3706

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิศวกรรมสุขาภิบาล

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ ค ลุ ม ถึ ง ต าแหน่ งต่ า ง ๆ ที่ ป ฏิ บั ติ งานทางด้ า นวิ ศ วกรรมสุ ข าภิ บ าล วิ ศ วกรรม
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและคานวณด้านวิศวกรรมสุขาภิ บาล การค้นคว้า
การวิเคราะห์ การทดสอบ การหาข้อมูลและสถิติต่างๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบ การวินิจฉัย
งาน วิ ศ วกรรมสุ ข าภิ บ าล วิ ศ วกรรมสิ่ งแวดล้ อ ม การวางโครงการก่ อ สร้า งในสาขาวิ ศ วกรรมสุ ข าภิ บ าล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การให้คาปรึกษา แนะนาหรือควบคุมตรวจสอบที่ เกี่ยวกับงานในสาขาวิชาวิศวกรรม
สุขาภิบ าล วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม ซึ่งงานดังกล่ าวข้างต้นนี้ ต้องมีลั กษณะ ขนาด หรืออยู่ในประเภทตามที่
กาหนดไว้สาหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตาแหน่งต่าง ๆ เหล่านี้มีลักษณะที่จาเป็นต้อใช้ผู้มีความรู้ความชานาญในวิชาการ วิศวกรรม
สุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
วิศวกรสุขาภิบาล
ระดับปฏิบัติการ
วิศวกรสุขาภิบาล
ระดับชานาญการ
วิศวกรสุขาภิบาล
ระดับชานาญการพิเศษ
วิศวกรสุขาภิบาล
ระดับเชี่ยวชาญ

ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิศวกรรมสุขาภิบาล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

วิศวกรสุขาภิบาล

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกากับแนะนา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วางโครงการ ออกแบบ คานวณ ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัยโครงการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งควบคุมการก่อสร้างและตรวจสอบ
ความปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
1.2 ส ารวจ ออกแบบ เขี ย นแบบ และวางผั งโครงการ โครงสร้ าง และระบบทาง
วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น ระบบประปา ระบบการกาจัดสิ่งปฏิกูล ระบบระบายน้า
ระบบน้ าทิ้ง เป็ น ต้ น เพื่ อให้ ได้แ ผนผั งโครงการ โครงสร้าง และระบบทางวิศ วกรรมสุ ขาภิ บาล วิศวกรรม
สิ่ งแวดล้ อมต่าง ๆ ที่ ถู ก ต้ อง เหมาะสม และสอดคล้ องตามมาตรฐานงานวิศวกรรมสุ ข าภิ บ าล วิศ วกรรม
สิ่งแวดล้อม
1.3 สารวจ วิเคราะห์ และคานวณการปฏิบัติงานต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถออกแบบและกาหนดคุณลักษณะของเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุต่างๆ
ในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง และตรงมาตรฐานที่กาหนดไว้
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ และคานวณโครงสร้าง และระบบต่างๆ ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตั้งงบประมาณในการดาเนินงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้อย่างเพียงพอ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
1.5 ส ารวจ เฝ้ าระวั ง และตรวจวั ด มลพิ ษ ประเภทต่ า งๆ จากสถานประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานต่างๆ ที่มีสาเหตุในการสร้างมลพิษต่างๆ โดยนามาวิเคราะห์และสรุปผล
เพื่ อใช้ ในการตั ดสิ น ใจในการดาเนิ น งานและแก้ไขปั ญ หาต่างๆ ให้ ถู กต้ องตามหลั กวิช าการด้านวิศวกรรม
สุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1.6 ดาเนิ น การ และจัดทาโครงการ และกิจกรรมด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมตามที่
ได้รับมอบหมาย เพื่อส่งเสริมและสนุนการดาเนินงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ชุมชน และสังคม
1.7 ศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุงงานวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ดี
1.8 รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับงานวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้งานมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี

