก
ผูท่ีสนใจ 

(16) ประสานงานและบูรณาการงานกับหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ เพ่ือขอความชวยเหลือและ
รวมมือในงานทางสัตวแพทย และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการ
ทํางานของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสัตวแพทยประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

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



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สัตวแพทย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  สัตวแพทย 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) วางระบบปองกันโรคระบาดสัตว  และกําจัดโรคติดตอระหวางสัตวและคน เพ่ือลดปญหาดาน

สาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
(2) วางแผน กําหนดแนวทาง และสรุปผลงานการควบคุมการฆาและจําหนายเนื้อสัตวและ

ผลิตภัณฑสัตว  อาหารสัตว ยาสัตว ชีววัตถุสําหรับสัตว วัตถุอันตรายสําหรับสัตว การ
นําเขา-สงออกสัตว ซากสัตว ผลิตภัณฑสัตว การเคล่ือนยายสัตว และซากสัตว ใหเปนไป
ตามกฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติ และกฎหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวของ 

(3) ตรวจสอบและควบคุมการกักสัตวท่ีตองสงสัยติดโรคระบาด เพ่ือรักษาโรคและปองกันการ
แพรสูคน 

(4) ควบคุมการดําเนินการตรวจสุขภาพและความสมบูรณของสัตว เพ่ือใหไดสัตวท่ีมีคุณภาพตรง
ตามมาตรฐาน 

(5) ควบคุมและออกตรวจสัตวในพ้ืนท่ี พรอมท้ังฉีดวัคซีน เพ่ือปองกันโรคลวงหนา 
(6) ปฏิบัติงานในหองทดลองเกี่ยวกับงานสัตวแพทยท่ีไดรับมอบหมาย พรอมท้ังจัดเตรียม

อุปกรณและเคร่ืองมือตางๆ ใหมีความพรอมตอการใชงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

(7) ควบคุมการจัดทําขอมูล เชน ขอมูลพ้ืนฐานดานปศุสัตว ประวัติการเกิดโรคระบาดสัตวใน
พ้ืนท่ี ความตองการใชวัคซีน เปนตน เพ่ือเฝาระวังการเกิดโรคระบาดสัตว 

(8) ชวยการปฏิบัติงานของนายสัตวแพทย เพ่ือใหการดําเนินการควบคุมปองกันโรคเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ 

(9) ตรวจสอบและควบคุมการดําเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมการฆาและจําหนายเนื้อสัตว 
ผลิตภัณฑสัตว อาหารสัตว ยาสัตว ชีววัตถุสําหรับสัตว วัตถุอันตรายสําหรับสัตว  

(10) ดูแลตรวจสอบการจัดเก็บและจัดทําบัญชีเบิกจายชีวภัณฑและเวชภัณฑสัตวตางๆ ใหมีความ
ถูกตอง 

(11) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสัตวแพทย เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

2.  ดานกํากับดูแล 
(13) กํากับตรวจสอบการปฏิบัติงานทางสัตวแพทยของเจาหนาท่ีในความรับผิดชอบ เพ่ือใหการ

ดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
(14) วางแผน ประเมินผลใหคําแนะนําปรึกษา และแกไขปญหาขอขัดของ ในการปฏิบัติงานทาง

สัตวแพทยของผูใตบังคับบัญชาในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบเปนไปอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

 
3.  ดานบริการ 
(15) ใหคํ าแนะนํ า  ตอบปญหา และชี้ แจง  เกี่ ยวกับงานทาง สัตวแพทย ท่ีซับซ อนแก 

ผูใตบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมาในหนวยงานเดียวกันจากหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ และประชาชนท่ัวไป เพ่ือถายทอดความรู ความชํานาญ ดานงานทางสัตวแพทยแก
ผูท่ีสนใจ 

(16) ประสานงานและบูรณาการงานกับหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ เพ่ือขอความชวยเหลือและ
รวมมือในงานทางสัตวแพทย และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการ
ทํางานของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสัตวแพทยประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี ก .ถ.

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสัตวแพทยมาแลวไมนอยกวา 
1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสัตวแพทยประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก .ถ.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสัตวแพทยมาแลวไมนอย
กวา 1 ป 

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



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน รังสีเทคนิค 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย ซึ่งมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใชกรรมวิธีตางๆ ในการถายและบันทึกภาพสวนตางๆ ของรางกายผูปวยดวย
เคร่ืองรังสีเอ็กซ ตรวจสอบคุณภาพของภาพบันทึกทางรังสี การใชเคร่ืองอิเลคโทรนิค ทางเวชศาสตร
นิวเคลียร เพ่ือชวยแพทยในการวินิจฉัยโรค การฉายรังสีดวยเคร่ืองโคบอลต 60 และเคร่ืองมือทาง
รังสีเทคนิคอื่นๆ เพ่ือบําบัดรักษาผูปวยท่ีเปนโรคมะเร็ง เนื้องอก กอนทูม จัดเตรียมและดูแลเก็บ
รักษาเคร่ืองมือ อุปกรณท่ีใชในทางรังสีการแพทย ตลอดจนเคร่ืองมือ อุปกรณอื่นๆ ท่ีใชใน 
การปองกันอันตรายจากรังสี ทํารายงานการปฏิบัติงาน สถิติผลงาน และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชือ่และระดับของตําแหนงดังนี้ 
  เจาพนักงานรังสีเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน 
  เจาพนักงานรังสีเทคนิค ระดับชํานาญงาน 
  เจาพนักงานรังสีเทคนิค ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   รังสีเทคนิค 
ชือ่ตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานรังสีเทคนิค 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติงานดานรังสีเทคนิค ไดแก ถายและบันทึกภาพสวนตางๆ ของรางกายผูปวยดวยเคร่ือง

รังสีเอกซเรย จัดทาทางของผูปวยใหถูกตอง ตั้งระยะและปรับขนาดของลําแสงท่ีจะใชกับ
ผูปวยรวมถึงดําเนินการลางฟลม เพ่ือใหไดภาพเอกซเรยท่ีมีคุณภาพ ตรงตามหลักวิชาการ 
และสงเสริมใหการวินิจฉัยของแพทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   

(2) จัดเตรียมและบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช และอุปกรณในงานรังสีเทคนิค พรอมท้ังการ
จัดเตรียมน้ํายาลางฟลม ใหมีจํานวนเพียงพอและมีสภาพพรอมใชงาน  

(3) ปฏิบัติงานทะเบียนผูปวย เชน สอบถามประวัติ ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารในการ
นําสงตัวเพ่ือทําการเอกซเรย เพ่ือใหการดําเนินการตางๆ เปนไปอยางถูกตอง 

(4) จัดเก็บรักษาฟลมเอกซเรยใหถูกตองตามหลักวิชาการ สะดวกตอการสืบคนและนําไปใชงาน 
(5) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานรังสีเทคนิค เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(6) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
2.  ดานบริการ 
(7) ใหคําแนะนํา ขอมูลและใหบริการทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมความรู ความเขาใจท่ีถูกตองใน

งานรังสีเทคนิค 
(8) ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกันเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืน

และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาผูชวยพยาบาลหรือทางอื่นท่ี  ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงนี้ได  และผานการฝกอบรมเกี่ยวกับการใชเคร่ืองมืออุปกรณและเคร่ืองใชในการ
ถายและบันทึกภาพดวยรังสีหรือ 

2. ไดรับประกาศนียบัตรทางรังสีวิทยา  รังสีการแพทย  รังสีเทคนิค  ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม
นอยกวา  2  ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีศึกษาวิชาสามัญหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้หรือ
ทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   รังสีเทคนิค 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานรังสีเทคนิค 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานดานรังสีเทคนิค ไดแก ถายและบันทึกภาพสวนตางๆ ของรางกาย

ผูปวยดวยเคร่ืองรังสีเอกซเรย จัดทาทางของผูปวยใหถูกตอง ตั้งระยะและปรับขนาดของ
ลําแสงท่ีจะใชกับผูปวยรวมถึงดําเนินการลางฟลม เพ่ือใหไดภาพเอกซเรยท่ีมีคุณภาพ ตรง
ตามหลักวิชาการ และสงเสริมใหการวินิจฉัยของแพทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   

(2) ควบคุม ดูแลการจัดเตรียมและการบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช และอุปกรณในงานรังสี
เทคนิค พรอมท้ังการจัดเตรียมน้ํายาลางฟลม ใหมีจํานวนเพียงพอและมีสภาพพรอมใชงาน  

(3) ควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนผูปวย เชน สอบถามประวัติ ตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารในการนําสงตัวเพ่ือทําการเอกซเรย เพ่ือใหการดําเนินการตางๆ เปนไปอยางถูกตอง 

(4) ควบคุมการจัดเก็บรักษาฟลมเอกซเรยใหถูกตองตามหลักวิชาการ สะดวกตอการสืบคนและ
นําไปใชงาน 

(5) ประยุกตการปฏิบัติงาน วิธีการทํางาน เพ่ือพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ    
(6) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานรังสีเทคนิค เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(7) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
2.  ดานกํากับดูแล 
(8) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงานในระดับรองลงมา เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ 
(9) วางระบบและแผนการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
3.  ดานบริการ 
(10) ใหคําแนะนํา ขอมูลและใหบริการทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมความรู ความเขาใจท่ีถูกตองใน

งานรังสีเทคนิค 
(11) ติดตอ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหการดําเนินงาน

เปนไปอยางราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานรังสีเทคนิคประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานรังสีการแพทย งานเอกซเรย  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1  ป 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   รังสีเทคนิค 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานรังสีเทคนิค 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ตรวจสอบและมอบหมายการปฏิบัติงานดานรังสีเทคนิค ไดแก ถายและบันทึกภาพสวนตางๆ 

ของรางกายผูปวยดวยเคร่ืองรังสีเอกซเรย จัดทาทางของผูปวยใหถูกตอง ตั้งระยะและปรับ
ขนาดของลําแสงท่ีจะใชกับผูปวยรวมถึงดําเนินการลางฟลม เพ่ือใหไดภาพเอกซเรยท่ีมี
คุณภาพ ตรงตามหลักวิชาการ และสงเสริมใหการวินิจฉัยของแพทยเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ   

(2) กําหนดแผนในการจัดเตรียมและการบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช และอุปกรณในงานรังสี
เทคนิค พรอมท้ังการจัดเตรียมน้ํายาลางฟลม ใหมีจํานวนเพียงพอและมีสภาพพรอมใชงาน  

(3) วางหลักเกณฑในงานทะเบียนผูปวย เชน สอบถามประวัติ ตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารในการนําสงตัวเพ่ือทําการเอกซเรย เพ่ือใหการดําเนินการตางๆ เปนไปอยางถูกตอง 

(4) ควบคุมการจัดเก็บรักษาฟลมเอกซเรยใหถูกตองตามหลักวิชาการ สะดวกตอการสืบคนและ
นําไปใชงาน 

(5) ประยุกตการปฏิบัติงาน วิธีการทํางาน เพ่ือพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ  
(6) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานรังสีเทคนิค เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(7) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
2.  ดานกํากับดูแล 
(8) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงานในระดับรองลงมา เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ 
(9) วางระบบและแผนการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
3.  ดานบริการ 
(10) จัดทําคูมือและเอกสารเผยแพรในงานรังสีเทคนิค เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตอง

แกผูปวยและประชาชนท่ัวไป 
(11) ใหคําแนะนํา ขอมูลและใหบริการทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมความรู ความเขาใจท่ีถูกตองใน

งานรังสีเทคนิค 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(12) ติดตอ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
     ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานรังสีเทคนิคประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี 

ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานรังสีการแพทย งาน
เอกซเรย  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1  ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานรังสีเทคนิคประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี 
ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานรังสีการแพทย 
งานเอกซเรย  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1  ป 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ทันตสาธารณสุข 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการใหบริการแกเด็กในวัยตางๆ ผูปวยและประชาชนโดยท่ัวไปใน 
การปองกันโรคในชองปาก และการสงเสริมวิธีการดูแลรักษาฟนและชองปากใหมีสุขภาพแข็งแรง  
ใหคําปรึกษาแนะนําและเผยแพรดานการรักษาความสะอาดและสุขภาพของฟนและชองปากแกผูปวย 
นักเรียน ครู ผูปกครอง และประชาชนโดยท่ัวไป จัดทําแผนปฏิบัติการทางดานทันตสาธารณสุข 
จัดทํารายงาน และสถิติทางทันตสาธารณสุข  เพ่ือติดตามประเมินผลงานทางดานทันตสาธารณสุข 
และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  เจาพนักงานทันตสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน 
  เจาพนักงานทันตสาธารณสุข ระดับชํานาญงาน 
  เจาพนักงานทันตสาธารณสุข ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

