
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

สายงาน            วิชาการสิ่งแวดล้อม 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ  ท่ีปฏิบติังานเกี่ยวกบัวิชาการสิ่งแวดล้อม  ซ่ึงมีลกัษณะงาน 

ท่ีปฏิบติัเกี่ยวกบัการสํารวจ  เก็บรวบรวมข้อมูล  การศึกษา  วิจยั  และเสนอแนวทางการปรับปรุงรกัษาสภาวะ

แวดล้อม  เพ่ือใช้ในการพิจารณาปรับปรุง และกําหนดนโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนให้คํา 

ปรึกษาแนะนําและส่งเสริมเผยแพร่  การป้องกนัและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ช่ือและระดับของตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันี ้ คือ 

  นกัวิชาการสิ่งแวดล้อม 3  ระดบั 3  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

  นกัวิชาการสิ่งแวดล้อม 4  ระดบั 4  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

  นกัวิชาการสิ่งแวดล้อม 5  ระดบั 5  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

  นกัวิชาการสิ่งแวดล้อม 6  ระดบั 6  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

  นกัวิชาการสิ่งแวดล้อม 7  ระดบั 7  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

นกัวิชาการสิ่งแวดล้อม 8  ระดบั 8  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 
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ช่ือตําแหน่ง    นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  3 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานขัน้ต้นเกี่ยวกบังานวิชาการสิง่แวดล้อม  ภายใต้การกาํกบัตรวจสอบโดยใกล้ชิด 

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  เป็นเจ้าหน้าท่ีขัน้ต้น ปฏิบติังานท่ียากพอสมควรเกี่ยวกบัวิชาการสิง่แวดล้อม โดยปฏิบติัหน้าท่ี 

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น  สํารวจ  เก็บรวบรวมข้อมูล  ศึกษาวิเคราะห์  วิจยัเกี่ยวกบัสภาวะ 

แวดล้อมประเภทต่าง ๆ   เช่น  การวิเคราะห์คุณภาพนํา้  คุณภาพอากาศ  เสียง  สารเป็นพิษและอื่น ๆ   เพ่ือเป็น 

แนวทางในการกําหนดนโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม ให้คําปรึกษาแนะนําและสง่เสริมเผยแพร่ให้มีการ

ป้องกนัและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ช่วยนกัวิชาการสิ่งแวดล้อมระดบัสูงในการศึกษา  ตรวจสอบและ

วิเคราะห์รายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมของโครงการ  พฒันาประเภทต่าง ๆ  ทัง้ของรัฐบาลและเอกชนอนัจะมี

ผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เช่น  ผลกระทบจากการคมนาคมและขนส่ง  ผลกระทบจาก

การพลงังาน  ผลกระทบจากการเกษตรกรรม  ผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม  ตรวจเหตุเดือดร้อนรําคาญและวินิจฉยัข้อเท็จจริงในกรณีท่ีมีผู้ ร้องเรียนอนัเกี่ยวกบัปัญหา

สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  เช่น  นํา้เสีย  เสียงรบกวน  เขม่าควัน  กลิ่นเหม็น  เป็นต้น  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างเศรษฐศาสตร์  รัฐศาสตร์  ประชากรศาสตร์ 

สงัคมวิทยา  และมานุษยวิทยา  ภูมิศาสตร์  การบริหารการศึกษา  สถิติ  โบราณคดี  สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ผงัเมือง  การเกษตร  วนศาสตร์  การประมง  เคมี  ชีววิทยา  ฟิสิกส์  ธรณีวิทยา  วิทยาศาสตร์ทางทะเล   

สุขาภิบาล  อาชีวอนามัย  วิทยาศาสตร์การแพทย์  วิศวกรรมศาสตร์  สิ่งแวดล้อม  หรือทางอื่นท่ี ก.จ. กําหนด

ว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ หรือ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  1. มีความรู้ในวิชาการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบงัคบัอืน่  ท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

3. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสงัคม  โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งของประเทศไทย 

ก.จ.กําหนดเมื่อวันที่  21  มิถนุายน  2545 

และแก้ไขเพิม่เติมตามมติ ก.จ. ครัง้ที่  6/2548  เมื่อวันที่  23  มิถนุายน  2548 



- 2 - 

 

