
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

สายงาน            วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ  ท่ีปฏิบติังานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมซ่ึงมีลกัษณะงาน 

ท่ีปฏิบติัเกี่ยวกบัการออกแบบและคํานวณด้านวิศวกรรมสิง่แวดล้อม  การควบคุม  การก่อสร้างในสาขา

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  การค้นคว้า  การวิเคราะห์  วิจยั  ทดสอบ  หาข้อมูลและสถิติต่าง ๆ  เป็นเกณฑ์

ประกอบการตรวจสอบวินิจฉยังานวิศวกรรมสิง่แวดล้อม  ให้การปรึกษาแนะนําหรือควบคุมการตรวจสอบ 

ท่ีเกี่ยวกบังานในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  การควบคุมระบบการระบายนํา้และการกําจดันํา้เสยีของ 

องค์การบริหารส่วนจงัหวัด  และโรงงานในเขตความรับผิดชอบ  การป้องกนัสภาวะแวดล้อมเป็นพิเศษ  

ตลอดจนเข้าร่วมควบคุมอาคารสถานท่ีและการปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อมทัว่ไป  และเหตุรําคาญอื่น ๆ  ซ่ึง

จะทําให้สภาวะแวดล้อมเป็นพิษ  ซ่ึงงานดงักลา่วข้างต้นนีต้้องมีลกัษณะ  ขนาด  หรืออยู่ในประเภทตามท่ี

กําหนดไว้สําหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม  และปฏิบติั

หน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงตําแหน่งต่าง ๆ เหล่านีมี้ลกัษณะจําเป็นต้องใช้ผู้ มีความรู้ความชํานาญในวิชาการ

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 

ช่ือและระดับของตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือระดบัของตําแหน่งดงันี ้ คือ 

  วิศวกรสิ่งแวดล้อม 3  ระดบั 3  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

  วิศวกรสิ่งแวดล้อม 4  ระดบั 4  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

  วิศวกรสิ่งแวดล้อม 5  ระดบั 5  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

  วิศวกรสิ่งแวดล้อม 6  ระดบั 6  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

  วิศวกรสิ่งแวดล้อม 7  ระดบั 7  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 
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ช่ือตําแหน่ง    วิศวกรสิ่งแวดล้อม 3 

ตําแหน่งประเภท       ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานขัน้ต้นเกี่ยวกบังานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รบั 

มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ช่วยในการปฏิบติังานเกี่ยวกบัการออกแบบและคํานวณ  พิจารณาการตรวจสอบ ค้นคว้า  

ทดลอง  วิเคราะห์และวิจยั  วางโครงการกอ่สร้าง  ให้คําปรึกษาแนะนําในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  เช่น  

กิจการประปาท่ีมีกําลงัผลิตสงู  ระบบการกําจดัสิ่งปฏิกูลท่ีเป็นของแข็งหรือของเหลว  สําหรับบริเวณท่ีพกั

อาศยัหรือสําหรับชุมชนท่ีมีประชากรหนาแน่น  ระบบการกาํจดัสิ่งปฏิกูลท่ีเป็นของแข็ง ของเหลว  ก๊าซ   

ไอ  เขม่า ควัน  หรือฝุ่ น  สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดอนัตรายแก่สุขภาพและอนามัย 

ของคนในเขตองค์การบริหารส่วนจงัหวัดโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหาย 

แก่ทรัพย์สิน  หรือเหตุรําคาญแก่ชุมชุน  และสํารวจออกแบบ  วิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ท่ีเกี่ยวกบั  ระบบระบายนํา้โสโครก  ระบบนํา้ทิง้  ระบบนํา้ร้อน  หรือระบบการใช้นํา้หมุนเวียน  สําหรับ

อาคารชุด  อาคารพาณิชย์  สถานบริการ  หรือโรงงานอุตสาหกรรม  เป็นต้น  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ี 

เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  วิศวกรรม 

สุขาภิบาลหรือทางอื่นท่ี ก.จ.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้  หรือ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในวิชาการวิศวกรรมสุขาภิบาลอยา่งเหมาะสมแกก่ารปฏิบติังานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยกฎหมายองค์การบริหารส่วนจงัหวัด กฎหมาย 

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลสว่นท้องถิ่น และกฎหมาย  

กฎ ระเบียบ  และข้อบงัคบัอื่นท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

3. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสงัคม   

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
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ช่ือตําแหน่ง    วิศวกรสิ่งแวดล้อม 4 

ตําแหน่งประเภท       ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมท่ีค่อนข้างยากมาก  ซ่ึงต้องใช้ความรู้ความชํานาญ 

ค่อนข้างสูงมากและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมท่ีค่อนข้างยากมาก  ซ่ึงต้องใช้ความรู้ความชํานาญ

ค่อนข้างสูงมาก  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น  การออกแบบและคํานวณ  

พิจารณา  ตรวจสอบ  ค้นคว้า  ทดสอบ  วิเคราะห์วิจยั  วางโครงการก่อสร้าง  และให้คําปรึกษา  แนะนําใน

งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  เช่น  ระบบการกําจดัสิ่งปฏิกลูท่ีเป็นของแข็งหรือของเหลว  สําหรับบริเวณท่ีพกั

อาศยัหรือสําหรับชุมชนท่ีมีประชากรหนาแน่น  ระบบการกาํจดัสิ่งปฏิกูลท่ีเป็นของแข็ง  ของเหลว  ก๊าซ   

ไอ  เขม่า  ควัน  หรือฝุ่ น  สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดอนัตรายแก่สุขภาพและอนามัย

ของคนโดยทางตรงหรือทางอ้อม  หรือเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สนิ  หรือเหตุรําคาญแก ่

ชุมชนและสํารวจออกแบบ  วิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรมสุขาภิบาลท่ีเกี่ยวกบัระบบประปา  ระบบระบาย

นํา้โสโครก  ระบบนํา้ทิง้  ระบบนํา้ร้อนหรือระบบการใช้นํา้หมุนเวียน  สําหรับอาการชุดอาคารพาณิชย์  

สถานบริการหรือโรงงานอุตสาหกรรม  เป็นต้น  ให้คําแนะนําและปรึกษาในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ี

ระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ีและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อม 3 และได้ดํารงตําแหน่งระดบั 3  

หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  กําหนดเวลา 2 ปี  ให้ลดเป็น 1 ปี  สําหรับผู้มี

คุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามข้อ 2  หรือ 

 2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  วิศวกรรม 

สุขาภิบาลหรือทางอื่นท่ี ก.จ.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัวิศวกรสิ่งแวดล้อม 3 แล้ว  จะต้อง 

1. มีความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ  ของส่วนงานท่ีสงักดั 

2. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนําและ 

เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
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ช่ือตําแหน่ง    วิศวกรสิ่งแวดล้อม 5 

ตําแหน่งประเภท       ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานสูงมาก  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผดิชอบ

และคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานวิศวกรรมสิง่แวดล้อม  โดยควบคุมตรวจสอบ

การปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผู้ใต้บงัคบับญัชาจํานวนพอสมควร  หรือปฏิบติังานวิศวกรรม 

สิ่งแวดล้อมท่ียากมาก  ซ่ึงต้องใช้ความรู้ความชํานาญงานสูงมาก และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ซ่ึงต้องใช้ความรู้ความชํานาญงานสูงมาก  โดยปฏิบติั

หน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น  การออกแบบและคํานวณ  พิจารณา  ตรวจสอบ  ค้นคว้า  

ทดสอบ  วิเคราะห์วิจยั  วางโครงการก่อสร้าง  และให้คําปรึกษา  แนะนําในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  เช่น  

กิจการประปาท่ีมีกําลงัผลิตสงู  ระบบการกําจดัสิ่งปฏิกูลท่ีเป็นของแข็งหรือของเหลว  สําหรับบริเวณท่ีพกั

