
มาตรฐานกําหนดตาํแหน่ง 

 

สายงาน    วิศวกรรมสุขาภิบาล 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานน้ีคลุมถึงตาํแหนง่ตา่ง ๆ  ที่ปฏิบตังิานทางวิศวกรรมสุขาภิบาลซึ่งมีลกัษณะงาน 

ที่ปฏิบตัิเกี่ยวกบัการออกแบบและคาํนวณดา้นวิศวกรรมสุขาภิบาล  การควบคุม  การกอ่สร้างในสาขา

วิศวกรรมสุขาภิบาล  การคน้ควา้  การวิเคราะห ์ วิจัย  ทดสอบ  หาขอ้มูลและสถิตติา่ง ๆ  เป็นเกณฑ์

ประกอบการตรวจสอบวินิจฉยังานวิศวกรรมสุขาภิบาล  ใหก้ารปรึกษาแนะนาํหรือควบคมุการตรวจสอบ 

ที่เกี่ยวกบังานในสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล  การควบคุมระบบการระบายนํ้าและการกาํจัดนํ้าเสียของ 

เทศบาล  และโรงงานในเขตเทศบาล  การป้องกนัสภาวะแวดลอ้มเป็นพิเศษ  ตลอดจนเขา้ร่วมควบคุมอาคาร

สถานที่และการปรับปรุงแกไ้ขส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป  และเหตุรําคาญอื่น ๆ  ซึ่งจะทาํใหส้ภาวะแวดลอ้มในเขต

เทศบาลเป็นพิษ  ซึ่งงานดงักลา่วขา้งตน้น้ีตอ้งมีลกัษณะ  ขนาด  หรืออยูใ่นประเภทตามทีก่าํหนดไวส้าํหรับผู ้

ประกอบวิชาชพีวิศวกรรม  ควบคุมตามกฎหมายวา่ดว้ยวิชาชพีวิศวกรรม  และปฏิบตัิหนา้ที่อื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง

ซึ่งตาํแหนง่ตา่ง ๆ  เหลา่น้ีมีลกัษณะจําเป็นตอ้งใชผู้มี้ความรู้ความชาํนาญในวิชาการวศิวกรรมสุขาภิบาลหรือ

ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล 

 

ชื่อและระดับของตําแหน่ง 

  ตาํแหนง่ในสายงานน้ีมีช ือ่ระดบัของตาํแหนง่ดงัน้ี  คือ 

  วิศวกรสุขาภิบาล 3  ระดบั 3       ตาํแหนง่ประเภททัว่ไป  

  วิศวกรสุขาภิบาล 4  ระดบั 4       ตาํแหนง่ประเภททัว่ไป 

  วิศวกรสุขาภิบาล 5  ระดบั 5       ตาํแหนง่ประเภททัว่ไป 

  วิศวกรสุขาภิบาล 6  ระดบั 6       ตาํแหนง่ประเภททัว่ไป 

  วิศวกรสุขาภิบาล 7  ระดบั 7       ตาํแหนง่ประเภทวชิาชพีเฉพาะ 

  วิศวกรสุขาภิบาล 8  ระดบั 8       ตาํแหนง่ประเภทวชิาชพีเฉพาะ 

  วิศวกรสุขาภิบาล 9  ระดบั 9       ตาํแหนง่ประเภทวชิาชพีเฉพาะ 
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ชื่อตําแหน่ง    วิศวกรสุขาภิบาล 3 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบตัิงานขั้นตน้เกี่ยวกบังานวิศวกรรมสุขาภิบาล  และปฏิบตัิหนา้ที่อื่นตามที่ไดรั้บ 

มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ชว่ยในการปฏิบตัิงานเกี่ยวกบัการออกแบบและคาํนวณ  พิจารณาการตรวจสอบ  คน้ควา้  

ทดลอง  วเิคราะหแ์ละวิจยั  วางโครงการกอ่สร้าง  ใหค้าํปรึกษาแนะนาํในงานวิศวกรรมสุขาภิบาล  เชน่  

กิจการประปาที่มีกาํลงัผลิตสูง  ระบบการกาํจัดส่ิงปฏิกูลทีเ่ป็นของแข็งหรือของเหลว  สําหรับบริเวณที่พกั

อาศัยหรือสําหรับชมุชนที่มีประชากรหนาแนน่  ระบบการกาํจัดส่ิงปฏิกลูที่เป็นของแข็ง ของเหลว  ก๊าซ  ไอ  