 

  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

  5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหา  และสรุปเหตุผล 
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ช่ือตําแหน่ง       นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  4 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานเกี่ยวกบังานวิชาการสิง่แวดล้อมท่ีค่อนข้างยากมาก  โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กาํกบั 

ตรวจสอบ หรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากมากเกี่ยวกบังานวิชาการสิ่งแวดล้อม  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใด

อย่างหน่ึง  หรือหลายอย่าง เช่น ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพ่ือการกําหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรฐาน 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น มาตรฐานคุณภาพนํา้ มาตรฐานคุณภาพอากาศ เป็นต้น ศึกษาปัญหาเกี่ยวกบั 

มลภาวะ นิเวศน์วิทยา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ  ตรวจวิเคราะห์รายงาน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

กําหนดเงื่อนไขในการควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจและติดตามผลเพ่ือให้มีการปฏิบติัตาม 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้  ศึกษา ค้นคว้าพิจารณากลัน่กรองและเสนอความเห็นในการปรับปรุง 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม เผยแพร่สนบัสนุนให้มีการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพสิง่แวดล้อม ติดต่อประสานงาน 

กบัหน่วยงานต่าง ๆ  ทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศเกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อม วินิจฉยั ตรวจเหตุเดือดร้อน

รําคาญอนัเน่ืองมาจากมลภาวะ  และหาทางแก้ไข  เป็นต้น ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ี

ระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการสิ่งแวดล้อม  3  และได้ดํารงตําแหน่ง 

ในระดบั 3 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิชาการสิ่ง 

แวดล้อม  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กําหนดเวลา 2 ปี ให้ลดเป็น 1 ปี สําหรับผู้มี

คุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามข้อ 2 หรือ 

 2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างเศรษฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ วิศวกรรม 

ศาสตร์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ผงัเมือง  เคมี  ชีววิทยา  ฟิสิกส์  การเกษตร  วิทยาศาสตร์ทางทะเล  พฒันา 

ชุมชน  ธรณีวิทยา  สิ่งแวดล้อม  พิษวิทยา หรือทางอืน่ท่ี ก.จ.กาํหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัวิชาการสิ่งแวดล้อม  3  แล้ว จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ  ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

2. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
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ช่ือตําแหน่ง    นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  5 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูงมาก  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานวิชาการสิ่งแวดล้อม โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของ 

เจ้าหน้าท่ี หรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบติังานวิชาการสิ่งท่ียากมาก  โดยไม่ 

จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบ  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากมากเกี่ยวกบังานวิชาการสิง่แวดล้อม  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง  

หรือหลายอย่าง เช่น ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เกี่ยวกบัคุณภาพสิ่งแวดล้อมประเภทต่าง ๆ  พิจารณาตรวจสอบ 

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพฒันาด้านต่าง ๆ  ทัง้ภาครัฐบาลและภาคเอกชน   เสนอแนะ

แนวทางเพ่ือการกําหนดนโยบายและแผนงานเกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อม เสนอแนะมาตรการในการควบคุมและรักษา 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้คําปรึกษาแนะนําและค้นคว้าวิจยัทางด้านเทคนิคใหม่ ๆ  เกี่ยวกบัการศึกษาสภาวะ 

แวดล้อม  แก้ไขปัญหาขดัข้องต่าง ๆ  ในการปฏิบติังาน วิเคราะห์วิจยัด้านวิชาการสิ่งแวดล้อมท่ีมีความยุง่ยาก 

เป็นต้น  ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จง

เร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทําหน้าท่ี 

ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไขติดตาม

ประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการสิ่งแวดล้อม 3 และนกัวิชาการสิ่งแวดล้อม 4 

ข้อ 2  และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 4 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการ

เกี่ยวกบังานวิชาการสิ่งแวดล้อม  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

 

/มีคุณสมบติัเฉพาะ..... 
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 2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการสิ่งแวดล้อม  3   และได้ดํารงตําแหน่ง 