อาศยัหรือสําหรับชุมชนท่ีมีประชากรหนาแน่น  ระบบการกาํจดัสิ่งปฏิกูลท่ีเป็นของแข็ง  ของเหลว  ก๊าซ   

ไอ  เขม่า  ควัน  หรือฝุ่ น  สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดอนัตรายแก่สุขภาพและอนามัย

ของคนโดยทางตรงหรือทางอ้อม  หรือเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สนิ  หรือเหตุรําคาญแก ่

ชุมชนและสํารวจออกแบบ  วิเคราะห์ข้อมูลทางวิศกรรมสขุาภิบาลท่ีเกี่ยวกบัระบบระบายนํา้โสโครก   

ระบบนํา้ทิง้  ระบบนํา้ร้อนหรือระบบการใช้นํา้หมุนเวียน  สําหรับอาการชุดอาคารพาณิชย์  สถานบริการ

หรือโรงงานอุตสาหกรรม  เป็นต้น  ให้คําแนะนําและปรึกษาในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา   

ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ีและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  ยงัทําหน้าท่ี

ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข  

ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อม 3 หรือวิศวกรสิ่งแวดล้อม 4 ข้อ 2  

 และได้ดํารงตําแหน่งระดบั 4 หรือท่ี  ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการ

เกี่ยวกบังานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 
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 2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อม 3 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํา 

กว่าระดบั 3 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิศวกรรม 

สิ่งแวดล้อม  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  กําหนดเวลา 4 ปี  ให้ลดเป็น 3 ปี  สําหรับผู้มี 

คุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อม 4 ข้อ 2 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัวิศวกรสิ่งแวดล้อม 4 แล้ว  จะต้อง 

1. มีความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบคุคล 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจสงัคมของประเทศและแผนงาน 
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ช่ือตําแหน่ง    วิศวกรสิ่งแวดล้อม 6 

ตําแหน่งประเภท       ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูงมาก  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ

คุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานวิศวกรรมสิง่แวดล้อม  โดยควบคุมตรวจสอบการ

ปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผู้ใต้บงัคบับญัชาจํานวนพอสมควร  หรือปฏิบติังานวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อมในลกัษณะผู้ ชํานาญการหรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดบั

เดียวกนัและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานเกี่ยวกบัวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในลกัษณะผู้ ชํานาญการ  โดยปฏิบติัหน้าท่ี 

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น  การออกแบบและคํานวณ  พิจารณา  ตรวจสอบ  ค้นคว้า  ทดสอบ  

วิเคราะห์วิจยั  วางโครงการก่อสร้าง  และให้คําปรึกษา  แนะนําในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  เช่น  ระบบ

การกําจดัสิ่งปฏิกูลท่ีเป็นของแข็งหรือของเหลว  สําหรับบริเวณท่ีพกัอาศยัหรือสําหรับชุมชนท่ีมีประชากร

หนาแน่น  ระบบการกําจดัสิ่งปฏิกูลท่ีเป็นของแข็ง  ของเหลว  ก๊าซ  ไอ  เขม่า  ควัน  หรือฝุ่ น  สําหรับโรงงาน

อุตสาหกรรมท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดอนัตรายแก่สุขภาพและอนามยัของคนโดยทางตรงหรือทางอ้อม  หรือเป็น

สาเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน  หรือเหตุรําคาญแก่ชุมชนและสํารวจออกแบบ  วิเคราะห์ข้อมูล

ทางวิศวกรรมสุขาภิบาลท่ีเกี่ยวกบัระบบประปา  ระบบระบายนํา้โสโครก  ระบบนํา้ทิง้  ระบบนํา้ร้อนหรือ

ระบบการใช้นํา้หมุนเวียน  สําหรับอาการชุดอาคารพาณิชย์  สถานบริการหรือโรงงานอุตสาหกรรม  เป็นต้น  

ให้คําแนะนําและปรึกษาในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  

เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับการแต่งตัง้  เข้าร่วมประชุมในการ

กําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนงานท่ีสงักดัและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  ยงัทําหน้าท่ี

ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข  

ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

 

 

/คุณสมบติัเฉพาะ..... 