เขมา่ ควนั  หรือฝุ่ น  สําหรับโรงงานอตุสาหกรรมที่เป็นสาเหตใุหเ้กิดอนัตรายแกสุ่ขภาพและอนามยัของคน

ในเขตเทศบาลโดยทางตรงหรือทางออ้ม  หรือเป็นสาเหตใุหเ้กิดความเสียหายแกท่รัพยสิ์น  หรือเหตุรําคาญ

แกช่มุชนุในเขตเทศบาล  และสํารวจออกแบบ  วิเคราะหข์อ้มูลทางวศิวกรรมสุขาภิบาลที่เกี่ยวกบัระบบการ

ประปา ระบบระบายนํ้าโสโครก ระบบนํ้าทิ้ง ระบบนํ้าร้อน หรือระบบการใชน้ํ้าหมุนเวียน  สําหรับอาคาร

ชดุ  อาคารพาณิชย ์ สถานบริการ  หรือโรงงานอุตสาหกรรม  เป็นตน้  และปฏิบตัิหนา้ที่อื่นที่เกี่ยวขอ้ง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 ไดรั้บปริญญาตรีหรือเทยีบไดไ้มต่ ํ่ากวา่น้ีทางวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมสุขาภิบาล   

วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มหรือทางอืน่ที่ ก.จ.กาํหนดวา่ใช ้เป็นคุณสมบตัเิฉพาะสําหรับ

ตาํแหนง่น้ีได ้ และไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชพีวศิวกรรมควบคมุ (ก.ว.) หรือ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในวิชาการวิศวกรรมสุขาภิบาลอยา่งเหมาะสมแกก่ารปฏิบตัิงานในหนา้ที ่

2. มีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายวา่ดว้ยกฎหมาย อบจ.   กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ 

บริหารราชการแผน่ดิน  กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบพนกังานเทศบาล  และกฎหมาย  กฎ ระเบียบ  และขอ้บงัคบั

อื่นที่ใชใ้นการปฏิบตัิงานในหนา้ที ่

3. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปจัจุบนัในดา้นการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม   

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งของประเทศไทย 

4. มีความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอยา่งเหมาะสมแกก่ารปฏิบตังิานในหนา้ที ่

5. มีความสามารถในการศึกษาหาขอ้มูล  วิเคราะหป์ัญหาและสรุปเหตุผล 
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ชื่อตําแหน่ง    วิศวกรสุขาภิบาล 4 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบตัิงานวิศวกรรมสุขาภิบาลที่คอ่นขา้งยากมาก  ซึ่งตอ้งใชค้วามรู้ความชาํนาญ 

คอ่นขา้งสูงมากและปฏิบตัิหนา้ที่อื่นที่ไดรั้บมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบตัิงานวิศวกรรมสุขาภิบาลที่คอ่นขา้งยากมาก  ซึ่งตอ้งใชค้วามรู้ความชาํนาญคอ่นขา้ง

สูงมาก  โดยปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง  เชน่  การออกแบบและคาํนวณ  พิจารณา  

ตรวจสอบ คน้ควา้ ทดสอบ วิเคราะหว์ิจยั วางโครงการกอ่สร้าง และใหค้าํปรึกษา แนะนาํในงานวิศวกรรม

สุขาภิบาล เชน่ กิจการประปาที่มีกาํลงัผลิตสูง ระบบการกาํจัดส่ิงปฏิกูลที่เป็นของแข็งหรือของเหลวสําหรับ

บริเวณที่พกัอาศัยหรือสาํหรับชมุชนที่มีประชากรหนาแนน่ ระบบการกาํจัดส่ิงปฏิกูลที่เป็นของแข็ง

ของเหลว  ก๊าซ ไอ เขมา่ ควนั หรือฝุ่ น สาํหรับโรงงานอตุสาหกรรมที่เป็นสาเหตใุหเ้กดิอนัตรายแกสุ่ขภาพ

และอนามยัของคนในเขตเทศบาลโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรือเป็นสาเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก ่

ทรัพยสิ์น หรือเหตุรําคาญแกช่มุชนในเขตเทศบาลและสาํรวจออกแบบ วิเคราะหข์อ้มูลทางวศิกรรม