1.9 ควบคุม ดูแล และจัดจ้าง ในโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย
1.10 อานวยการดูแลการใช้ การบารุงรักษางาน ทั้งที่เป็นชั้นงาน หรือระบบ ให้เป็นไป
โดยถูกต้องตามรูป แบบ และข้อกาหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม
1.11 รับเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องงานสุขาภิบาลตามที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น ปัญหาน้าเสีย ปัญหาการบาบัดน้าเสีย เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาตามข้อ ร้องเรียน
และข้อร้องทุกข์ได้อย่างถูกต้อง และเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด
1.12 ศึกษา คิดค้น ออกแบบ และสร้างสรรค์ระบบต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล
เพื่อให้มีระบบต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมสุขาภิบาลที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นประโยชน์แก่ประชาชน สถาน
ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.13 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมสุขาภิบาล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.14 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือร่วมดาเนิน การวางแผนการทางานของหน่วยงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาลเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาลให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หน่วยงานหรือส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม ในระดับเบื้องต้น แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์
4.2 จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ท าสถิ ติ ปรั บ ปรุ ง หรื อ จั ด ท าฐานข้ อ มู ล หรื อ ระบบ
สารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจ
ของหน่วยงานหรือส่วนราชการ และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการ
ต่างๆ

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทาง
วิศวกรรมสุ ขาภิบ าล วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม วิศวกรรมชลประทาน และต้องได้รับใบอนุญ าตเป็นผู้ประกอ บ
วิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม หรื อ ในสาขาวิ ช าหรื อ ทางอื่ น ที่ ก.จ., ก.ท. หรื อ ก.อบต. ก าหนดว่ า ใช้ เป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
วิศวกรรมสุ ขาภิบ าล วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม วิศวกรรมชลประทาน และต้องได้รับใบอนุญ าตเป็นผู้ประกอบ
วิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม หรื อ ในสาขาวิ ช าหรื อ ทางอื่ น ที่ ก.จ., ก.ท. หรื อ ก.อบต. ก าหนดว่ า ใช้ เป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
วิศวกรรมสุ ขาภิบ าล วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม วิศวกรรมชลประทาน และต้องได้รับใบอนุญ าตเป็นผู้ประกอบ
วิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม หรื อ ในสาขาวิ ช าหรื อ ทางอื่ น ที่ ก.จ., ก.ท. หรื อ ก.อบต. ก าหนดว่ า ใช้ เป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 1
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 1
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 1
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 1
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 1
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 1
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 1
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 1
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 1
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 1
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 1
2.4 ทักษะการสืบสวน
ระดับ 1
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 1
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 1
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 1
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 1

3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การมุง่ ความปลอดภัยและระวังภัย
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1

ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิศวกรรมสุขาภิบาล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

วิศวกรสุขาภิบาล

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานหรือเทียบเท่า ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานวิชาการวิศวกรรม
สุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงในงานวิชาการวิ ศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ไขปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบั ติ ตรวจสอบ หรือทดสอบงานวางโครงการ ออกแบบและคานวณ ศึกษา
ค้นคว้า ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัยโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้งานมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี
1.2 ควบคุม สารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และวางผังโครงการ โครงสร้าง และระบบ
ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น ระบบประปา ระบบการกาจัดสิ่งปฏิกูล ระบบระบาย
น้า ระบบน้าทิ้ง เป็นต้น เพื่อให้ได้แผนผังโครงการ โครงสร้าง และระบบทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรม
สิ่ งแวดล้ อมต่าง ๆ ที่ ถู กต้ อง เหมาะสม และสอดคล้ องตามมาตรฐานงานวิศวกรรมสุ ข าภิ บ าล วิศ วกรรม
สิ่งแวดล้อม
1.3 ควบคุม สารวจ วิเคราะห์ และคานวณการปฏิบัติงานต่างๆ ทางด้านวิศวกรรม
สุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถออกแบบและกาหนดคุณลักษณะของเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
วัสดุต่างๆ ในการปฏิบั ติงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมที่ถูกต้อง และตรงมาตรฐานที่
กาหนดไว้
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ และคานวณโครงสร้าง และระบบต่างๆ ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตั้งงบประมาณในการดาเนินงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้อย่างเพียงพอ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
1.5 ควบคุ ม ส ารวจ เฝ้ า ระวั ง และตรวจวั ด มลพิ ษ ประเภทต่ า งๆ จากสถ าน
ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานต่างๆ ที่มีสาเหตุในการสร้างมลพิษต่างๆ โดยนามาวิเคราะห์
และสรุปผล เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการดาเนินงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการด้าน
วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1.6 ดาเนิ น การ และจัดทาโครงการ และกิจ กรรมด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมตามที่
ได้รับมอบหมาย เพื่อส่งเสริมและสนุนการดาเนินงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ชุมชน และสังคม