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

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ทันตสาธารณสุข 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานทันตสาธารณสุข 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุขในการใหบริการการรักษาและบําบัดผูปวยทางทันตกรรมและโรค

ในชองปากภายใตการควบคุมของทันตแพทยแกประชาชนท่ัวไป เชน อุดฟน ถอนฟน ขูด
หินปูน เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพชองปากและฟนท่ีแข็งแรง 

(2) ใหการแนะนําและเผยแพรดานทันตสาธารณสุข การรักษาความสะอาดและสุขภาพของฟน
และชองปากแกผูปวย นักเรียน ครู ผูปกครองและประชาชนโดยท่ัวไป เพ่ือใหมีความรูความ
เขาใจท่ีถูกตองในการรักษาความสะอาดในชองปากและสุขภาพฟนท่ีแข็งแรง 

(3) ออกหนวยทันตกรรมเคล่ือนท่ีตามชุมชนตางๆ เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการทันตกรรมอยาง
ท่ัวถึง 

(4) จัดเตรียมและบํารุงรักษาเวชภัณฑ เคร่ืองมือเคร่ืองใชและอุปกรณในงานทันตสาธารณสุข ให
มีจํานวนเพียงพอและสะอาดตามหลักมาตรฐาน 

(5) จัดทํารายงานและสถิติทางทันตสาธารณสุข เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการดําเนินอื่นๆ ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(6) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานทันตสาธารณสุข เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(7) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานบริการ 
(8) ใหความรู คําแนะนํา ขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพชองปากแกบุคลากรท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรู

ในการดูแลสุขภาพชองปากของตนเองและใหคําแนะนําแกผูอื่นได 
(9) ประสานงานการทํางานรวมกับผูเกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและมี

ประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 2 ป ตอจากประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีศึกษาวิชาสามัญ หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้  หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใช
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

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

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ทันตสาธารณสุข 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานทันตสาธารณสุข 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุมและปฏิบัติงานทันตสาธารณสุขในการใหบริการการรักษาและบําบัดผูปวยทางทันตก

รรมและโรคในชองปากภายใตการควบคุมของทันตแพทยแกประชาชนท่ัวไป เชน อุดฟน 
ถอนฟน ขูดหินปูน เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพชองปากและฟนท่ีแข็งแรง 

(2) ใหการแนะนําและเผยแพรดานทันตสาธารณสุข การรักษาความสะอาดและสุขภาพของฟน
และชองปากแกผูปวย นักเรียน ครู ผูปกครองและประชาชนโดยท่ัวไป เพ่ือใหมีความรูความ
เขาใจท่ีถูกตองในการรักษาความสะอาดในชองปากและสุขภาพฟนท่ีแข็งแรง 

(3) ออกหนวยทันตกรรมเคล่ือนท่ีตามชุมชนตางๆ เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการทันตกรรมอยาง
ท่ัวถึง 

(4) ควบคุมการจัดเตรียมและบํารุงรักษาเวชภัณฑ เคร่ืองมือเคร่ืองใชและอุปกรณในงาน 
ทันตสาธารณสุข ใหมีจํานวนเพียงพอและสะอาดตามหลักมาตรฐาน 

(5) ศึกษา วิเคราะห และจัดทํารายงานและสถิติทางทันตสาธารณสุข เพ่ือใชเปนขอมูล
ประกอบการดําเนินอื่นๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(6) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานทันตสาธารณสุข เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(7) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(8) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงานในระดับรองลงมา เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางถูกตอง 
(9) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานของตนเอง เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

3.  ดานบริการ 
(10) ใหความรู คําแนะนํา ขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพชองปากแกบุคลากรท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรู

ในการดูแลสุขภาพชองปากของตนเองและใหคําแนะนําแกผูอื่นได 
(11) ประสานงานการทํางานรวมกับผูเกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและมี

ประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานทันตสาธารณสุขประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน

และ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานทันตสาธารณสุข หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 
1 ป 

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



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ทันตสาธารณสุข 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานทันตสาธารณสุข 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทันตสาธารณสุขในการใหบริการการรักษาและบําบัด

ผูปวยทางทันตกรรมและโรคในชองปากภายใตการควบคุมของทันตแพทยแกประชาชนท่ัวไป 
เชน อุดฟน ถอนฟน ขูดหินปูน เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพชองปากและฟนท่ีแข็งแรง 

(2) ใหการแนะนําและเผยแพรดานทันตสาธารณสุข การรักษาความสะอาดและสุขภาพของฟน
และชองปากแกผูปวย นักเรียน ครู ผูปกครองและประชาชนโดยท่ัวไป เพ่ือใหมีความรูความ
เขาใจท่ีถูกตองในการรักษาความสะอาดในชองปากและสุขภาพฟนท่ีแข็งแรง 

(3) มอบหมาย ส่ังการและออกหนวยทันตกรรมเคล่ือนท่ีตามชุมชนตางๆ เพ่ือใหประชาชนไดรับ
บริการทันตกรรมอยางท่ัวถึง 

(4) ตรวจสอบการจัดเตรียมและบํารุงรักษาเวชภัณฑ เคร่ืองมือเคร่ืองใชและอุปกรณในงาน 
ทันตสาธารณสุข ใหมีจํานวนเพียงพอและสะอาดตามหลักมาตรฐาน 

(5) กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย เปาหมายและทิศทางท่ีไดรับ 
(6) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานทันตสาธารณสุข เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(7) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
2.  ดานกํากับดูแล 
(8) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงานในระดับรองลงมา เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางถูกตอง 
(9) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานของตนเอง เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 
3.  ดานบริการ 
(10) ใหความรู คําแนะนํา ขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพชองปากแกบุคลากรท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรู

ในการดูแลสุขภาพชองปากของตนเองและใหคําแนะนําแกผูอื่นได 
(11) ประสานงานการทํางานรวมกับผูเกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและมี

ประสิทธิภาพ 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานทันตสาธารณสุขประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน

หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน                     
ทันตสาธารณสุข หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานทันตสาธารณสุขประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน
หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน                           
ทันตสาธารณสุข หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ทันตานามัย 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการใหบริการแกเด็กในวัยตางๆ ผูปวยและประชาชนโดยท่ัวไปในการ
ตรวจ ปองกัน และบําบัดรักษาผูปวยทางทันตกรรมและโรคในชองปาก เชนการตรวจฟน อุดฟน ขูด
หินน้ําลาย ถอนฟน รักษาโรค และทําความสะอาดในชองปาก หรือแผลภายหลังการถอนฟน ฯลฯ 
ตามคําส่ัง หรือภายใตการควบคุมของทันตแพทย ใหคําปรึกษาแนะนําและเผยแพรดานการรักษา
ความสะอาดและสุขภาพของฟนและชองปาก แกผูปวย นักเรียน ครู ผูปกครอง และประชาชน
โดยท่ัวไป จัดเตรียมและบํารุงรักษา เคร่ืองมือเค ร่ืองใช  และเวชภัณฑตางๆ ในกิจกรรม 
ทันตสาธารณสุข จัดทําแผนปฏิบัติการทางดานทันตสาธารณสุข จัดทํารายงานและสถิติทาง 
ทันตสาธารณสุข เพ่ือติดตามประเมินผลงานทางดานทันตสาธารณสุข และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ี
เกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  ทันตานามัย ระดับปฏิบัติงาน 
  ทันตานามัย ระดับชํานาญงาน 
  ทันตานามัย ระดับอาวุโส  
    
   
 
 
 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ทันตานามัย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ทันตานามัย 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) เปนผูชวยทันตแพทยในการปฏิบัติตางๆ ไดแก ตรวจฟน ถอนฟน กรอฟน อุดฟน ใสฟน ขูด

หินปูน ผาตัดเล็ก และงานดานทันตกรรมอื่นๆ ตามคําส่ังของทันตแพทย เพ่ือใหประชาชน
ไดรับบริการท่ีด ี

(2) ดูแล จัดเตรียมเวชภัณฑทางทันตกรรม ใหมีจํานวนเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 
(3) ทําความสะอาด และรักษาความสะอาดอุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใชในงานทันตกรรม ให

ถูกตองตามหลักวิชาชีพ เพ่ือปองกันตามติดเชื้อโรค 
(4) ใหคําแนะนําในการรักษาความสะอาดและการรักษาสุขภาพทางฟนและชองปากแกประชาช

ท่ัวไป เพ่ือใหมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองในดานทันตกรรม  
(5) จัดทํารายงานและสถิติผูปวยทางทันตกรรม เพ่ือใหในการดําเนินงานอื่นๆ ตอไป 
(6) ดําเนินการเบิกจายเวชภัณฑ อุปกรณ และเคร่ืองมือตางๆ ในงานทันตกรรม พรอมท้ังจัดทํา

บัญชี เพ่ือการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตองสามารถตรวจสอบได 
(7) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานทันตกรรม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(8) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
2.  ดานบริการ 
(9) ใหความรู คําแนะนํา ขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพชองปากแกบุคลากรท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรู

ในการดูแลสุขภาพชองปากของตนเองและใหคําแนะนําแกผูอื่นได 
(10) ประสานงานการทํางานรวมกับผูเกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและมี

ประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับอนุปริญญาทางทันตานามัย  หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ หรือทางอื่นท่ี ก .ถ.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 



��2
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ทันตานามัย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ทันตานามัย 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) เปนผูชวยทันตแพทยในการปฏิบัติตางๆ ไดแก ตรวจฟน ถอนฟน กรอฟน อุดฟน ใสฟน ขูด

หินปูน ผาตัดเล็ก และงานดานทันตกรรมอื่นๆ ตามคําส่ังของทันตแพทย เพ่ือใหประชาชน
ไดรับบริการท่ีดี 

(2) ตรวจสอบและจัดเตรียมเวชภัณฑทางทันตกรรม ใหมีจํานวนเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 
(3) ตรวจสอบการทําความสะอาด และรักษาความสะอาดอุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใชในงานทัน

ตกรรม ใหถูกตองตามหลักวิชาชีพ เพ่ือปองกันตามติดเชื้อโรค 
(4) ใหคําแนะนําในการรักษาความสะอาดและการรักษาสุขภาพทางฟนและชองปากแกประชาช

ท่ัวไป เพ่ือใหมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองในดานทันตกรรม  
(5) จัดทํารายงานและสถิติผูปวยทางทันตกรรม เพ่ือใหในการดําเนินงานอื่นๆ ตอไป 
(6) ตรวจสอบการเบิกจายเวชภัณฑ อุปกรณ และเคร่ืองมือตางๆ ในงานทันตกรรม พรอมท้ัง

จัดทําบัญชี เพ่ือการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตองสามารถตรวจสอบได 
(7) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานทันตกรรม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(8) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
2.  ดานกํากับดูแล 
(9) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงานในระดับรองลงมา เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางถูกตอง 
(10) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานของตนเอง เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 
3.  ดานบริการ 
(11) ใหความรู คําแนะนํา ขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพชองปากแกบุคลากรท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรู

ในการดูแลสุขภาพชองปากของตนเองและใหคําแนะนําแกผูอื่นได 
(12) ประสานงานการทํางานรวมกับผูเกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและมี

ประสิทธิภาพ 



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทันตานามัยประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานทันตานามัยหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ทันตานามัย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ทันตานามัย 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) เปนผูชวยทันตแพทยในการปฏิบัติตางๆ ไดแก ตรวจฟน ถอนฟน กรอฟน อุดฟน ใสฟน ขูด

หินปูน ผาตัดเล็ก และงานดานทันตกรรมอื่นๆ ตามคําส่ังของทันตแพทย เพ่ือใหประชาชน
ไดรับบริการท่ีดี 

(2) ตรวจสอบและจัดเตรียมเวชภัณฑทางทันตกรรม ใหมีจํานวนเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 
(3) ตรวจสอบการทําความสะอาด และรักษาความสะอาดอุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใชในงานทัน

ตกรรม ใหถูกตองตามหลักวิชาชีพ เพ่ือปองกันตามติดเชื้อโรค 
(4) ใหคําแนะนําในการรักษาความสะอาดและการรักษาสุขภาพทางฟนและชองปากแกประชาช

ท่ัวไป เพ่ือใหมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองในดานทันตกรรม  
(5) จัดทํารายงานและสถิติผูปวยทางทันตกรรม เพ่ือใหในการดําเนินงานอื่นๆ ตอไป 
(6) ตรวจสอบการเบิกจายเวชภัณฑ อุปกรณ และเคร่ืองมือตางๆ ในงานทันตกรรม พรอมท้ัง

จัดทําบัญชี เพ่ือการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตองสามารถตรวจสอบได 
(7) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานทันตกรรม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(8) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
2.  ดานกํากับดูแล 
(9) ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในสายการบังคับบัญชา เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพ 
(10) กําหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาท่ีและงบประมาณของ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานสําเร็จลุลวง 
(11) ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเร่ือง

ตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 
 
3.  ดานบริการ 
(12) ใหความรู คําแนะนํา ขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพชองปากแกบุคลากรท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรู

ในการดูแลสุขภาพชองปากของตนเองและใหคําแนะนําแกผูอื่นได 



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(13) ประสานงานการทํางานรวมกับผูเกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและมี
ประสิทธิภาพ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทันตานามัยประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี ก.ถ. 