 

ก.จ.กําหนดเมื่อวันที่  21  มิถนุายน  2545 

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



- 2 - 

 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อม 3 หรือวิศวกรสิ่งแวดล้อม 4 ข้อ 2  

และได้ดํารงตําแหน่งระดบั 5 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการ

เกี่ยวกบังานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

 2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อม 3 หรือวิศวกรสิ่งแวดล้อม 4 ข้อ 2  

และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 4 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบติั

ราชการเกี่ยวกบังานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี   

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัวิศวกรสิ่งแวดล้อม 5 แล้ว  จะต้อง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

3. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการทําแผ่นตารางทําการ (Speadsheet) 
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ช่ือตําแหน่ง    วิศวกรสิ่งแวดล้อม 7 

ตําแหน่งประเภท       ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูง  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังาน

ของเจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผู้ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมาก หรือปฏิบติังานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในลกัษณะ 

ผู้ ชํานาญการหรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนัและปฏิบติัหน้าท่ี

อื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานเกี่ยวกบัวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในลกัษณะผู้ ชํานาญการ  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่าง

ใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น  การออกแบบและคํานวณ  พิจารณา  ตรวจสอบ  ค้นคว้า  ทดสอบ  

วิเคราะห์วิจยั  วางโครงการก่อสร้าง  และให้คําปรึกษา  แนะนําในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  เช่น   ระบบ

การกําจดัสิ่งปฏิกูลท่ีเป็นของแข็งหรือของเหลว  สําหรับบริเวณท่ีพกัอาศยัหรือสําหรับชุมชนท่ีมีประชากร

หนาแน่น  ระบบการกําจดัสิ่งปฏิกูลท่ีเป็นของแข็ง  ของเหลว  ก๊าซ  ไอ  เขม่า  ควัน  หรือฝุ่ น  สําหรับโรงงาน

อุตสาหกรรมท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดอนัตรายแก่สุขภาพและอนามยัของคนโดยทางตรงหรือทางอ้อม  หรือเป็น

สาเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยส์ิน  หรือเหตุรําคาญแก่ชุมชนและสํารวจออกแบบ  วิเคราะห์ข้อมูล

ทางวิศกรรมสุขาภิบาลท่ีเกี่ยวกบัระบบระบายนํา้โสโครก  ระบบนํา้ทิง้  ระบบนํา้ร้อนหรือระบบการใช้นํา้

หมุนเวียน  สําหรับอาการชุดอาคารพาณิชย์  สถานบริการหรือโรงงานอุตสาหกรรม  เป็นต้น  ให้คําแนะนํา

และปรึกษาในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานใน

หน้าท่ี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับการแต่งตัง้  เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบาย

และแผนงานของส่วนงานท่ีสงักดัและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  ยงัทําหน้าท่ี

ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข  

ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

 

 

/คุณสมบติัฌพาะ..... 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อม 3 หรือวิศวกรสิ่งแวดล้อม 4 ข้อ 2  

และได้ดํารงตําแหน่งระดบั 6 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการ

เกี่ยวกบังานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

 2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อม 3 หรือวิศวกรสิ่งแวดล้อม 4 ข้อ 2  

 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 5 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบติั

ราชการเกี่ยวกบังานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี   

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัวิศวกรสิ่งแวดล้อม 6 แล้ว  จะต้องมีความรู้

ความเข้าใจในนโยบายงานของรัฐบาลและปัญหาด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสงัคมของประเทศ  และมี

ความเช่ียวชาญงานในหน้าท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.จ.กําหนดเมื่อวันที่  21  มิถนุายน  2545 

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