สุขาภิบาลที่เกี่ยวกบัระบบประปา ระบบระบายนํ้าโสโครก ระบบนํ้าทิ้ง ระบบนํ้าร้อนหรือระบบการใชน้ํ้า

หมุนเวียน สําหรับอาการชดุอาคารพาณิชย ์สถานบริการหรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ ใหค้าํแนะนาํและ

ปรึกษาในการปฏิบตัิงานแกเ่จ้าหนา้ที่ระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและช ีแ้จงเร่ืองตา่ง ๆ  เกี่ยวกบังานในหนา้ที่

และปฏิบตัิหนา้ที่อื่นที่เกี่ยวขอ้ง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตาํแหนง่วิศวกรสุขาภิบาล 3 และไดด้าํรงตาํแหนง่ระดบั 3  

หรือที่ ก.จ.เทียบเทา่มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานวิศวกรรมสุขาภิบาลหรือ

งานอื่นที่เกี่ยวขอ้งมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี  กาํหนดเวลา 2 ปี  ใหล้ดเป็น 1 ปี  สําหรับผูมี้คุณสมบตัเิฉพาะ

สําหรับตาํแหนง่ตามขอ้ 2  หรือ   

2. ไดรั้บปริญญาโทหรือเทียบไดไ้มต่ ํ่ากวา่น้ีทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล   

วิศวกรรมชลประทาน  วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มหรือทางอื่นที่ ก.จ.กาํหนดวา่ใชเ้ป็นคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับ

ตาํแหนง่น้ีได ้ และไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชพีวศิวกรรมควบคมุ (ก.ว.) 

 

 

 

/ความรู้ความ..... 
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- 2 - 

 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเชน่เดยีวกบัวิศวกรสุขาภิบาล 3 แลว้  จะตอ้ง 

1. มีความเขา้ใจในนโยบายและแผนงานดา้นตา่ง ๆ  ของส่วนงานที่สงักดั 

2. มีความสามารถในการจัดทาํแผนงาน  ควบคมุตรวจสอบ  ใหค้าํปรึกษาแนะนาํและ 

เสนอแนะวิธีการแกไ้ขปรับปรุงการปฏิบตัิงานที่อยูใ่นความรับผดิชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

4. มีความสามารถในการติดตอ่ประสานงาน 
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ชื่อตําแหน่ง    วิศวกรสุขาภิบาล 5 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบตัิงานในฐานะหวัหนา้หนว่ยงานระดบัแผนก  ซึ่งมีหนา้ที่ความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผูช้ว่ยหวัหนา้หนว่ยงานซึ่งเป็นตาํแหนง่ที่มีหนา้ที่ความรับผดิชอบ 

และคุณภาพของงานเทียบไดร้ะดบัเดียวกนั  รับผดิชอบงานวิศวกรรมสุขาภิบาล  โดยควบคุมตรวจสอบการ

ปฏิบตัิงานของเจ้าหนา้ที่หรือปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจํานวนพอสมควร  หรือปฏิบตัิงานวิศวกรรม

สุขาภิบาลที่ยากมาก  ซึ่งตอ้งใชค้วามรู้ความชาํนาญงานสูงมาก และปฏิบตัิหนา้ที่อื่นที่ไดรั้บมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบตัิงานวิศวกรรมสุขาภิบาล  ซึ่งตอ้งใชค้วามรู้ความชาํนาญงานสูงมาก  โดยปฏิบตัิ

หนา้ที่อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง เชน่ การออกแบบและคาํนวณ พิจารณา ตรวจสอบ คน้ควา้  ทดสอบ 

วิเคราะหว์ิจัย วางโครงการกอ่สร้าง และใหค้าํปรึกษา แนะนาํในงานวิศวกรรมสุขาภิบาล เชน่  

กิจการประปาที่มีกาํลงัผลิตสูง  ระบบการกาํจัดส่ิงปฏิกูลทีเ่ป็นของแข็งหรือของเหลว  สําหรับบริเวณที่พกั

อาศัยหรือสําหรับชมุชนที่มีประชากรหนาแนน่  ระบบการกาํจัดส่ิงปฏิกลูที่เป็นของแข็ง  ของเหลว  กา๊ซ   

ไอ  เขมา่  ควนั  หรือฝุ่ น  สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมทีเ่ป็นสาเหตุใหเ้กดิอนัตรายแกสุ่ขภาพและอนามยั