1.7 ออกแบบ และวิ จั ย คิ ด ค้ น การพั ฒ นางานวิ ศ วกรรมสุ ข าภิ บ าล วิ ศ วกรรม
สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1.8 ควบคุม ดูแล และจัดจ้าง ในโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย
1.9 ถ่ายทอดความรู้ จัดทาคู่มือ ด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและ
โครงสร้างพื้นฐานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ รองลงมา ให้คาปรึกษา แนะนาในการปฏิบัติงานวางโครงการ กาหนด
หลักสูตรและฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกาหนด
1.10 อานวยการดูแลการใช้ การบารุงรักษางาน ทั้งที่เป็นชิ้นงานหรือระบบให้เป็นไป
โดยถูกต้องตามรูป แบบ และข้อกาหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม
1.11 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมสุขาภิบาล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนงานหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงาน โครงการ และกิจ กรรม
ต่างๆ ด้านวิศวกรรมสุขาภิบาลของหน่วยงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงาน
ด้านวิศวกรรมสุขาภิบาลเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้ องต้น แก่ส มาชิกในทีมงาน หน่ วยงานหรือส่วนราชการอื่น เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลสั มฤทธิ์ตามที่
กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน บุคคล หน่วยงาน หรือ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ คาแนะน า ตอบปัญ หา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับ งานวิศวกรรมสุขาภิบาล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในระดับที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนและถ่ายทอดความรู้ แก่หน่วยงานราชการ เอกชน
หรือประชาชนทั่วไป รวมถึงจัดทาเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆและนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.2 จั ด ท าฐานข้ อ มู ล หรื อ ระบบสารสนเทศที่ เกี่ ย วกั บ งานวิ ศ วกรรมสุ ข าภิ บ าล
วิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งและสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของหน่ ว ยงานหรื อ ส่ ว นราชการและใช้
ประกอบการพิจารณากาหนดแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งวิศวกรสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงานวิศวกรรมสุขาภิบาล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ ล ดเป็ น 4 ปี ส าหรับ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง วิ ศ วกรสุ ข าภิ บ าล ระดั บ
ปฏิบั ติการ ข้อ 2 และให้ ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณ สมบัติเฉพาะส าหรับตาแหน่ง วิศวกรสุขาภิบาล ระดับ
ปฏิ บั ติ ก าร ข้ อ 3 หรื อ ด ารงต าแหน่ งอย่ างอื่ น ที่ ก .จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เที ย บได้ ไม่ ต่ ากว่านี้ โดยจะต้ อ ง
ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ทจี่ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 2
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 2
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 2
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 2
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 2
2.4 ทักษะการสืบสวน
ระดับ 2
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 2
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 2
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 2
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 2