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานทันตานามัยหรือ 
งานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ปหรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทันตานามัยประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานทันตานามัยหรือ 
งานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ชวยเภสัชกร 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงานชวยเภสัชกรในงานเภสัชกรรม ซึ่งมีลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการชวยผสมและปรุงยาและเวชภัณฑท่ัวไปท่ีไมมีปญหาและอันตราย และชวย
จัดหา จัดซื้อ บรรจุใสภาชนะ เก็บรักษา เบิกจาย และจําหนายยาใหคนไขตามคําส่ังแพทย ภายใต
การควบคุมของเภสัชกร และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  ผูชวยเภสัชกร ระดับปฏิบัติงาน 
  ผูชวยเภสัชกร ระดับชํานาญงาน 
  ผูชวยเภสัชกร ระดับอาวุโส     
   
 
 
 

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



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ชวยเภสัชกร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ผูชวยเภสัชกร 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ดําเนินการจัดและจายยาใหคนไขตามคําส่ังแพทยส่ัง ไดแก บรรจุยาใสภาชนะ เขียนฉลากยา 

คิดเงินคายา เปนตน เพ่ือใหผูปวยไดรับยาท่ีถูกตอง 
(2) ใหคํานําแนะวิธีการใชยาและการเก็บรักษายาแกผูรับบริการ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยใน

การใชยาประเภทตางๆ 
(3) จัดเตรียมยาและเวชภัณฑ พรอมท้ังเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชในงานเภสัชกรรม ตลอดจนทํา

ความสะอาดภาชนะท่ีใช และอุปกรณเคร่ืองมือตางๆ เพ่ือใหการปฏิบัติของเภสัชกรเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

(4) ดูแล  บํารุงรักษา เคร่ืองมืออุปกรณ  เพ่ือใหอยูในสภาพพรอมใชงานและเปนไปตาม
มาตรฐาน 

(5) จัดทําบัญชีพรอมท้ังดําเนินการเบิกและจายยา น้ําเกลือ และเคร่ืองใชในการรักษาพยาบาล 
เพ่ือใหเกิดความถูกตองและสามารถตรวจสอบได 

(6) ดําเนินการจัดหาและจัดซื้อยาและเวชภัณฑตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเวชภัณฑเพียงพอต
การใชงาน 

(7) ตรวจสอบการหมดอายุของยาในคลังยา เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการใชยา 
(8) ตรวจสอบจํานวนยาและเวชภัณฑในคลังยากับทะเบียนหรือบัญชีการเบิกจาย ใหเกิดความ

ถูกตองในการเบิกจาย   
(9) จัดทําสถิติและรายงานผลงานของหนวยงานเภสัชกรรมท่ีสังกัด เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบใน

การดําเนินงานอื่นๆ 
(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานเภสัชกรรม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
 
 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

2.  ดานบริการ 
(12) ใหคําแนะนํา ขอมูลและใหบริการทางวิชาการในเร่ืองท่ีไมซับซอน เพ่ือสงเสริมความรู  ความ

เขาใจของประชาชน  
(13) ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกันเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืน

และมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตนสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้

และผานการฝกงานผูชวยเภสัชกรมาแลวเปนเวลา 1 ป   หรือ 

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาผูชวยเภสัชกร ผูชวยพยาบาล หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

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



��0
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ชวยเภสัชกร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ผูชวยเภสัชกร 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ดําเนินการจัดและจายยาใหคนไขตามคําส่ังแพทยส่ัง ไดแก บรรจุยาใสภาชนะ เขียนฉลากยา 

คิดเงินคายา เปนตน เพ่ือใหผูปวยไดรับยาท่ีถูกตอง 
(2) ใหคํานําแนะวิธีการใชยาและการเก็บรักษายาแกผูรับบริการ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยใน

การใชยาประเภทตางๆ 
(3) จัดเตรียมยาและเวชภัณฑ พรอมท้ังเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชในงานเภสัชกรรม ตลอดจนทํา

ความสะอาดภาชนะท่ีใช และอุปกรณเคร่ืองมือตางๆ เพ่ือใหการปฏิบัติของเภสัชกรเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

(4) ควบคุมดูแลการบํารุงรักษา เคร่ืองมืออุปกรณ  เพ่ือใหอยูในสภาพพรอมใชงานและเปนไป
ตามมาตรฐาน 

(5) ตรวจสอบบัญชีเบิกและจายยา น้ําเกลือ และเคร่ืองใชในการรักษาพยาบาล เพ่ือใหเกิดความ
ถูกตองและสามารถตรวจสอบได 

(6) ควบคุมและดําเนินการจัดหาและจัดซื้อยาและเวชภัณฑตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือให
เวชภัณฑเพียงพอตการใชงาน 

(7) ควบคุมและตรวจสอบการหมดอายุของยาในคลังยา เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการใชยา 
(8) ตรวจสอบจํานวนยาและเวชภัณฑในคลังยากับทะเบียนหรือบัญชีการเบิกจาย ใหเกิดความ

ถูกตองในการเบิกจาย   
(9) ศึกษา และวิเคราะหสถิติและรายงานผลงานของหนวยงานเภสัชกรรมท่ีสังกัด เพ่ือใชในการ

ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานเภสัชกรรม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
 
 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

2.  ดานกํากับดูแล 
(12) ปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงานในระดับรองลงมา  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง

มีประสิทธิภาพ 
(13) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานของตนเอง  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 
3.  ดานบริการ 
(14) ใหคําแนะนํา ขอมูลและใหบริการทางวิชาการในเร่ืองท่ีซับซอน  เพ่ือสงเสริมความรู  ความ

เขาใจของประชาชนและผูสนใจ  
(15) ติดตอ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหการดําเนินงาน

เปนไปอยางราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูชวยเภสัชกรประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

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



��2
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ชวยเภสัชกร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ผูชวยเภสัชกร 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม กํากับดูแลการดําเนินการจัดและจายยาใหคนไขตามคําส่ังแพทยส่ัง ไดแก บรรจุยา

ใสภาชนะ เขียนฉลากยา คิดเงินคายา เปนตน เพ่ือใหผูปวยไดรับยาท่ีถูกตอง 
(2) ควบคุม กํากับดูแลการใหคํานําแนะวิธีการใชยาและการเก็บรักษายาแกผูรับบริการ เพ่ือให

เกิดความปลอดภัยในการใชยาประเภทตางๆ 
(3) ควบคุม กํากับดูแลการจัดเตรียมยาและเวชภัณฑ พรอมท้ังเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชในงาน

เภสัชกรรม ตลอดจนทําความสะอาดภาชนะท่ีใช และอุปกรณเคร่ืองมือตางๆ เพ่ือใหการ
ปฏิบัติของเภสัชกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(4) กํากับดูแล ควบคุมการบํารุงรักษา เคร่ืองมืออุปกรณ  เพ่ือใหอยูในสภาพพรอมใชงานและ
เปนไปตามมาตรฐาน 

(5) ควบคุม กํากับดูแลการตรวจสอบบัญชีเบิกและจายยา น้ําเกลือ และเคร่ืองใชในการ
รักษาพยาบาล เพ่ือใหเกิดความถูกตองและสามารถตรวจสอบได 

(6) กํากับดุแล ควบคุมและดําเนินการจัดหาและจัดซื้อยาและเวชภัณฑตามท่ีไดรับมอบหมาย 
เพ่ือใหเวชภัณฑเพียงพอตอการใชงาน 

(7) กํากับดูแล ควบคุมและตรวจสอบการหมดอายุของยาในคลังยา เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยใน
การใชยา 

(8) ควบคุม กํากับดูแลการตรวจสอบจํานวนยาและเวชภัณฑในคลังยากับทะเบียนหรือบัญชีการ
เบิกจาย ใหเกิดความถูกตองในการเบิกจาย   

(9) ควบคุม กํากับดูแลการศึกษา และวิเคราะหสถิติและรายงานผลงานของหนวยงานเภสัชกรรม
ท่ีสังกัด เพ่ือใชในการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(10) ใหแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานเภสัชกรรม เพ่ือใหมีระบบงานดานเภสัช
กรรมท่ีมีคุณภาพมากข้ึนในการใหบริหารแกประชาชน 

(11) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานเภสัชกรรม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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2.  ดานกํากับดูแล 
(13) ควบคุม กํากับดูแลการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงานในระดับรองลงมา  

เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ 
(14) ควบคุม กํากับดูแลการวางระบบและแผนการปฏิบัติงานของตนเอง  เพ่ือใหสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
3.  ดานบริการ 
(15) ควบคุม กํากับดูแลการใหคําแนะนํา ขอมูลและใหบริการทางวิชาการในเร่ืองท่ีซับซอน  เพ่ือ

สงเสริมความรู  ความเขาใจของประชาชนและผูสนใจ  
(16) ควบคุม กํากับดูแลการติดตอ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก 

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูชวยเภสัชกรประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี ก.ถ. 

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชวยเภสัชกรหรือ 
งานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ปหรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูชวยเภสัชกรประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชวยเภสัชกรหรือ 
งานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
4. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
5. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
6. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน สงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงานการสาธารณสุขและการสงเสริมสุขภาพ ซึ่งมี
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับสาธารณสุขแบบผสมผสาน ท้ังการใหความรูดานการพยาบาลเบ้ืองตน 
การฟนฟูสุขภาพ การควบคุมปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพและอนามัย งานสุขาภิบาล ซึ่งรวมถึง
งานวางแผนครอบครัว งานอนามัยแมและเด็ก งานอนามัยโรงเรียน งานอนามัยส่ิงแวดลอม งานให
สุขศึกษาและภูมิคุมกันโรค งานโภชนาการ และงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงานทางดานระบาด
วิทยา งานเผยแพร อบรม สาธิต ใหความรูดานสาธารณสุขมูลฐานแกเจาหนาท่ี ผูนําทองถ่ิน ชุมชน 
ประชาชน และอาสาสมัครท่ีปฏิบัติงานดานสาธารณสุข นอกจากนั้นยังปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับการ
ดําเนินการสํารวจสภาพเขตทองท่ี ปญหา และขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการสงเสริมสุขภาพ เชน 
จํานวนประชากร แยกตามกลุมอายุ จํานวนหญิงมีครรภ วัฒนธรรม ประเพณีในเขตครอบคลุมของ
สถานบริการ ฯลฯ หรือปฏิบัติงานในลักษณะสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงาน
สาธารณสุขในระดับตาง ๆ ประสานงานใหความรวมมือกับแพทย หรือเจาหนาท่ีฝายรักษาพยาบาล
ในงานสาธารณสุข รวมท้ังรวมปฏิบัติงานศึกษา วิจัย สํารวจ และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม ระดับปฏิบัติงาน 
  เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม ระดับชํานาญงาน 
  เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ใหบริการทางสาธารณสุข ไดแก การบริการออกตรวจสุขภาพรางกาย การใหคําแนะนํา