ของคนในเขตเทศบาลโดยทางตรงหรือทางออ้ม  หรือเป็นสาเหตุใหเ้กดิความเสียหายแกท่รัพยสิ์น  หรือเหตุ

รําคาญแกช่มุชนในเขตเทศบาลและสํารวจออกแบบ  วิเคราะหข์อ้มูลทางวิศกรรมสุขาภิบาลที่เกี่ยวกบัระบบ

ประปา  ระบบระบายนํ้าโสโครก  ระบบนํ้าทิ้ง  ระบบนํ้าร้อนหรือระบบการใชน้ํ้าหมุนเวียน  สําหรับอาการ

ชดุอาคารพาณิชย ์ สถานบริการหรือโรงงานอุตสาหกรรม  เป็นตน้  ใหค้าํแนะนาํและปรึกษาในการ

ปฏิบตัิงานแกเ่จ้าหนา้ที่ระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและช ีแ้จงเร่ืองตา่ง ๆ  เกี่ยวกบังานในหนา้ที่และปฏิบตัิ

หนา้ที่อื่นที่เกี่ยวขอ้ง 

  ในฐานะหวัหนา้หนว่ยงาน  นอกจากอาจปฏิบตังิานดงักลา่วขา้งตน้บา้งแลว้  ยงัทาํหนา้ที่

ติดตอ่ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ  ปรับปรุงแกไ้ข  

ติดตามประเมินผล  และแกป้ัญหาขดัขอ้งในการปฏิบตัิงานในหนว่ยงานที่รับผิดชอบดว้ย 

  ในฐานะหวัหนา้หนว่ยงาน ทาํหนา้ที่ชว่ยหวัหนา้หนว่ยงานปฏิบตัิงานตามที่ไดรั้บ 

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตาํแหนง่วิศวกรสุขาภิบาล 3 หรือวิศวกรสุขาภิบาล 4 ขอ้ 2 

และไดด้าํรงตาํแหนง่ระดบั 4 หรือที่  ก.จ.เทียบเทา่มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบั

งานวิศวกรรมสุขาภิบาลหรืองานอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี  หรือ 
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2. มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตาํแหนง่วิศวกรสุขาภิบาล 3 และไดด้าํรงตาํแหนง่ไมต่ ํ่ากวา่ 

ระดบั 3 หรือที่ ก.จ.เทียบเทา่มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 4 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบตัิราชการเกีย่วกบังานวิศวกรรม

สุขาภิบาล  หรืองานอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี  กาํหนดเวลา 4 ปี  ใหล้ดเป็น 3 ปี  สําหรับผูมี้

คุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตาํแหนง่วิศวกรสุขาภิบาล 4 ขอ้ 2 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเชน่เดยีวกบัวิศวกรสุขาภิบาล 4 แลว้  จะตอ้ง 

1. มีความเขา้ใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจสังคมของประเทศและแผนงาน 
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ชื่อตําแหน่ง    วิศวกรสุขาภิบาล 6 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบตัิงานในฐานะหวัหนา้หนว่ยงานระดบักอง  ซึ่งมีหนา้ทีค่วามรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานสูงมาก  หรือในฐานะผูช้ว่ยหวัหนา้หนว่ยงานซึ่งเป็นตาํแหนง่ที่มีหนา้ที่ความรับผดิชอบและ

คุณภาพของงานเทียบไดร้ะดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานวิศวกรรมสุขาภิบาล  โดยควบคุมตรวจสอบการ

ปฏิบตัิงานของเจ้าหนา้ที่หรือปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจํานวนพอสมควร  หรือปฏิบตัิงานวิศวกรรม

สุขาภิบาลในลกัษณะผูช้าํนาญการหรือผูมี้ความรู้ความสามารถและความชาํนาญงานเทียบไดร้ะดบัเดียวกนั

และปฏิบตัิหนา้ที่อื่นที่ไดรั้บมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบตัิงานเกี่ยวกบัวิศวกรรมสุขาภิบาลในลกัษณะผูช้าํนาญการ  โดยปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งใด

อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง  เชน่  การออกแบบและคาํนวณ  พิจารณา  ตรวจสอบ  คน้ควา้  ทดสอบ  วิเคราะห์

วิจัย  วางโครงการกอ่สร้าง  และใหค้าํปรึกษา  แนะนาํในงานวิศวกรรมสุขาภิบาล  เชน่  กิจการประปาที่มี