ไม่ต่ํากว่าระดบั 3 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิชาการ

สิ่งแวดล้อม หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กําหนดเวลา 4 ปีให้ลดเป็น 3 ปีสําหรับผู้มี

คุณสมบติัเฉพาะสําหรบัตําแหน่งนกัวิชาการสิ่งแวดล้อม 4 ข้อ  2 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัวิชาการสิ่งแวดล้อม 4 แล้ว จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

3. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา 

และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรบัปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

4. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 
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ช่ือตําแหน่ง    นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  6 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูง หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานวิชาการสิ่งแวดล้อม โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย  และ 

ปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบติังานวิชาการสิ่งแวดล้อม ในลกัษณะ

ผู้ ชํานาญการหรือผู้มีความรู้ความสามารถ และความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่น

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกบังานวิชาการสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใด

อย่างหน่ึง หรือหลายอยา่ง เช่น วางโครงการและแผนงานเกี่ยวกบัการควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

พิจารณากําหนดมาตรการ หลกัเกณฑ์ หรือเงื่อนไขในการควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศึกษา

วิเคราะห์ วิจยัเกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อม เสนอความเห็นเพ่ือการกาํหนดนโยบายในการศึกษา เผยแพร่ ส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พิจารณาตรวจสอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพฒันาด้านต่าง ๆ   

ทัง้ภาครัฐบาลและภาคเอกชน ให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกบัเทคนิคการวิเคราะห์ วิจยัด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม  

ดําเนินการและแก้ไขปัญหาขดัข้องต่าง ๆ  ในการปฏิบติังานเกี่ยวกบัการศึกษาและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จง

เร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ   ตามท่ีได้รับแต่งตัง้  เข้าร่วมประชุม 

ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดั และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทําหน้าท่ี

กําหนดนโยบายการปฏิบติังาน พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉยัสัง่การ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุง

แก้ไข  ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานหน้าท่ี 

ได้รับมอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการสิ่งแวดล้อม 3 หรือนกัวิชาการสิ่งแวดล้อม 4 

ข้อ 2  และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 5 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการ

เกี่ยวกบังานวิชาการสิ่งแวดล้อม  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

 2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการสิ่งแวดล้อม 3 หรือนกัวิชาการสิ่งแวดล้อม 4 

ข้อ 2  และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 4   หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  โดยจะต้อง

ปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิชาการสิ่งแวดล้อม  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี   

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัวิชาการสิ่งแวดล้อม  4  แล้ว จะต้อง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

  2.   มีความสามารถในการริเร่ิม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
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ช่ือตําแหน่ง             นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  7 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของ

งานสูงมาก   หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของ

งานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานวิชาการสิ่งแวดล้อม โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย  และปกครอง

ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมาก หรือปฏิบติังานวิชาการสิ่งแวดล้อม ในลกัษณะผู้ ชํานาญการพิเศษ  หรือผู้มี

ความรู้ความสามารถ และความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญพิเศษเกี่ยวกบังานวิชาการสิ่งแวดล้อม  โดยปฏิบติัหน้าท่ี

อย่างใดอย่างหน่ึง  หรือหลายอย่าง เช่น  วางแผนการวิจยั ควบคุมและศึกษาวิเคราะห์วิจยัปัญหาต่าง ๆ  

ท่ีเกี่ยวกบัการควบคุมและรกัษาสิ่งแวดล้อม พิจารณากําหนดมาตรการ หลกัเกณฑ์ หรือเงื่อนไขในการควบคุม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบและพิจารณาปัญหาสิ่งแวดล้อมของโครงการพฒันาต่าง ๆ  เสนอ

ความเห็นเพ่ือการกําหนดนโยบายในการศึกษา เผยแพร่ ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุม 

กบัหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทัง้ภายในประเทศ และองค์การระหว่างประเทศเพ่ือทําความตกลงเกี่ยวกบัความ 

ร่วมมือทางด้านสิง่แวดล้อม เป็นต้น  ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบั

รองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ   ตามท่ี

ได้รับแต่งตัง้  เข้าร่วมประชุมในการกาํหนดนโยบายและแผนงานของสว่นราชการท่ีสงักดั และปฏิบติัหน้าท่ีอื่น 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทําหน้าท่ี 