ชวยเหลือสงเคราะห การใหภูมิคุมกันโรคแกผูปวยหรือประชาชนท่ัวไป การใหความรูดาน
การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน การสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็ก งานทันตสาธารณสุข การ
สุขาภิบาล การควบคุมปองกันโรค เปนตน เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

(2) ใหบริการสาธารณสุขในดานเวชภัณฑและเคร่ืองมือเคร่ืองใชทางสงเสริมสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอม เชน เคร่ืองพนยาฆาลูกน้ํา เคร่ืองตรวจวัดระดับแอลกอฮอล ผงทราบอะเบท 
เปนตน เพ่ือใหการดําเนินงานตางๆ เปนไปอยางราบร่ืน และเกิดความปลอดภัยแก
ประชาชน 

(3) ดูแลความสะอาดเรียบรอยของชุมชนและส่ิงแวดลอม เชน การจัดหาถังขยะใหเพียงพอ การ
แยกประเภทขยะสําหรับการนําไปรีไซเคิล เ พ่ือใหประชาชนมี สุขภาวะ ท่ีดีและมี
สภาพแวดลอมท่ีดี 

(4) สํารวจ รวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานสถิต ิเพ่ือใชในงานสงเสริมสุขภาพในดานอนามัยแม
และเด็ก ดานสงเสริมภูมิคุมกันโรค ดานโภชนาการ ดานสุขาภิบาล   

(5) ใหคําแนะนําและสาธิตวิธีการและแนวทางในการสงเสริมสุขภาพ ไดแก  การปองกัน
โรคติดตอตามฤดูกาล การปองกันอุบัติเหตุ งานสุขาภิบาลท่ีพักอาศัยและชุมชน งานอนามัย
ส่ิงแวดลอม งานโภชนาการ การวางแผนครอบครัว การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน งานทันต
สาธารณสุข เปนตน เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพท่ีด ี

(6) ใหบริการเยี่ยมเยียนประชาชนตามชุมชนตางๆ พรอมท้ังใหคําแนะนําในงานสงเสริมสุขภาพ
ตางๆ เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการอยางท่ัวถึง 

(7) จัดทําโครงการในงานสงเสริมสุขภาพตางๆ เชน การควบคุมและปองกันโรคติดตอตาม
ฤดูกาล การปรับปรุงดานโภชนาการตามรานอาหารในชุมชน การปรับปรุงดานอนามัย
ส่ิงแวดลอมแกชุมชน เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาวะท่ีด ี

(8) จัดฝกอบรมและทบทวนความรูในงานสงเสริมสุขภาพแกอาสาสมัครสาธารณสุข เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน 

(9) จัดเก็บ ดูแลรักษา และจัดเตรียมอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชในงานสงเสริมสุขภาพใหมีสภาพ
และจํานวนเพียงพอตอการใชงาน 
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(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานบริการ 
(12) ใหความรู ประชาสัมพันธ ในงานดานสาธารณสุขเบ้ืองตน แกประชาชน  เพ่ือใชในการดูแล

สุขภาพตนเองไดอยางเหมาะสม 
(13) ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกัน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืน

และมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข  การพยาบาล  ซึ่งมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาตอ

จากประโยคมัธยมศึกษาตอนตนสายสามัญหรือเทียบเทาไมนอยกวา 1 ป หรือ 
2. ไดรับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข  การพยาบาล การแพทยแผนไทยซึ่งมีระยะเวลา

การศึกษาไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีศึกษาวิชาสามัญหรือ 
3. ไดรับประกาศนียบัตรหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการสาธารณสุข  การพยาบาลซึ่งมีระยะเวลา

การศึกษาไมนอยกวา 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีศึกษาวิชาสามัญหรือ 
4. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการแพทยแผนไทยหรือทางอื่นท่ี 

ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ใหบริการทางสาธารณสุข พรอมท้ังประยุกตการปฏิบัติงานหรือวิธีการทํางานในดานการ

บริการออกตรวจสุขภาพรางกาย การใหคําแนะนําชวยเหลือสงเคราะห การใหภูมิคุมกันโรค
แกผูปวยหรือประชาชนท่ัวไป การใหความรูดานการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน การสงเสริม
สุขภาพอนามัยแมและเด็ก งานทันตสาธารณสุข การสุขาภิบาล การควบคมุปองกันโรค เปน
ตน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

(2) ควบคุมการใหบริการสาธารณสุขในดานเวชภัณฑและเคร่ืองมือเคร่ืองใชทางสงเสริมสุขภาพ
และส่ิงแวดลอม เชน เคร่ืองพนยาฆาลูกน้ํา เคร่ืองตรวจวัดระดับแอลกอฮอล ผงทราบอะเบท 
เปนตน เพ่ือใหการดําเนินงานตางๆ เปนไปอยางราบร่ืน และเกิดความปลอดภัยแก
ประชาชน 

(3) ตรวจสอบความสะอาดเรียบรอยของชุมชนและส่ิงแวดลอม เชน การจัดหาถังขยะใหเพียงพอ 
การแยกประเภทขยะสําหรับการนําไปรีไซเคิล เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีและมี
สภาพแวดลอมท่ีดี 

(4) ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย จัดทํารายงานขอมูลทางดานสาธารณสุข เพ่ือใชประกอบการ
วางแผน และการพัฒนาคุณภาพงานไดอยางเหมาะสม  

(5) ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน  วิธีการทํางาน พรอมท้ังตัดสินใจแกไขปญหา ในงาน
สงเสริมสุขภาพ เพ่ือพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ  

(6) ศึกษา วิเคราะหขอมูล รายงานและสถิติ เพ่ือใชในงานสงเสริมสุขภาพในดานอนามัยแมและ
เด็ก ดานสงเสริมภูมิคุมกันโรค ดานโภชนาการ ดานสุขาภิบาล   

(7) ใหคําแนะนําและสาธิตวิธีการและแนวทางในการสงเสริมสุขภาพ ไดแก การปองกัน
โรคติดตอตามฤดูกาล การปองกันอุบัติเหตุ งานสุขาภิบาลท่ีพักอาศัยและชุมชน งานอนามัย
ส่ิงแวดลอม งานโภชนาการ การวางแผนครอบครัว การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน งานทันต
สาธารณสุข เปนตน เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพท่ีด ี

(8) ใหบริการเยี่ยมเยียนประชาชนตามชุมชนตางๆ พรอมท้ังใหคําแนะนําในงานสงเสริมสุขภาพ
ตางๆ เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการอยางท่ัวถึง 

(9) จัดทําโครงการในงานสงเสริมสุขภาพตางๆ เชน การควบคุมและปองกันโรคติดตอตาม
ฤดูกาล การปรับปรุงดานโภชนาการตามรานอาหารในชุมชน การปรับปรุงดานอนามัย
ส่ิงแวดลอมแกชุมชน เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(10) ควบคุมการฝกอบรมและทบทวนความรูในงานสงเสริมสุขภาพแกอาสาสมัครสาธารณสุข 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน 

(11) ควบคุมการดูแลรักษาและการจัดเตรียมอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชในงานสงเสริมสุขภาพให
มีสภาพและจํานวนเพียงพอตอการใชงาน 

(12) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(13) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(14) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงานในระดับรองลงมา เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางถูกตอง 
(15) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานของตนเอง เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 
3.  ดานบริการ 
(16) ใหความรู แนะนํา ประชาสัมพันธในงานดานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม แกประชาชน 

เพ่ือใชในการดูแลสุขภาพตนเองไดอยางเหมาะสม 
(17) ติดตอ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหการดําเนินงาน

เปนไปอยางราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอมประเภทท่ัวไป 

ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสงเสริมสุขภาพ งานดานส่ิงแวดลอมหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ตรวจสอบและควบคุมการใหบริการทางสาธารณสุข พรอมท้ังประยุกตการปฏิบัติงานหรือ

วิธีการทํางานในดานการบริการออกตรวจสุขภาพรางกาย การใหคําแนะนําชวยเหลือ
สงเคราะห การใหภูมิคุมกันโรคแกผูปวยหรือประชาชนท่ัวไป การใหความรูดานการ
รักษาพยาบาลเบ้ืองตน การสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็ก งานทันตสาธารณสุข การ
สุขาภิบาล การควบคุมปองกันโรค เปนตน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

(2) วิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานและแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในงานดานสาธารณสุข  
ประยุกตการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

(3) ประเมินและสรุปสถานการณดานสาธารณสุชและส่ิงแวดลอมชุมชน เพ่ือวางแผนการ
ดําเนินงานท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี  

(4) ศึกษา คนควา วิเคราะห จัดทํารายงานดานสาธารณสุข เพ่ือนําไปใชในการวางแผนปรับปรุง
ระบบงานใหมีประสิทธิภาพ 

(5) วางแผนในการดําเนินการควบคุม ตรวจสอบ ดูแล บํารุงรักษา เวชภัณฑ เคร่ืองมืออุปกรณ
ดานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม เพ่ือใหมีจํานวนท่ีเพียงพอตอการใชงาน อยูในสภาพ
พรอมใชงานและใหเปนไปตามมาตรฐาน 

(6) ควบคุมการใหบริการสาธารณสุขในดานเวชภัณฑและเคร่ืองมือเคร่ืองใชทางสงเสริมสุขภาพ
และส่ิงแวดลอม เชน เคร่ืองพนยาฆาลูกน้ํา เคร่ืองตรวจวัดระดับแอลกอฮอล ผงทราบอะเบท 
เปนตน เพ่ือใหการดําเนินงานตางๆ เปนไปอยางราบร่ืน และเกิดความปลอดภัยแก
ประชาชน 

(7) ตรวจสอบความสะอาดเรียบรอยของชุมชนและส่ิงแวดลอม เชน การจัดหาถังขยะใหเพียงพอ 
การแยกประเภทขยะสําหรับการนําไปรีไซเคิล เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีและมี
สภาพแวดลอมท่ีดี 

(8) วิเคราะหปญหาในการปฏิบัติงานและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือพัฒนาการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ 

(9) ประเมินและสรุปสถานการณในงานสงเสริมสุขภาพในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือวางแผนการ
ดําเนินงานท่ีเหมาะสมกับบริบทของแตละชุมชน  
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(10) ศึกษา วิเคราะหขอมูล รายงานและสถิติ เพ่ือใชในงานสงเสริมสุขภาพในดานอนามัยแมและ
เด็ก ดานสงเสริมภูมิคุมกันโรค ดานโภชนาการ ดานสุขาภิบาล   

(11) ใหคําแนะนําและสาธิตวิธีการและแนวทางในการสงเสริมสุขภาพ ไดแก การปองกัน
โรคติดตอตามฤดูกาล การปองกันอุบัติเหตุ งานสุขาภิบาลท่ีพักอาศัยและชุมชน งานอนามัย
ส่ิงแวดลอม งานโภชนาการ การวางแผนครอบครัว การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน งานทันต
สาธารณสุข เปนตน เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพท่ีด ี

(12) จัดทําโครงการในงานสงเสริมสุขภาพตางๆ เชน การควบคุมและปองกันโรคติดตอตาม
ฤดูกาล การปรับปรุงดานโภชนาการตามรานอาหารในชุมชน การปรับปรุงดานอนามัย
ส่ิงแวดลอมแกชุมชน เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี 

(13) วางแผนการฝกอบรมและทบทวนความรูในงานสงเสริมสุขภาพแกอาสาสมัครสาธารณสุข 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน 

(14) วางแผนในการดูแลรักษาอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชในงานสงเสริมสุขภาพ ใหเปนไปตาม
มาตรฐาน มีสภาพและจํานวนเพียงพอตอการใชงาน 

(15) ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย จัดทํารายงานขอมูลทางดานสาธารณสุข เพ่ือใชประกอบการ
วางแผน และการพัฒนาคุณภาพงานไดอยางเหมาะสม  

(16) ฝกอบรมและถายทอดความรูดานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอมแกเจาหนาท่ีและ
อาสาสมัคร เพ่ือเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐานตามหลักวิชาการ 

(17) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(18) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(19) ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุ

เปาหมายและวัตถุประสงคของหนวยงาน 
(20) ควบคุม กํากับ ดูแลโครงการดานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม เพ่ือใหการบริหารจัดการ

บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน 
 
3.  ดานบริการ 
(21) ประชุม ตอบปญหา เสนอความเห็นเกี่ยวกับงานดานสาธารณสุข แกองคกร หรือชุมชน 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายของหนวยงาน   
(22) ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในงานดานสาธารณสุข เพ่ือสรางความรวมมือและการ

สนับสนุนในการบริการดานสาธารณสุข ท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
(23) จัดทําเอกสาร ตํารา คูมือ เอกสารส่ือเผยแพรท่ีเกี่ยวของกับงานดานสาธารณสุขในรูปแบบ

ตางๆ เพ่ือการเรียนรูและความเขาใจแกเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน และประชาชน 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอมประเภทท่ัวไป 

ระดับชํานาญงานหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ปโดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
งานสงเสริมสุขภาพ งานดานส่ิงแวดลอมหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอมประเภทท่ัวไป 
ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ปโดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
งานสงเสริมสุขภาพ งานดานส่ิงแวดลอมหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน สุขาภิบาล 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

งานนี้ครอบคลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงานทางการใหบริการดานสุขาภิบาล ซึ่งมี
ลักษณะงานท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานดานสุขาภิบาล การปองกันควบคุมโรค การสงเสริมสุขภาพ 
การกําจัดของเสียและส่ิงปฎิกูลอยางเปนระบบใหกับชุมชน หรือทองถ่ิน ตามแผนท่ีไดวางไว เพ่ือให
เปนไปตามมาตรฐานการสาธารณสุขของชุมชน และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  เจาพนักงานสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติงาน 
  เจาพนักงานสุขาภิบาล ระดับชํานาญงาน 
  เจาพนักงานสุขาภิบาล ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สุขาภิบาล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานสุขาภิบาล 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) สงเสริมและพัฒนางานสุขาภิบาลของชุมชน ใหเปนไปตามมาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนงาน

สาธารณสุขข้ันมูลฐานของชุมชนเปนไปอยางท่ัวถึง ไดแก การจัดหาแหลงน้ําเพ่ือุปโภค
บริโภค จัดทําสุขาท่ีถูกสุขลักษณะ การบําบัดและกําจัดน้ําเสียและส่ิงปฏิกูล การปองกัน
โรคติดตอตามฤดูกาลและโรคไมติดตอ เปนตน    

(2) ออกตรวจสถานท่ีผลิตและจําหนายอาหาร เคร่ืองดื่ม น้ําแข็ง ใหมีความสะอาดและปลอดภัย
ในการบริโภค และถูกตองตามหลักโภชนาการ 

(3) อบรม ใหคําแนะนํา และเผยแพรความรูเกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาลอาหาร น้ํา ส่ิงปฏิกูล 
อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมท่ัวไปแกเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของผูนําทองถ่ินและประชาชนท่ัวไป 
เพ่ือใหบุคคลเหลานั้นมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปใชไดจริงใน
ชีวิตประจําวัน 

(4) ดําเนินโครงการดานสุขาภิบาลตางๆ เชน โครงการลดขยะจากครัวเรือน โครงการขัดแยก
ขยะมีพิษ โครงการรณรงคลดโลกรอน โครงการหนาบานนามองชุมชนนาอยู เปนตน เพ่ือ
สงเสริมใหเกิดสภาวะแวดลอมท่ีดีแกชุมชน 

(5) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสุขาภิบาล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(6) ดูแล ควบคุม ติดตามผล และเฝาระวังมลพิษจากสถานประกอบการหรือแหลงอื่นๆ ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 

(7) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานบริการ 
(8) ใหความรู ประชาสัมพันธ ในงานสุขภิบาลแกประชาชน  เพ่ือใหประชาชนนําไปปฏิบัติเองได

อยางเหมาะสม 
(9) ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกัน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืน

และมีประสิทธิภาพ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข โภชนาการ ซึ่งมีหลักสูตรการกําหนดเวลาศึกษาตอ

จากประโยคมัธยมศึกษาตอนตนสายสามัญไมนอยกวา 1 ปหรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ 

2. ไดรับประกาศนียบัตรเจาพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมต่ํา
กวา 2 ป ตอจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีศึกษาวิชาสามัญ  หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ 

3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการสาธารณสุข โภชนาการหรือ
ทางอื่นท่ี  ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

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



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สุขาภิบาล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานสุขาภิบาล 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุมการปฏิบัติงานสงเสริมและพัฒนางานสุขาภิบาลของชุมชน ใหเปนไปตามมาตรฐาน 

เพ่ือสนับสนุนงานสาธารณสุขข้ันมูลฐานของชุมชนเปนไปอยางท่ัวถึง ไดแก การจัดหาแหลง
น้ําเพ่ือุปโภคบริโภค จัดทําสุขาท่ีถูกสุขลักษณะ การบําบัดและกําจัดน้ําเสียและส่ิงปฏิกูล การ
ปองกันโรคติดตอตามฤดูกาลและโรคไมติดตอ เปนตน    

(2) ออกตรวจสถานท่ีผลิตและจําหนายอาหาร เคร่ืองดื่ม น้ําแข็ง ใหมีความสะอาดและปลอดภัย
ในการบริโภค และถูกตองตามหลักโภชนาการ 

(3) อบรม ใหคําแนะนํา และเผยแพรความรูเกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาลอาหาร น้ํา ส่ิงปฏิกูล 
อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมท่ัวไปแกเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของผูนําทองถ่ินและประชาชนท่ัวไป 
เพ่ือใหบุคคลเหลานั้นมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปใชไดจริงใน
ชีวิตประจําวัน 

(4) วางแผนโครงการดานสุขาภิบาลตางๆ เชน โครงการลดขยะจากครัวเรือน โครงการขัดแยก
ขยะมีพิษ โครงการรณรงคลดโลกรอน โครงการหนาบานนามองชุมชนนาอยู เปนตน เพ่ือ
สงเสริมใหเกิดสภาวะแวดลอมท่ีดีแกชุมชน 

(5) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสุขาภิบาล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(6) กํากับ ดูและ การเผาระวังมลพิษจากสถานประกอบการหรือแหลงอื่นๆ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
(7) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 

2.  ดานกํากับดูแล 
(8) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงานในระดับรองลงมา เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางถูกตอง 
(9) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานของตนเอง  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

3.  ดานบริการ 
(10) ใหความรู ประชาสัมพันธ ในงานสุขภิบาลแกประชาชน  เพ่ือใหประชาชนนําไปปฏิบัติเองได

อยางเหมาะสม 
(11) ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกัน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืน

และมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสุขาภิบาลประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดรับตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ปโดย

จะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสุขาภิบาล หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สุขาภิบาล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานสุขาภิบาล 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ส่ังการและมอบหมายในการปฏิบัติงานสงเสริมและพัฒนางานสุขาภิบาลของชุมชน ให

เปนไปตามมาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนงานสาธารณสุขข้ันมูลฐานของชุมชนเปนไปอยางท่ัวถึง 
ไดแก การจัดหาแหลงน้ําเพ่ือุปโภคบริโภค จัดทําสุขาท่ีถูกสุขลักษณะ การบําบัดและกําจัดน้ํา
เสียและส่ิงปฏิกูล การปองกันโรคติดตอตามฤดูกาลและโรคไมติดตอ เปนตน    

(2) จัดทําแผนในการออกตรวจสถานท่ีผลิตและจําหนายอาหาร เคร่ืองดื่ม น้ําแข็ง ใหมีความ
สะอาดและปลอดภัยในการบริโภค และถูกตองตามหลักโภชนาการ เพ่ือใหการออกตรวจ
เปนไปอยางท่ัวถึง 

(3) อบรม ใหคําแนะนํา และเผยแพรความรูเกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาลอาหาร น้ํา ส่ิงปฏิกูล 
อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมท่ัวไปแกเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของผูนําทองถ่ินและประชาชนท่ัวไป 
เพ่ือใหบุคคลเหลานั้นมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปใชไดจริงใน
ชีวิตประจําวัน 

(4) วางแผนโครงการดานสุขาภิบาลตางๆ พรอมท้ังบูรณการรวมกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ เชน 
โครงการลดขยะจากครัวเรือน โครงการขัดแยกขยะมีพิษ โครงการรณรงคลดโลกรอน 
โครงการหนาบานนามองชุมชนนาอยู เปนตน เพ่ือสงเสริมใหเกิดสภาวะแวดลอมท่ีดีแก
ชุมชน 

(5) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสุขาภิบาล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(6) กํากับ ดูแลการเฝาระวังมลภาวะเปนพิษจากสถานประกอบการ หรือแหลงอื่น ๆ ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 

(7) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(8) ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุ

เปาหมายและวัตถุประสงคของหนวยงาน 
(9) ควบคุม กํากับ ดูแลโครงการท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการบริหารจัดการบรรลุวัตถุประสงค

ของหนวยงาน 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
3.  ดานบริการ 
(10) ประชุม ตอบปญหา เสนอความเห็นเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลแกชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย   
(11) ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในงานสุขาภิบาล เพ่ือสรางความรวมมือและการ

สนับสนุนท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
(12) จัดทําเอกสาร ตํารา คูมือ เอกสารส่ือเผยแพรท่ีเกี่ยวของกับงานสุขภิบาลในรูปแบบตางๆ  

เพ่ือสรางความรูและความเขาใจท่ีถูกตองใหแกประชาชน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสุขาภิบาลประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี 

ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ปโดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสุขาภิบาล หรืองาน
อื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสุขาภิบาลประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี 
ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ปโดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสุขาภิบาล หรืองาน
อื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน หองสมุด 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงานทางดานหองสมุดหรือใหบริการแกผูใช
หองสมุด ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมดูแลกิจการของหองสมุด จัดหาดูแลเก็บรักษา
หนังสือ รับผิดชอบอาคาร วัสด ุครุภัณฑของหองสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมูและทําบัตรรายการ
หนังสือ แนะนําและใหบริการแกประชาชนในการใชหองสมุด จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม เผยแพร และ
ชักจูงใหประชาชนใชหองสมุด รวบรวมสถิติและจัดทํารายงานประจําปของหองสมุด และปฏิบัติหนาท่ี
อื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  เจาพนักงานหองสมุด ระดับปฏิบัติงาน 
  เจาพนักงานหองสมุด ระดับชํานาญงาน 
  เจาพนักงานหองสมุด ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

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



�00
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   หองสมุด 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานหองสมุด 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ดูแล เก็บรักษา ซอมแซมหนังสือ เพ่ือใหอยูในสภาพพรอมใชบริการ 
(2) ใหบริการยืม-คืน สืบคน ตอบคําถาม เพ่ือใหงานหองสมุดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
(3) รวมจัดทําคูมือการใชหองสมุดเพ่ือใหงานหองสมุดเปนไปตามมาตรฐาน 
(4) พิจารณาจัดหาและคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด เพ่ือใหมีหนังสือและส่ิงพิมพท่ีมีคุณภาพ

บริการแกประชาชน 
(5) ดําเนินงานดานทะเบียนหนังสือ ไดแก ใหเลขหมูและขยายเลขหมูหนังสือ ทําดรรชนีทํา

บรรณานุกรม ทําสารสังเขป เปนตน เพ่ือใหงายตอการสืบคน 
(6) ดําเนินการแลกเปล่ียนหนังสือและส่ิงพิมพกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหประชาชน

ไดอานหนังสือดีมีคุณภาพจากแหลงตางๆ 
(7) ตรวจสอบสภาพของหนังสือหรือส่ิงพิมพ หรือโสตทัศนวัสดุท่ีอยูในความรับผิดชอบเพ่ือบูรณะ

ซอมแซมหรือหาวิธีการเก็บรักษาใหอยูไดนานท่ีสุดเทาท่ีนานได  
(8) จัดทําโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน เพ่ือชักจูงใหประชาชนใชหองสมุดมากข้ึน 
(9) ดูแล อาคาร สถานท่ี วัสดุครุภัณฑของหองสมุด เพ่ือใหหองสมุดมีบรรยากาศท่ีดี 
(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานหองสมุด เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
2.  ดานบริการ 
(12) ใหบริการแนะนําแหลงขอมูลและวิธีการใชหองสมุดแกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเขาใชบริการ 