กาํลงัผลิตสูง  ระบบการกาํจดัส่ิงปฏิกูลที่เป็นของแข็งหรือของเหลว  สําหรับบริเวณที่พกัอาศัยหรือสาํหรับ

ชมุชนที่มีประชากรหนาแนน่  ระบบการกาํจดัส่ิงปฏิกูลที่เป็นของแข็ง  ของเหลว  ก๊าซ  ไอ  เขมา่  ควนั  หรือ

ฝุ่ น  สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นสาเหตุใหเ้กดิอนัตรายแกสุ่ขภาพและอนามยัของคนในเขตเทศบาล

โดยทางตรงหรือทางออ้ม  หรือเป็นสาเหตุใหเ้กดิความเสียหายแกท่รัพยสิ์น  หรือเหตุรําคาญแก ่

ชมุชนในเขตเทศบาลและสาํรวจออกแบบ  วิเคราะหข์อ้มูลทางวศิวกรรมสุขาภิบาลที่เกี่ยวกบัระบบประปา  

ระบบระบายนํ้าโสโครก  ระบบนํ้าทิ้ง  ระบบนํ้าร้อนหรือระบบการใชน้ํ้าหมุนเวียน  สําหรับอาการชดุอาคาร

พาณิชย ์ สถานบริการหรือโรงงานอุตสาหกรรม  เป็นตน้  ใหค้าํแนะนาํและปรึกษาในการปฏิบตัิงานแก ่

เจ้าหนา้ที่ระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและช ีแ้จงเร่ืองตา่ง ๆ  เกี่ยวกบังานในหนา้ที่  เขา้ร่วมประชมุ 

คณะกรรมการตา่ง ๆ  ตามที่ไดรั้บการแตง่ต ัง้  เขา้ร่วมประชมุในการกาํหนดนโยบายและแผนงานของ 

ส่วนงานที่สังกดัและปฏิบตัิหนา้ที่อื่นที่เกี่ยวขอ้ง 

  ในฐานะหวัหนา้หนว่ยงาน  นอกจากอาจปฏิบตัิงานดงักลา่วขา้งตน้บา้งแลว้  ยงัทาํหนา้ที่

ติดตอ่ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ  ปรับปรุงแกไ้ข  

ติดตามประเมินผล  และแกป้ัญหาขดัขอ้งในการปฏิบตัิงานในหนว่ยงานที่รับผิดชอบดว้ย 

  ในฐานะผูช้ว่ยหวัหนา้หนว่ยงาน ทาํหนา้ที่ชว่ยหวัหนา้หนว่ยงานปฏิบตัิงานตามที่ไดรั้บ

มอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตาํแหนง่วิศวกรสุขาภิบาล 3 หรือวิศวกรสุขาภิบาล 4 ขอ้ 2  

และไดด้าํรงตาํแหนง่ระดบั 5 หรือที่ ก.จ.เทียบเทา่มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบตัริาชการเกีย่วกบั

งานวิศวกรรมสุขาภิบาลหรืองานอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตาํแหนง่วิศวกรสุขาภิบาล 3 หรือวิศวกรสุขาภิบาล 4 ขอ้ 2 

และไดด้าํรงตาํแหนง่ไมต่ ํ่ากวา่ระดบั 4 หรือที่ ก.จ.เทียบเทา่มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 4 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบตัิ

ราชการเกีย่วกบังานวศิวกรรมสุขาภิบาล  หรืองานอืน่ที่เกี่ยวขอ้งมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี   

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเชน่เดยีวกบัวิศวกรสุขาภิบาล 5 แลว้  จะตอ้ง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

3. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการทาํแผน่ตารางทาํการ (Speadsheet) 
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ชื่อตําแหน่ง    วิศวกรสุขาภิบาล 7 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบตัิงานในฐานะหวัหนา้หนว่ยงานระดบักอง  ซึ่งมีหนา้ทีค่วามรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูง  หรือในฐานะผูช้ว่ยหวัหนา้หนว่ยงานซึ่งเป็นตาํแหนง่ที่มีหนา้ที่ความรับผิดชอบและคณุภาพของ

งานเทียบไดร้ะดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานวิศวกรรมสุขาภิบาล  โดยควบคมุตรวจสอบการปฏิบตัิงานของ