3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2

ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิศวกรรมสุขาภิบาล

ชือ่ ตาแหน่งในสายงาน

วิศวกรสุขาภิบาล

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานหรือเทียบเท่า ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานวิชาการ
วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถประสบการณ์
และความชานาญในงานสูงมากในงานวิชาการวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 อานวยการ ควบคุมงานวางโครงการ ออกแบบและคานวณ การสร้างหรือการ
ผลิ ต อานวยการใช้ กาหนดมาตรฐาน ประเมินราคา ติดตั้ง ทอลอง ทดสอบ หรือซ่อมบารุง เกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในระดับที่ยุ่งยาก เพื่อให้งานมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี
1.2 ร่วมพิจารณา สารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และวางผังโครงการ โครงสร้าง และ
ระบบทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น ระบบประปา ระบบการกาจัดสิ่งปฏิกูล ระบบ
ระบายน้ า ระบบน้ าทิ้ง เป็ น ต้น เพื่อให้ ได้ แผนผั งโครงการ โครงสร้าง และระบบทางวิศวกรรมสุ ขาภิบ าล
วิศ วกรรมสิ่ งแวดล้ อ มต่ าง ๆ ที่ ถู กต้ อ ง เหมาะสม และสอดคล้ อ งตามมาตรฐานงานวิ ศ วกรรมสุ ขาภิ บาล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1.3 ร่ ว มพิ จ ารณา ส ารวจ วิ เคราะห์ และค านวณการปฏิ บั ติ ง านต่ า งๆ ทางด้ า น
วิศวกรรมสุขาภิบ าล วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ สามารถออกแบบและกาหนดคุณ ลักษณะของเครื่องมือ
อุปกรณ์ และวัสดุต่างๆ ในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่ ถูกต้อง และตรง
มาตรฐานที่กาหนดไว้
1.4 วิเคราะห์ และค านวณโครงสร้ าง และระบบต่ า งๆ ทางวิ ศ วกรรมสุ ข าภิ บ าล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตั้งงบประมาณในการดาเนินงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้อย่างเพียงพอ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
1.5 ร่ว มพิ จ ารณา ส ารวจ เฝ้ าระวัง และตรวจวัด มลพิ ษ ประเภทต่างๆ จากสถาน
ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานต่างๆ ที่มีสาเหตุในการสร้างมลพิษต่างๆ โดยนามาวิเคราะห์
และสรุปผล เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการดาเนินงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการด้าน
วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1.6 บริหาร ดาเนินการ และจัดทาโครงการ และกิจกรรมด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อส่งเสริมและสนุนการดาเนินงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน ชุมชน และสังคม

1.7 กากั บ ดู แลการออกแบบ วิ จัย และพั ฒ นางานวิศวกรรมสุ ขาภิ บ าล วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1.8 เสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับงานวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ประกอบการวางแผน นโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือมาตรการ ในการพัฒนาและปรับปรุ ง งานวิศวกรรม
สุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1.9 กากับ ดูแล การจัดทาข้อกาหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ
1.10 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมสุขาภิบาล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.11 ปฏิบั ติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการวางแผน
วางระบบและแผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมของ
หน่วยงาน รวมทั้งประเมินผลและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาลกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
3.2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
แก่สมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ ค าแนะน า ตอบปั ญ หา และชี้ แจงในเรื่ องเกี่ ยวกั บ งานวิ ศวกรรมสุ ขาภิ บ าล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในระดับที่ยากมาก หรืออานวยการถ่ายฝึกอบรม หรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆและนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.2 กากับ ดูแลการจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ งานวิศวกรรม
สุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราชการ และใช้
ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
4.3 จัดทาเอกสารวิชาการ ตารา และคู่มือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล เพื่อประกอบการ
เรียนการสอน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งวิศวกรสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงานวิศวกรรมสุขาภิบาล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
หรือดารงตาแหน่ งอย่ างอื่น ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงาน วิศวกรรม
สุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทวั่ ไปเรื่องชุมชน
ระดับ 3
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 3
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 3
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 3
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 3
2.4 ทักษะการสืบสวน
ระดับ 3
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 3
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 3
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 3
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 3
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 3
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 3
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 3
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 3
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 3
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 3
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
ระดับ 3
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
ระดับ 3
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
ระดับ 3
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ระดับ 3

ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิศวกรรมสุขาภิบาล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

วิศวกรสุขาภิบาล

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปั ญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบัติงานให้ คาปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการวิศวกรรสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปั ญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 บริหารงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือเทียบเท่า ซึ่งมีหน้าที่และรับผิดชอบในการ
ควบคุมและบริห ารงานทุกด้านของงานวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อมที่รับผิ ดชอบ เพื่อให้ การ
ดาเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 บูรณาการ เชื่อมโยง และประยุกต์แนวทางปฏิบัติที่เป็นสากล (Best Practice)
ในการกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาลและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน เพื่อ
พั ฒ นาแนวทางการด าเนิ น งานด้ า นวิ ศ วกรรมสุ ข าภิ บ าล วิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อ มให้ มี ค วามทั น สมั ย และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 กาหนดกลยุทธ์ และการร่างนโยบาย มาตรการ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือแนวทาง
ต่างๆเกี่ยวกับ งานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ แน่ใจว่าการดาเนินการต่ างๆ ด้าน
สุขาภิบาลบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
1.4 ก าหนดมาตรฐานงาน พั ฒ นา และปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานด้ า นวิ ศ วกรรม
สุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การปฏิบัติงานวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ
อย่างสูงสุด
1.5 กาหนดผลสั มฤทธิ์ทั้ งด้านผลผลิ ต และผลลั พธ์ที่ จะได้จากการดาเนินงานด้าน
วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.6 ก าหนดเครื่ อ งมื อ แนวทาง คู่ มื อ กลไก กระบวนการ หรื อ มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การทางานของหน่วยงานเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ชุมชน และสังคม