เพ่ืออํานวยความสะดวก 
(13) รวมจัดกิจกรรมและเผยแพรขอมูลขาวสาร เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเขาใชบริการหองสมุด 
 
 
 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) �0�

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ หรือ 
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบรรณารักษ หรือ 
3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกบรรณารักษหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ หรือ 
4. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางบรรณารักษ หรือทาง

อื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



�02
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   หองสมุด 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานหองสมุด 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ตรวจสอบการเก็บรักษาและการซอมแซมหนังสือ เพ่ือใหอยูในสภาพพรอมใชบริการ 
(2) ใหบริการยืม-คืน สืบคน ตอบคําถาม เพ่ือใหงานหองสมุดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
(3) รวมจัดทําคูมือการใชหองสมุดเพ่ือใหงานหองสมุดเปนไปตามมาตรฐาน 
(4) พิจารณาจัดหาและคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด เพ่ือใหมีหนังสือและส่ิงพิมพท่ีมีคุณภาพ

บริการแกประชาชน 
(5) ควบคุมงานดานทะเบียนหนังสือ ไดแก ใหเลขหมูและขยายเลขหมูหนังสือ ทําดรรชนีทํา

บรรณานุกรม ทําสารสังเขป เปนตน เพ่ือใหงายตอการสืบคน 
(6) ควบคุมดูแลการแลกเปล่ียนหนังสือและส่ิงพิมพกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือให

ประชาชนไดอานหนังสือดีมีคุณภาพจากแหลงตางๆ 
(7) ตรวจสอบสภาพของหนังสือหรือส่ิงพิมพ หรือโสตทัศนวัสดุท่ีอยูในความรับผิดชอบเพ่ือบูรณะ

ซอมแซมหรือหาวิธีการเก็บรักษาใหอยูไดนานท่ีสุดเทาท่ีนานได  
(8) จัดทําโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน เพ่ือชักจูงใหประชาชนใชหองสมุดมากข้ึน 
(9) ศึกษา คนควา ใหขอเสนอแนะและปรับปรุงแกไขระบบการปฏิบัติงานของหองสมุดท้ังในดาน

วิชาการและการใหบริการแกผูใชหองสมุด เพ่ือพัฒงานหองสมุดใหมีผูใชบริการเพ่ิมข้ึน 
(10) ควบคุม และตรวจสอบงานอาคาร สถานท่ี และวัสดุครุภัณฑของหองสมุด เพ่ือใหหองสมุดมี

บรรยากาศท่ีดี 
(11) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานหองสมุด เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
2.  ดานกํากับดูแล 
(13) กํากับ ดูแล และใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เพ่ือใหการ

ดําเนินงานของหองสมุดเปนไปตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนด 
 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) �0�

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
3.  ดานบริการ 
(14) ใหบริการแนะนําแหลงขอมูลและวิธีการใชหองสมุดแกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเขาใชบริการ 

เพ่ืออํานวยความสะดวก 
(15) จัดกิจกรรมและเผยแพรขอมูลขาวสาร เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเขาใชบริการหองสมุด 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานหองสมุดประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานหองสมุด หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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



�0�
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   หองสมุด 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานหองสมุด 
ระดับตําแหนง   อาวโุส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ตรวจสอบการเก็บรักษาและการซอมแซมหนังสือ เพ่ือใหอยูในสภาพพรอมใชบริการ 
(2) ใหบริการยืม-คืน สืบคน ตอบคําถาม เพ่ือใหงานหองสมุดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
(3) รวมจัดทําคูมือการใชหองสมุดเพ่ือใหงานหองสมุดเปนไปตามมาตรฐาน 
(4) พิจารณาจัดหาและคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด เพ่ือใหมีหนังสือและส่ิงพิมพท่ีมีคุณภาพ

บริการแกประชาชน 
(5) ควบคุมงานดานทะเบียนหนังสือ ไดแก ใหเลขหมูและขยายเลขหมูหนังสือ ทําดรรชนีทํา

บรรณานุกรม ทําสารสังเขป เปนตน เพ่ือใหงายตอการสืบคน 
(6) ควบคุมดูแลการแลกเปล่ียนหนังสือและส่ิงพิมพกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือให

ประชาชนไดอานหนังสือดีมีคุณภาพจากแหลงตางๆ 
(7) ตรวจสอบสภาพของหนังสือหรือส่ิงพิมพ หรือโสตทัศนวัสดุท่ีอยูในความรับผิดชอบเพ่ือบูรณะ

ซอมแซมหรือหาวิธีการเก็บรักษาใหอยูไดนานท่ีสุดเทาท่ีนานได  
(8) จัดทําโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน เพ่ือชักจูงใหประชาชนใชหองสมุดมากข้ึน 
(9) ศึกษา คนควา ใหขอเสนอแนะและปรับปรุงแกไขระบบการปฏิบัติงานของหองสมุดท้ังในดาน

วิชาการและการใหบริการแกผูใชหองสมุด เพ่ือพัฒงานหองสมุดใหมีผูใชบริการเพ่ิมข้ึน 
(10) ควบคุม และตรวจสอบงานอาคาร สถานท่ี และวัสดุครุภัณฑของหองสมุด เพ่ือใหหองสมุดมี

บรรยากาศท่ีดี 
(11) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานหองสมุด เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
2.  ดานกํากับดูแล 
(13) ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในสายการบังคับบัญชา เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพ 
(14) กําหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาท่ีและงบประมาณของ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานสําเร็จลุลวง 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(15) ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเร่ือง
ตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 

 
3.  ดานบริการ 
(16) ใหบริการแนะนําแหลงขอมูลและวิธีการใชหองสมุดแกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเขาใชบริการ 

เพ่ืออํานวยความสะดวก 
(17) จัดกิจกรรมและเผยแพรขอมูลขาวสาร เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเขาใชบริการหองสมุด 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานหองสมุดประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี 

ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานหองสมุดหรือ 
งานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานหองสมุดประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี 
ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานหองสมุดหรืองาน
อื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

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

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน สัตวบาล 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางสัตวบาล เชน ควบคุมการเล้ียงสัตว การ
ผสมอาหารสัตว การสุขาภิบาลสัตว การปลูกพืชอาหารสัตวและการถนอมอาหารสัตว การศึกษา
ประวัติพันธุสัตวเพ่ือประโยชนในการคัดเลือกพันธุ การผสมพันธุ และการตอนสัตว การเก็บตัวอยาง
อาหารสัตว และวัตถุดิบอาหารสัตว การตรวจสภาพโรงงานรานคาอาหารสัตว การตรวจสอบการ
บรรจุหีบหอใหเปนไปตามมาตรฐาน การใหการสุขาภิบาลสัตว การดูแลการปลูกพืชอาหารสัตว และ
การบํารุงรักษาทุงหญาอาหารสัตว การดูแลใหสัตวเขาใชทุงหญา การผสมอาหารและถนอมอาหาร
สัตว การฝกหัดสัตวเพ่ือรีดเก็บน้ําเชื้อ การรวบรวมสถิติเกี่ยวกับสัตว และใหการสงเสริมการเล้ียงสัตว 
และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  เจาพนักงานสัตวบาล ระดับปฏิบัติงาน 
  เจาพนักงานสัตวบาล ระดับชํานาญงาน 
  เจาพนักงานสัตวบาล ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สัตวบาล 
ชือ่ตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานสัตวบาล 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ดูแลและรับผิดชอบการเล้ียงสัตว และการสุขาภิบาลสัตว เพ่ือใหสัตวมีสุขภาพสมบูรณ 

แข็งแรง และปราศจากโรค 
(2) ดูแลและรับผิดชอบการปลูกพืชอาหารสัตว และการบํารุงรักษาทุงหญาอาหารสัตว เพ่ือใหมี

พืชและทุงหญาอาหารสัตวท่ีมีความอุดมสมบูรณ และเหมาะสมกับสุขภาพอนามัยของสัตว 
(3) ผสมอาหารและถนอมอาหารสัตว เพ่ือใหมีอาหารท่ีถูกสุขลักษณะและสามารถเก็บรักษาได

ในระยะยาว 
(4) สํารวจ คัดเลือกพันธุ ตอน และผสมพันธุสัตว เพ่ือใหมีสัตวท่ีมีสุขภาพ และคุณภาพท่ีดี  
(5) รวบรวมขอมูล และสถิติตางๆ ท่ีเกี่ยวกับสัตวบาล เชน การเล้ียงสัตว การผสมอาหารสัตว 

การสุขาภิบาลสัตว การปลูกพืชอาหารสัตวและการถนอมอาหารสัตว การเก็บตัวอยางอาหาร
สัตว และวัตถุดิบอาหารสัตว เปนตน เพ่ือใหมีขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน และเปนประโยชนใน
การดําเนินงานดานสัตวบาล 

(6) ศึกษาประวัติพันธุสัตวตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือประโยชนในการคัดเลือกพันธุ การผสมพันธุ 
และการตอนสัตวใหมีคุณภาพ และมาตรฐานมากท่ีสุด 

(7) ดําเนินการตรวจสภาพโรงงานรานคาอาหารสัตว และการบรรจุหีบหอตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง และตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(8) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสัตวบาล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
ไวสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานบริการ 
(10) ใหคําแนะนํา คําปรึกษา และขอเสนอแนะตางๆ ดานสัตวบาล เชน การเล้ียงสัตว การ

ปรับปรุงพันธุสัตว เปนตน แกเกษตรกร ประชาชนท่ัวไป และหนวยงานตางๆ เพ่ือใหมี
ความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปประยุกตใชเกิดประโยชนได 

(11) ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือขอความชวยเหลือและรวมมือ
ในงานทางสัตวบาล และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของ
หนวยงาน 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาสัตวบาลหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) �0�
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สัตวบาล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานสัตวบาล 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการรับผิดชอบการเล้ียงสัตว และการสุขาภิบาลสัตว เพ่ือใหสัตวมีสุขภาพ

สมบูรณ แข็งแรง และปราศจากโรค 
(2) ควบคุม และดูแลการรับผิดชอบการปลูกพืชอาหารสัตว และการบํารุงรักษาทุงหญาอาหาร

สัตว เพ่ือใหมีพืชและทุงหญาอาหารสัตวท่ีมีความอุดมสมบูรณ และเหมาะสมกับสุขภาพ
อนามัยของสัตว 

(3) ควบคุม และดูแลการผสมอาหารและถนอมอาหารสัตว เพ่ือใหมีอาหารท่ีถูกสุขลักษณะและ
สามารถเก็บรักษาไดในระยะยาว 

(4) ควบคุม และดูแลการสํารวจ คัดเลือกพันธุ ตอน และผสมพันธุสัตว เพ่ือใหมีสัตวท่ีมีสุขภาพ 
และคุณภาพท่ีดี  

(5) ควบคุม และดูแลการรวบรวมขอมูล และสถิติตางๆ ท่ีเกี่ยวกับสัตวบาล เชน การเล้ียงสัตว 
การผสมอาหารสัตว การสุขาภิบาลสัตว การปลูกพืชอาหารสัตวและการถนอมอาหารสัตว 
การเก็บตัวอยางอาหารสัตว และวัตถุดิบอาหารสัตว เปนตน เพ่ือใหมีขอมูลท่ีถูกตอง 
ครบถวน และเปนประโยชนในการดําเนินงานดานสัตวบาล 

(6) จัดทําขอมูล เอกสาร และรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานสัตวบาล เพ่ือใหมีขอมูล เอกสาร 
และรายงานท่ีถูกตอง ครบถวน และเปนประโยชนในการดําเนินงานดานสัตวบาล 

(7) ควบคุม และดูแลการศึกษาประวัติพันธุสัตวตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือประโยชนในการคัดเลือก
พันธุ การผสมพันธุ และการตอนสัตวใหมีคุณภาพ และมาตรฐานมากท่ีสุด 

(8) ควบคุม และดูแลการดําเนินการตรวจสภาพโรงงานรานคาอาหารสัตว และการบรรจุหีบหอ
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง และตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด
ไว 

(9) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสัตวบาล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(10) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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2.  ดานกํากับดูแล 
(11) ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานดานสัตวบาลของหนวยงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป

อยางถูกตอง และตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
(12) รวมวางแผนงาน และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานดานสัตวบาลของหนวยงาน 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานของหนวยงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 
3.  ดานบริการ 
(13) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานทางสัตวบาลท่ีซับซอนแก ผูใตบังคับบัญชา 

หรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมาในหนวยงานเดียวกันจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และประชาชน
ท่ัวไป เพ่ือถายทอดความรู ความชํานาญ ดานงานทางสัตวบาลแกผูท่ีสนใจ 

(14) ประสานงานและบูรณาการงานกับหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ เพ่ือขอความชวยเหลือและ
รวมมือในงานทางสัตวบาล และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการ
ทํางานของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสัตวบาลประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

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

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สัตวบาล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานสัตวบาล 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการเล้ียงสัตว และการสุขาภิบาลสัตว เพ่ือใหสัตวมีสุขภาพ

สมบูรณ แข็งแรง และปราศจากโรค 
(2) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการปลูกพืชอาหารสัตว และการบํารุงรักษาทุงหญาอาหาร

สัตว เพ่ือใหมีพืชและทุงหญาอาหารสัตวท่ีมีความอุดมสมบูรณ และเหมาะสมกับสุขภาพ
อนามัยของสัตว 

(3) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการผสมอาหารและถนอมอาหารสัตว เพ่ือใหมีอาหารท่ีถูก
สุขลักษณะและสามารถเก็บรักษาไดในระยะยาว 

(4) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการสํารวจ คัดเลือกพันธุ ตอน และผสมพันธุสัตว เพ่ือใหมี
สัตวท่ีมีสุขภาพ และคุณภาพท่ีดี  

(5) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการรวบรวมขอมูล และสถิติตางๆ ท่ีเกี่ยวกับสัตวบาล เชน 
การเล้ียงสัตว การผสมอาหารสัตว การสุขาภิบาลสัตว การปลูกพืชอาหารสัตวและการถนอม
อาหารสัตว การเก็บตัวอยางอาหารสัตว และวัตถุดิบอาหารสัตว เปนตน เพ่ือใหมีขอมูลท่ี
ถูกตอง ครบถวน และเปนประโยชนในการดําเนินงานดานสัตวบาล 

(6) ควบคุม และดูแลการจัดทําขอมูล เอกสาร และรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานสัตวบาล 
เพ่ือใหมีขอมูล เอกสาร และรายงานท่ีถูกตอง ครบถวน และเปนประโยชนในการดําเนินงาน
ดานสัตวบาล 

(7) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการศึกษาประวัติพันธุสัตวตางๆท่ีเกี่ยวของ เพ่ือประโยชนใน
การคัดเลือกพันธุ การผสมพันธุ และการตอนสัตวใหมีคุณภาพ และมาตรฐานมากท่ีสุด 

(8) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินการตรวจสภาพโรงงานรานคาอาหารสัตว และ
การบรรจุหีบหอตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง และตรงตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(9) กําหนดแผนงาน และแนวทางการดําเนินงานดานสัตวบาลของหนวยงาน เพ่ือใหการ
ดําเนินงานสัตวบาลมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และสอดคลองตามเปาหมาย และแผนงานท่ี
กําหนดไว 

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสัตวบาล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 



��2
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(12) กํากับตรวจสอบการปฏิบัติงานทางสัตวบาลของเจาหนาท่ีในความรับผิดชอบ เพ่ือใหการ

ดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
(13) วางแผน ประเมินผลใหคําแนะนําปรึกษา และแกไขปญหาขอขัดของ ในการปฏิบัติงานทาง

สัตวบาลของผูใตบังคับบัญชาในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ี
รับผิดชอบเปนไปอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

 
3.  ดานบริการ 
(14) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานทางสัตวบาลท่ีซับซอนแก ผูใตบังคับบัญชา 

หรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมาในหนวยงานเดียวกันจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และประชาชน
ท่ัวไป เพ่ือถายทอดความรู ความชํานาญ ดานงานทางสัตวบาลแกผูท่ีสนใจ 

(15) ประสานงานและบูรณาการงานกับหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ เพ่ือขอความชวยเหลือและ
รวมมือในงานทางสัตวบาล และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการ
ทํางานของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสัตวบาลประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี 

ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสัตวบาลมาแลวไมนอย
กวา 1 ป  หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสัตวบาลประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี 
ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสัตวบาลมาแลวไมนอย
กวา 1 ป 

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

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ประมง 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางประมง เชน การประมูลท่ีจับสัตวน้ํา  
การกําหนดหรือเปล่ียนแปลงประเภทท่ีจับสัตวน้ํา การกําหนดเงื่อนไข การใชเคร่ืองมือในท่ีจับสัตวน้ํา
ประเภทท่ีอนุญาตควบคุมมิใหจับสัตวน้ํามากเกินไป การออกตรวจการใชเคร่ืองมือจับสัตวน้ําท่ีไม
ประกาศหาม การตรวจสภาพท่ีจับสัตวน้ําเพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการประกาศกําหนดประเภทท่ี
จับสัตวน้ํา การดําเนินการเพ่ือออกประกาศเกี่ยวกับระเบียบตางๆ เกี่ยวกับการประมง การควบคุม
และแกไขทะเบียนท่ีจับสัตวน้ํา การพิจารณาใหความชวยเหลือดานประมงสงเคราะหแกผูมีอาชีพ
ประมง เปนตน ตลอดจนสงเสริม เผยแพรความรูเกี่ยวกับการประมง และชวยนักวิชาการในงาน
ศึกษาคนควาวิเคราะหดานประมง และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  เจาพนักงานประมง ระดับปฏิบัติงาน 
  เจาพนักงานประมง ระดับชํานาญงาน 
  เจาพนักงานประมง ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

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

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ประมง 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานประมง 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) สงเสริม และเผยแพรขอมูล ขาวสาร และความรูตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการประมงแกผูมีอาชีพ

ประมง และประชาชนท่ัวไปท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรู และความเขาใจท่ีถูกตอง ครบถวน 
และเปนประโยชนในการดําเนินงานตอไป 

(2) ชวยนักวิชาการในงานศึกษา คนควา วิเคราะห และวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการประมง เพ่ือ
สนับสนุนใหงานประมงมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ 

(3) ดูแลและแกไขทะเบียนท่ีจับสัตวน้ํา เพ่ือใหมีทะเบียนจับสัตวน้ําท่ีเปนปจจุบัน ถูกตอง และ
ครบถวน  

(4) ออกตรวจการใชเคร่ืองมือจับสัตวน้ําท่ีไมประกาศหาม และตรวจสภาพท่ีจับสัตวน้ํา เพ่ือเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับการประกาศกําหนดประเภทท่ีจับสัตวน้ํา และดําเนินการเพ่ือออกประกาศ
เกี่ยวกับระเบียบตางๆ เกี่ยวกับการประมง 

(5) ดําเนินการออกประกาศกําหนดประเภทท่ีจับสัตวน้ํา และประกาศเกี่ยวกับระเบียบตางๆ ท่ี
เกี่ยวกับการประมง เพ่ือเปนมาตรฐานท่ีถูกตอง และชัดเจนในการดําเนินงานดานประมงแก
หนวยงาน ประชาชน และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ  

(6) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานประมง เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(7) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
ไวสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานบริการ 
(8) ใหคําแนะนํา คําปรึกษา และขอเสนอแนะตางๆ ดานประมง แกผูมีอาชีพประมง ประชาชน

ท่ัวไป และหนวยงานตางๆ เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไป
ประยุกตใชเกิดประโยชนได 

(9) ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือขอความชวยเหลือและรวมมือ
ในงานทางประมง และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของ
หนวยงาน 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาประมงหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ประมง 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานประมง 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการสงเสริม และการเผยแพรขอมูล ขาวสาร และความรูตางๆ ท่ีเกี่ยวกับ

การประมงแกผูมีอาชีพประมง และประชาชนท่ัวไปท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรู และความ
เขาใจท่ีถูกตอง ครบถวน และเปนประโยชนในการดําเนินงานตอไป 

(2) ชวยนักวิชาการในงานศึกษา คนควา วิเคราะห และวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการประมง เพ่ือ
สนับสนุนใหงานประมงมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ 

(3) ควบคุม และดูแลการแกไขทะเบียนท่ีจับสัตวน้ํา เพ่ือใหมีทะเบียนจับสัตวน้ําท่ีเปนปจจุบัน 
ถูกตอง และครบถวน  

(4) ควบคุม และดูแลการออกตรวจการใชเคร่ืองมือจับสัตวน้ําท่ีไมประกาศหาม และตรวจสภาพ
ท่ีจับสัตวน้ํา เพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการประกาศกําหนดประเภทท่ีจับสัตวน้ํา และ
ดําเนินการเพ่ือออกประกาศเกี่ยวกับระเบียบตางๆ เกี่ยวกับการประมง 

(5) ควบคุม และดูแลดําเนินการออกประกาศกําหนดประเภทท่ีจับสัตวน้ํา และประกาศเกี่ยวกับ
ระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการประมง เพ่ือเปนมาตรฐานท่ีถูกตอง และชัดเจนในการ
ดําเนินงานดานประมงแกหนวยงาน ประชาชน และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ  

(6) รวมเสนอความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการตามกฎหมายประมงตามท่ีไดรับมอบหมาย เชน
การประมูลท่ีจับสัตวน้ํา การกําหนดหรือเปล่ียนแปลงประเภทท่ีจับสัตวน้ํา การกําหนด
เงื่อนไข การใชเคร่ืองมือในท่ีจับสัตวน้ําประเภทท่ีอนุญาตควบคุมมิใหจับสัตวน้ํามากเกินไป 
เปนตน เพ่ือเปนขอมูลประกอบการกําหนดมาตรฐาน กฎหมาย หลักเกณฑ และระเบียบ
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานการประมง 

(7) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานประมง เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(9) ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานดานประมงของหนวยงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยาง

ถูกตอง และตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(10) รวมวางแผนงาน และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานดานประมงของหนวยงาน เพ่ือให
การปฏิบัติงานของหนวยงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 
3.  ดานบริการ 
(11) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานทางประมงท่ีซับซอนแก ผูใตบังคับบัญชา 

หรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมาในหนวยงานเดียวกันจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และประชาชน
ท่ัวไป เพ่ือถายทอดความรู ความชํานาญ ดานงานทางประมงแกผูท่ีสนใจ 

(12) ประสานงานและบูรณาการงานกับหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ เพ่ือขอความชวยเหลือและ
รวมมือในงานทางประมง และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการ
ทํางานของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานประมงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

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



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ประมง 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานประมง 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการสงเสริม และการเผยแพรขอมูล ขาวสาร และความรู

ตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการประมงแกผูมีอาชีพประมง และประชาชนท่ัวไปท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมี
ความรู และความเขาใจท่ีถูกตอง ครบถวน และเปนประโยชนในการดําเนินงานตอไป 

(2) ชวยนักวิชาการในงานศึกษา คนควา วิเคราะห และวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการประมง เพ่ือ
สนับสนุนใหงานประมงมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ 

(3) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการแกไขทะเบียนท่ีจับสัตวน้ํา เพ่ือใหมีทะเบียนจับสัตวน้ําท่ี
เปนปจจุบัน ถูกตอง และครบถวน  

(4) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการออกตรวจการใชเคร่ืองมือจับสัตวน้ําท่ีไมประกาศหาม 
และตรวจสภาพท่ีจับสัตวน้ํา เพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการประกาศกําหนดประเภทท่ีจับ
สัตวน้ํา และดําเนินการเพ่ือออกประกาศเกี่ยวกับระเบียบตางๆ เกี่ยวกับการประมง 

(5) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการออกประกาศกําหนดประเภทท่ีจับสัตวน้ํา และประกาศ
เกี่ยวกับระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการประมง เพ่ือเปนมาตรฐานท่ีถูกตอง และชัดเจนในการ
ดําเนินงานดานประมงแกหนวยงาน ประชาชน และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ  