เจ้าหนา้ที่หรือปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจํานวนมาก หรือปฏิบตังิานวิศวกรรมสุขาภิบาลในลกัษณะ

ผูช้าํนาญการหรือผูมี้ความรู้ความสามารถและความชาํนาญงานเทียบไดร้ะดบัเดียวกนัและปฏิบตัหินา้ทีอ่ืน่ที่

ไดรั้บมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบตัิงานเกี่ยวกบัวิศวกรรมสุขาภิบาลในลกัษณะผูช้าํนาญการ  โดยปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งใด

อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง  เชน่  การออกแบบและคาํนวณ  พิจารณา  ตรวจสอบ  คน้ควา้  ทดสอบ  วิเคราะห์

วิจัย  วางโครงการกอ่สร้าง  และใหค้าํปรึกษา  แนะนาํในงานวิศวกรรมสุขาภิบาล  เชน่  กิจการประปาที่มี

กาํลงัผลิตสูง  ระบบการกาํจดัส่ิงปฏิกูลที่เป็นของแข็งหรือของเหลว  สําหรับบริเวณที่พกัอาศยัหรือสาํหรับ

ชมุชนที่มีประชากรหนาแนน่  ระบบการกาํจดัส่ิงปฏิกูลที่เป็นของแข็ง  ของเหลว  ก๊าซ  ไอ  เขมา่  ควนั  หรือ

ฝุ่ น  สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นสาเหตุใหเ้กดิอนัตรายแกสุ่ขภาพและอนามยัของคนในเขตเทศบาล

โดยทางตรงหรือทางออ้ม  หรือเป็นสาเหตุใหเ้กดิความเสียหายแกท่รัพยสิ์น  หรือเหตุรําคาญแก ่

ชมุชนในเขตเทศบาลและสาํรวจออกแบบ  วิเคราะหข์อ้มูลทางวศิวกรรมสุขาภิบาลที่เกี่ยวกบัระบบประปา  

ระบบระบายนํ้าโสโครก  ระบบนํ้าทิ้ง  ระบบนํ้าร้อนหรือระบบการใชน้ํ้าหมุนเวียน  สําหรับอาการชดุอาคาร

พาณิชย ์ สถานบริการหรือโรงงานอุตสาหกรรม  เป็นตน้  ใหค้าํแนะนาํและปรึกษาในการปฏิบตัิงานแก ่

เจ้าหนา้ที่ระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและช ีแ้จงเร่ืองตา่ง ๆ  เกี่ยวกบังานในหนา้ที่  เขา้ร่วมประชมุ

คณะกรรมการตา่ง ๆ  ตามที่ไดรั้บการแตง่ต ัง้  เขา้ร่วมประชมุในการกาํหนดนโยบายและแผนงานของส่วน

งานที่สังกดัและปฏิบตัิหนา้ที่อื่นที่เกี่ยวขอ้ง 

  ในฐานะหวัหนา้หนว่ยงาน  นอกจากอาจปฏิบตัิงานดงักลา่วขา้งตน้บา้งแลว้  ยงัทาํหนา้ที่

ติดตอ่ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ  ปรับปรุงแกไ้ข  

ติดตามประเมินผล  และแกป้ัญหาขดัขอ้งในการปฏิบตัิงานในหนว่ยงานที่รับผิดชอบดว้ย 

  ในฐานะผูช้ว่ยหวัหนา้หนว่ยงาน ทาํหนา้ที่ชว่ยหวัหนา้หนว่ยงานปฏิบตัิงานตามที่ไดรั้บ

มอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตาํแหนง่วิศวกรสุขาภิบาล 3 หรือวิศวกรสุขาภิบาล 4 ขอ้ 2 

 และไดด้าํรงตาํแหนง่ระดบั 6 หรือที่ ก.จ.เทียบเทา่มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบั

งานวิศวกรรมสุขาภิบาลหรืองานอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตาํแหนง่วิศวกรสุขาภิบาล 3 หรือวิศวกรสุขาภิบาล 4 ขอ้ 2 

 และไดด้าํรงตาํแหนง่ไมต่ ํ่ากวา่ระดบั 5 หรือที่ ก.จ.เทียบเทา่มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 4 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบตัิ

ราชการเกีย่วกบังานวศิวกรรมสุขาภิบาล  หรืองานอืน่ที่เกี่ยวขอ้งมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี   