1.7 เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย
โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การดาเนินงานของ
หน่วยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถให้บริการด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
แก่ประชาชน และผู้รับบริการได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการและปัญหาอย่างแท้จริง
1.8 เสนอแนะ ให้แนวทาง ประยุกต์ และพัฒนาองค์ ความรู้ วิชาการ และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงาน
ด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานที่สูงขึ้น
1.9 วางแผน และจั ด อั ต ราก าลั ง ของหน่ ว ยงาน รวมทั้ ง มอบหมายหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบให้เหมาะสมกับบุคลากรทั้งหมดภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้บุคลากรแต่ละคนได้รับลักษณะ
งานและปริ ม าณงานที่ เหมาะสมกับ ความรู้ ความสามารถ และศั กยภาพ และเกิด ความเป็ น ธรรมในการ
ปฏิบัติงาน
1.10 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.11 สอนงาน ถ่ายทอดความรู้ หรือถ่ายทอดฝึกอบรมแก่บุคลากรในระดับรองลงมา
ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดหลักการทางานภายในหน่วยงาน
และสามารถนาไปปรับใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.12 ศึกษาความรู้เทคนิคใหม่ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในงานและวิเคราะห์ ถึงปัญหา
และข้อบกพร่องในการดาเนินการเพื่อนามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธ์การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ทัน
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
2. ด้านการวางแผน
วางแผน บริหารจัดการ และบูรณาการแผนงาน การดาเนินงาน โครงการ และกิจกรรม
ต่างๆ ด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล ด้านวิศวกรมมสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
และติ ดตามประเมิ น ผล เพื่ อให้ ก ารดาเนิ น งานด้ านวิศ วกรรมสุ ข าภิ บ าล วิศ วกรรมสิ่ งแวดล้ อ มบรรลุ ต าม
เป้าหมาย นโยบาย และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาลให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
3.2 ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น หรือ ค าแนะน าด้ านวิ ศ วกรรมสุ ข าภิ บ าล วิ ศ วกรรมสิ่ งแวดล้ อ ม
แก่สมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรม
สิ่ งแวดล้ อ มภายใต้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในระดั บ ที่ ซั บ ซ้ อ น เพื่ อ ให้ ส ถานประกอบการ โรงงานอุ ต สาหกรรม
ประชาชนที่สนใจทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และ
สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

4.2 กาหนดแนวทางการพัฒ นา การปรับปรุง และการจัดทาฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศที่ เกี่ ย วกั บ งานวิศ วกรรมสุ ข าภิ บ าล วิศ วกรรมสิ่ งแวดล้ อ มเพื่ อให้ มี ความทั น สมั ย เป็ น ปั จ จุบั น
และสามารถสนับสนุนภารกิจด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 จั ด ท าเอกสารวิ ช าการ ต ารา และคู่ มื อ ทางวิ ศ วกรรมสุ ข าภิ บ าล วิ ศ วกรรม
สิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการเรียนการสอน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งวิศวกรสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติการ และ
2. เคยดารงตาแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ และปฏิบัติงานวิศวกรรม
สุ ขาภิ บ าล วิศ วกรรมสิ่ งแวดล้ อ ม หรื องานอื่ น ที่ เกี่ ยวข้ องตามที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้ ว
ไม่ น้ อ ยกว่า 2 ปี หรื อ ด ารงต าแหน่ งอย่า งอื่ น ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เที ยบได้ ไม่ ต่ ากว่ านี้ โดยจะต้ อ ง
ปฏิบัติงานวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 4
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 3
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 3
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 3
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 3
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 3
2.4 ทักษะการสืบสวน
ระดับ 3
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 4
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 3
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 3
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 4

3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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