กําหนดนโยบายการปฏิบติังาน พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉยัสัง่การ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุง

แก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานหน้าท่ี 

ได้รับมอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการสิ่งแวดล้อม 3 หรือนกัวิชาการสิ่งแวดล้อม 4 

ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 6 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการ 

เกี่ยวกบังานวิชาการสิ่งแวดล้อม หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

 2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการสิ่งแวดล้อม 3 หรือนกัวิชาการสิ่งแวดล้อม 4 

ข้อ 2  และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 5 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติั 

ราชการเกี่ยวกบังานวิชาการสิ่งแวดล้อม  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี   

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัวิชาการสิ่งแวดล้อม 6 แล้ว จะต้องมีความรู้

ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรฐับาล และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
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ช่ือตําแหน่ง    นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  8 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูงมากเป็นพิเศษ  รับผิดชอบงานวิชาการสิ่งแวดล้อม โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครอง

ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากเป็นพิเศษ หรือปฏิบติังานวิชาการสิ่งแวดล้อมในลกัษณะผู้เช่ียวชาญชํานาญ

หรือผู้มีความรู้ความสามารถ และความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้ 

รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความเช่ียวชาญเกี่ยวกบังานวิชาการสิง่แวดล้อม  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใด

อย่างหน่ึง  หรือหลายอย่าง เช่น พิจารณา และเสนอความเห็นในการกําหนดนโยบายและแผนงานเกี่ยวกบัการ

ควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ควบคุมและศึกษาวิเคราะห์วิจยัเกี่ยวกบัปัญหามลภาวะ  การกําหนด

มาตรการ  หลกัเกณฑ์ หรือเงื่อนไขในการควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดล้อมของโครงการพฒันาต่าง ๆ  สนบัสนุน ควบคุม และดําเนินการให้มีแผนและโครงการทางด้าน

สิ่งแลด้อม เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหา

และชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ   ตามท่ีได้รับแต่งตัง้  เข้าร่วม

ประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดั และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทําหน้าท่ี 

กําหนดนโยบายการปฏิบติังาน พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉยัสัง่การ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุง

แก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการสิ่งแวดล้อม 3 หรือนกัวิชาการสิ่งแวดล้อม 4 

ข้อ 2  และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 7 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการ

เกี่ยวกบังานวิชาการสิ่งแวดล้อม  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการสิ่งแวดล้อม 3 หรือนกัวิชาการสิ่งแวดล้อม 4 

ข้อ 2  และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 6   หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี  โดยจะต้อง

ปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิชาการสิ่งแวดล้อม  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ก.จ.กําหนดเมื่อวันที่  21  มิถนุายน  2545 

และแก้ไขเพิม่เติมตามมติ ก.จ. ครัง้ที่  6/2548  เมื่อวันที่  23  มิถนุายน  2548 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัวิชาการสิง่แวดล้อม  7  และมีความเช่ียวชาญงาน 

ในหน้าท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.จ.กําหนดเมื่อวันที่  21  มิถนุายน  2545 

และแก้ไขเพิม่เติมตามมติ ก.จ. ครัง้ที่  6/2548  เมื่อวันที่  23  มิถนุายน  2548 


	ชื่อตำแหน่ง    นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  3
	หน้าที่และความรับผิดชอบ
	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
	ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

	ชื่อตำแหน่ง       นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  4
	หน้าที่และความรับผิดชอบ
	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
	ชุมชน  ธรณีวิทยา  สิ่งแวดล้อม  พิษวิทยา หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
	ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

	ชื่อตำแหน่ง    นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  5
	หน้าที่และความรับผิดชอบ
	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
	ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

	ชื่อตำแหน่ง    นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  6
	หน้าที่และความรับผิดชอบ
	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
	ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

	ชื่อตำแหน่ง             นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  7
	หน้าที่และความรับผิดชอบ
	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
	ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

	ชื่อตำแหน่ง    นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  8
	ตำแหน่งประเภท     ทั่วไป
	หน้าที่และความรับผิดชอบ
	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
	ความรู้ความสามารถที่ต้องการ