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเชน่เดยีวกบัวิศวกรสุขาภิบาล 6 แลว้  จะตอ้งมีความรู้

ความเขา้ใจในนโยบายงานของรัฐบาลและปัญหาดา้นการเมือง  เศรษฐกิจ  และสงัคมของประเทศ  และมี

ความเช ีย่วชาญงานในหนา้ที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.จ.กําหนดเมื่อวันที่   21  มิถุนายน  2545 

และแก้ไขเพิ่มเตมิตามมต ิก.จ. ครัง้ที่   6/2548  เมื่อวันที่   23  มิถุนายน  2548 



ชื่อตําแหน่ง    วิศวกรสุขาภิบาล 8 
 

ตําแหน่งประเภท   วิชาชีพเฉพาะ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  บริหารงานในฐานะหวัหนา้หนว่ยงานระดบักอง  ซึ่งมีหนา้ที่ความรับผดิชอบและคณุภาพ            

ของงานสูง  หรือในฐานะผูช้ว่ยหวัหนา้หนว่ยงานซึ่งเป็นตาํแหนง่ที่มีหนา้ที่ความรับผิดชอบและคณุภาพ 

ของงานเทียบไดร้ะดบัเดยีวกนั  รับผิดชอบงานวิศวกรรมสุขาภิบาล  โดยควบคมุตรวจสอบการปฏิบตัิงาน 

ของเจ้าหนา้ที่หรือปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจํานวนมากเป็นพิเศษ  หรือปฏิบตังิานวิศวกรรมสุขาภิบาล 

ในลกัษณะผูเ้ช ีย่วชาญหรือผูมี้ความรู้ความสามารถและความชาํนาญงานเทียบไดร้ะดบัเดียวกนัและปฏิบตัิ

หนา้ที่อื่นที่ไดรั้บมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบตัิงานเกี่ยวกบัวิศวกรรมสุขาภิบาลในลกัษณะผูช้าํนาญการ  โดยปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งใด         

อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง  เชน่  การออกแบบและคาํนวณ  พิจารณา  ตรวจสอบ  คน้ควา้  ทดสอบ  วิเคราะห์

วิจัย  วางโครงการกอ่สร้าง  และใหค้าํปรึกษา  แนะนาํใหง้านวิศวกรรมสุขาภิบาล  เชน่  กิจการประปาที่มี

กาํลงัผลิตสูงระบบการกาํจัดส่ิงปฏิกูลที่เป็นของแข็งหรือของเหลว  สําหรับบริเวณที่พกัอาศัยหรือสําหรับ 

ชมุชนที่มีประชากรหนาแนน่  ระบบการกาํจดัส่ิงปฏิกูลที่เป็นของแข็ง  ของเหลว  ก๊าซ  ไอ  เขมา่  ควนั  หรือ

ฝุ่ น  สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นสาเหตใุหเ้กดิอนัตรายแกสุ่ขภาพและอนามยัของคนในเขตเทศบาล

โดยทางตรงหรือทางออ้ม  หรือเป็นสาเหตุใหเ้กดิความเสียหายแกท่รัพยสิ์น   หรือเหตุรําคาญแกช่มุชนใน

เขตเทศบาลและสํารวจออกแบบวเิคราะหข์อ้มูลทางวิศวกรรมการสุขาภิบาลที่เกี่ยวกบัระบบประปา  ระบบ

ระบายนํ้าโสโครก  ระบบนํ้าทิ้ง  ระบบนํ้าร้อน  หรือระบบการใชน้ํ้าหมุนเวียน  สําหรับอาคารชดุอาคาร

พาณิชยส์ถานบริการหรือโรงงานอุตสาหกรรม  เป็นตน้  ใหค้าํแนะนาํและปรึกษาในการปฏิบตัิงานแก ่

เจ้าหนา้ที่ระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและช ีแ้จงเร่ืองตา่ง ๆ   เกี่ยวกบังานในหนา้ที่  เขา้ร่วมประชมุ

คณะกรรมการตา่ง ๆ   ตามที่ไดรั้บการแตง่ต ั้ง  เขา้ร่วมประชมุในการกาํหนดนโยบายและแผนงานของสว่น

งานที่สังกดัและปฏิบตัิหนา้ที่อื่นที่เกี่ยวขอ้ง 

  ในฐานะหวัหนา้หนว่ยงาน  นอกจากอาจปฏิบตัิงานดงักลา่วขา้งตน้บา้งแลว้  ยงัทาํหนา้ที ่