(6) พิจารณา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการตามกฎหมายประมงตามท่ีไดรับ
มอบหมาย เชน การประมูลท่ีจับสัตวน้ํา การกําหนดหรือเปล่ียนแปลงประเภทท่ีจับสัตวน้ํา 
การกําหนดเงื่อนไข การใชเคร่ืองมือในท่ีจับสัตวน้ําประเภทท่ีอนุญาตควบคุมมิใหจับสัตวน้ํา
มากเกินไป เปนตน เพ่ือเปนขอมูลประกอบการกําหนดมาตรฐาน กฎหมาย หลักเกณฑ และ
ระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานการประมง 

(7) กําหนดแผนงาน และแนวทางการดําเนินงานดานประมงของหนวยงาน เพ่ือใหการ
ดําเนินงานประมงมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และสอดคลองตามเปาหมาย และแผนงานท่ี
กําหนดไว 

(8) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานประมง เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

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

2.  ดานกํากับดูแล 
(10) กํากับตรวจสอบการปฏิบัติงานทางประมงของเจาหนาท่ีในความรับผิดชอบ เพ่ือใหการ

ดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
(11) วางแผน ประเมินผลใหคําแนะนําปรึกษา และแกไขปญหาขอขัดของ ในการปฏิบัติงานทาง

ประมงของผูใตบังคับบัญชาในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ี
รับผิดชอบเปนไปอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

 
3.  ดานบริการ 
(12) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานทางประมงท่ีซับซอนแก ผูใตบังคับบัญชา 

หรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมาในหนวยงานเดียวกันจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และประชาชน
ท่ัวไป เพ่ือถายทอดความรู ความชํานาญ ดานงานทางประมงแกผูท่ีสนใจ 

(13) ประสานงานและบูรณาการงานกับหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ เพ่ือขอความชวยเหลือและ
รวมมือในงานทางประมง และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการ
ทํางานของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานประมงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี 

ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประมงมาแลวไมนอย
กวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานประมงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประมงมาแลวไมนอยกวา 1 
ป 

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

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน เกษตร 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางการเกษตร การสงเสริมการเกษตร  
การปองกันและกําจัดศัตรูพืช และการชวยนักวิชาการเกษตรในการศึกษา วิเคราะห คนควา ทดลอง 
ปฏิบัติงานทางดานการเกษตร เชน การปรับปรุงบํารุงพันธุ การขยายพันธุ การคัดพันธุ การปรับปรุง
วิธีการผลิต การใชปุย การเก็บรักษา การชวยศึกษาทดลองหาวิธีปองกันกําจัดโรค แมลง และศัตรูพืช 
การทําการปองกันและกําจัดศัตรูพืช เปนตน ตลอดจนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจและควบคุม  
การนําเขา การสงออก และการนําผานของพืช ผลผลิตจากพืชและวัสดุการเกษตร และการตรวจสอบ
เพ่ือออกใบอนุญาต และเพ่ือควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรใหเปนไปตามกฎหมาย การเผยแพรงาน
ดานการเกษตร เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  เจาพนักงานการเกษตร ระดับปฏิบัติงาน 
  เจาพนักงานการเกษตร ระดับชํานาญงาน 
  เจาพนักงานการเกษตร ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

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

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   เกษตร 
ชือ่ตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานการเกษตร 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติงานและดําเนินการดานการเกษตรตามท่ีได รับมอบหมาย เชน การสงเสริม

การเกษตร การปองกันและกําจัดศัตรูพืช การรวมกลุมเกษตรกรและยุวเกษตรกร เปนตน 
เพ่ือใหการดําเนินงานดานการเกษตร และการพัฒนาสังคมการเกษตรมีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(2) ชวยนักวิชาการเกษตรในการศึกษา วิเคราะห คนควา และทดลองทางดานวิชาการเกษตร 
เพ่ือสนับสนุนงานดานการเกษตรใหมีประสิทธิภาพ และคุณภาพมากข้ึน 

(3) ชวยศึกษาทดลองหาวิธีการปองกันและวิธีการกําจัดโรค แมลง และศัตรูพืช เพ่ือใหมีวิธีการ
ปองกันและวิธีการกําจัดโรค แมลง และศัตรูพืชท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนอยาง
สูงสุด 

(4) คัด ปรับปรุง และบํารุงพันธุ วิธีการผลิต การใชปุย และการเก็บรักษา เพ่ือใหมีพันธุ วิธีการ
ผลิต การใชปุย และการเก็บรักษาท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และไดมาตรฐาน 

(5) ตรวจและควบคุมการนําเขา การสงออก การนําผานของพืช ผลผลิตจากพืช และวัสดุ
การเกษตร เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน และตรงตามกระบวนการท่ี
กําหนดไว 

(6) ตรวจสอบเอกสาร ขอมูล และหลักฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือดําเนินการการออกใบอนุญาต
และการควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรใหถูกตอง ครบถวน และเปนไปตามกฎหมายท่ี
กําหนดไว  

(7) แนะนํา สาธิต และเผยแพรงานดานการเกษตร แกเกษตรกร ประชาชนท่ัวไป และหนวยงาน
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในขอมูล ขาวสาร และองคความรูท่ีถูกตอง 
ครบถวน และสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

(8) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานการเกษตร เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
ไวสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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2.  ดานบริการ 
(10) ใหคําแนะนํา คําปรึกษา และขอเสนอแนะตางๆ ดานการเกษตร แกผูมีอาชีพการเกษตร 

ประชาชนท่ัวไป และหนวยงานตางๆ เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถ
นําไปประยุกตใชเกิดประโยชนได 

(11) ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือขอความชวยเหลือและรวมมือ
ในงานทางการเกษตร และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการทํางาน
ของหนวยงาน 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาการเกษตรหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   เกษตร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานการเกษตร 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานและดําเนินการดานการเกษตรตามท่ีไดรับมอบหมาย เชน 

การสงเสริมการเกษตร การปองกันและกําจัดศัตรูพืช การรวมกลุมเกษตรกรและยุว
เกษตรกร เปนตน เพ่ือใหการดําเนินงานดานการเกษตร และการพัฒนาสังคมการเกษตรมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(2) ชวยนักวิชาการเกษตรในการศึกษา วิเคราะห คนควา และทดลองทางดานวิชาการเกษตร 
เพ่ือสนับสนุนงานดานการเกษตรใหมีประสิทธิภาพ และคุณภาพมากข้ึน 

(3) ชวยศึกษาทดลองหาวิธีการปองกันและวิธีการกําจัดโรค แมลง และศัตรูพืช เพ่ือใหมีวิธีการ
ปองกันและวิธีการกําจัดโรค แมลง และศัตรูพืชท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนอยาง
สูงสุด 

(4) ควบคุม และดูแลการคัด ปรับปรุง และบํารุงพันธุ วิธีการผลิต การใชปุย และการเก็บรักษา 
เพ่ือใหมีพันธุ วิธีการผลิต การใชปุย และการเก็บรักษาท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และได
มาตรฐาน 

(5) ควบคุม และดูแลการตรวจและควบคุมการนําเขา การสงออก การนําผานของพืช ผลผลิต
จากพืช และวัสดุการเกษตร เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน และตรง
ตามกระบวนการท่ีกําหนดไว 

(6) ควบคุม และดูแลการตรวจสอบเอกสาร ขอมูล และหลักฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือ
ดําเนินการการออกใบอนุญาตและการควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรใหถูกตอง ครบถวน 
และเปนไปตามกฎหมายท่ีกําหนดไว  

(7) ควบคุม และดูแลการออกใบอนุญาตและการควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และใบอนุญาต
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการออกใบอนุญาตตางๆ มีความถูกตอง ครบถวน และตรงตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(8) ควบคุม และดูแลการแนะนํา สาธิต และเผยแพรงานดานการเกษตร แกเกษตรกร ประชาชน
ท่ัวไป และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในขอมูล ขาวสาร และองค
ความรูท่ีถูกตอง ครบถวน และสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

(9) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานการเกษตร เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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(10) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(11) ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานดานการเกษตรของหนวยงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป

อยางถูกตอง และตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
(12) รวมวางแผนงาน และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานดานการเกษตรของหนวยงาน 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานของหนวยงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 
3.  ดานบริการ 
(13) ใหคําแนะนํ า  ตอบปญหา และชี้ แจง  เกี่ ย วกับงานทาง การเกษตร ท่ีซับซ อนแก 

ผูใตบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมาในหนวยงานเดียวกันจากหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ และประชาชนท่ัวไป เพ่ือถายทอดความรู ความชํานาญ ดานงานทางการเกษตรแก
ผูท่ีสนใจ 

(14) ประสานงานและบูรณาการงานกับหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ เพ่ือขอความชวยเหลือและ
รวมมือในงานทางการเกษตร และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการ
ทํางานของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการเกษตรประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเกษตรมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   เกษตร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานการเกษตร 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานและดําเนินการดานการเกษตรตามท่ีไดรับ

มอบหมาย เชน การสงเสริมการเกษตร การปองกันและกําจัดศัตรูพืช การรวมกลุมเกษตรกร
และยุวเกษตรกร เปนตน เพ่ือใหการดําเนินงานดานการเกษตร และการพัฒนาสังคม
การเกษตรมีประสิทธิภาพ และสอดคลองตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(2) ชวยนักวิชาการเกษตรในการศึกษา วิเคราะห คนควา และทดลองทางดานวิชาการเกษตร 
เพ่ือสนับสนุนงานดานการเกษตรใหมีประสิทธิภาพ และคุณภาพมากข้ึน 

(3) ชวยศึกษาทดลองหาวิธีการปองกันและวิธีการกําจัดโรค แมลง และศัตรูพืช เพ่ือใหมีวิธีการ
ปองกันและวิธีการกําจัดโรค แมลง และศัตรูพืชท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนอยาง
สูงสุด 

(4) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการคัด ปรับปรุง และบํารุงพันธุ วิธีการผลิต การใชปุย และ
การเก็บรักษา เพ่ือใหมีพันธุ  วิธีการผลิต การใชปุย และการเก็บรักษาท่ีมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และไดมาตรฐาน 

(5) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการตรวจและควบคุมการนําเขา การสงออก การนําผานของ
พืช ผลผลิตจากพืช และวัสดุการเกษตร เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน 
และตรงตามกระบวนการท่ีกําหนดไว 

(6) ควบคุม ติดตาม และประเมินการตรวจสอบเอกสาร ขอมูล และหลักฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือดําเนินการการออกใบอนุญาตและการควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรใหถูกตอง ครบถวน 
และเปนไปตามกฎหมายท่ีกําหนดไว  

(7) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการออกใบอนุญาตและการควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
และใบอนุญาตตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการออกใบอนุญาตตางๆ มีความถูกตอง ครบถวน 
และตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(8) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการสาธิต และเผยแพรงานดานการเกษตร แกเกษตรกร 
ประชาชนท่ัวไป และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในขอมูล 
ขาวสาร และองคความรูท่ีถูกตอง ครบถวน และสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
อยางสูงสุด 
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(9) กําหนดแผนงาน และแนวทางการดําเนินงานดานการเกษตรของหนวยงาน เพ่ือใหการ
ดําเนินงานการเกษตรมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และสอดคลองตามเปาหมาย และแผนงานท่ี
กําหนดไว 

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานการเกษตร เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 

2.  ดานกํากับดูแล 
(12) กํากับตรวจสอบการปฏิบัติงานทางการเกษตรของเจาหนาท่ีในความรับผิดชอบ เพ่ือใหการ

ดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
(13) วางแผน ประเมินผลใหคําแนะนําปรึกษา และแกไขปญหาขอขัดของ ในการปฏิบัติงานทาง

การเกษตรของผูใตบังคับบัญชาในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานของ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

 
3.  ดานบริการ 
(14) ใหคําแนะนํ า  ตอบปญหา และชี้ แจง  เกี่ ย วกับงานทาง การเกษตร ท่ีซับซ อนแก 

ผูใตบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมาในหนวยงานเดียวกันจากหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ และประชาชนท่ัวไป เพ่ือถายทอดความรู ความชํานาญ ดานงานทางการเกษตรแก
ผูท่ีสนใจ 

(15) ประสานงานและบูรณาการงานกับหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ เพ่ือขอความชวยเหลือและ
รวมมือในงานทางการเกษตร และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการ
ทํางานของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการเกษตรประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี 

ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเกษตรมาแลว                  
ไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการเกษตรประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี 
ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเกษตรมาแลว              
ไมนอยกวา 1 ป 
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ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 
 