ติดตอ่ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ  ปรับปรุงแกไ้ข   

ติดตามประเมินผล  และแกป้ัญหาขดัขอ้งในการปฏิบตัิงานในหนว่ยงานที่รับผิดชอบดว้ย 

  ในฐานะผูช้ว่ยหวัหนา้หนว่ยงาน  ทาํหนา้ที่ชว่ยหวัหนา้หนว่ยงานปฏิบตัิงานตามที่ไดรั้บ        

มอบหมาย 

 

/ คุณสมบตัิ…. 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  1.  มีคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรับตาํแหนง่วิศวกรสุขาภิบาล 3 หรือวิศวกรสุขาภิบาล 4 ขอ้ 2  

และไดด้าํรงตาํแหนง่ระดบั 7  หรือที่ ก.จ. เทียบเทา่มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่  2  ปี  โดยจะตอ้งปฏิบตัิราชการ

เกี่ยวกบังานวิศวกรรมสุขาภิบาลหรืองานอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่  1  ปี  หรือ 

  2.  มีคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรับตาํแหนง่วิศวกรสุขาภิบาล 3 หรือวิศวกรสุขาภิบาล 4 ขอ้ 2 

และไดด้าํรงตาํแหนง่ไมต่ ํ่ากวา่ระดบั 6  หรือที่ ก.จ. เทียบเทา่มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่  4  ปี  โดยจะตอ้งปฏิบตัิ

ราชการเกี่ยวกบังานวศิวกรรมสุขาภิบาล  หรืองานอืน่ที่เกี่ยวขอ้งมาแลว้มาไมน่อ้ยกวา่  1  ปี 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความสามารถเชน่เดยีวกบัวิศวกรสุขาภิบาล 7  และมีความเช ีย่วชาญงาน 

ในหนา้ที ่
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ชื่อตําแหน่ง    วิศวกรสุขาภิบาล 9 
 

ตําแหน่งประเภท   วิชาชีพเฉพาะ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  บริหารงานในฐานะหวัหนา้หนว่ยงานระดบักอง  ซึ่งมีหนา้ที่ความรับผดิชอบและคณุภาพ            

ของงานสูง  หรือในฐานะผูช้ว่ยหวัหนา้หนว่ยงานซึ่งเป็นตาํแหนง่ที่มีหนา้ที่ความรับผิดชอบและคณุภาพ 

ของงานเทียบไดร้ะดบัเดยีวกนั  รับผิดชอบงานวิศวกรรมสุขาภิบาล  โดยควบคมุตรวจสอบการปฏิบตัิงาน 

ของเจ้าหนา้ที่หรือปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจํานวนมากเป็นพิเศษ  หรือปฏิบตังิานวิศวกรรมสุขาภิบาล 

ในลกัษณะผูเ้ช ีย่วชาญหรือผูมี้ความรู้ความสามารถและความชาํนาญงานเทียบไดร้ะดบัเดียวกนัและปฏิบตัิ

หนา้ที่อื่นที่ไดรั้บมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบตัิงานเกี่ยวกบัวิศวกรรมสุขาภิบาลในลกัษณะผูช้าํนาญการ  โดยปฏิบตัิหนา้ทีอ่ยา่งใด         

อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง  เชน่  การออกแบบและคาํนวณ  พิจารณา  ตรวจสอบ  คน้ควา้  ทดสอบ  วิเคราะห์

วิจัย  วางโครงการกอ่สร้าง  และใหค้าํปรึกษา  แนะนาํใหง้านวิศวกรรมสุขาภิบาล  เชน่  กิจการประปาทีมี่ 

กาํลงัผลิตสูงระบบการกาํจัดส่ิงปฏิกูลที่เป็นของแข็งหรือของเหลว  สําหรับบริเวณที่พกัอาศัยหรือสําหรับ

ชมุชนที่มีประชากรหนาแนน่  ระบบการกาํจดัส่ิงปฏิกูลที่เป็นของแข็ง  ของเหลว  ก๊าซ  ไอ  เขมา่  ควนั  หรือ

ฝุ่ น  สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นสาเหตุใหเ้กดิอนัตรายแกสุ่ขภาพและอนามยัของคนในเขตเทศบาล

โดยทางตรงหรือทางออ้ม  หรือเป็นสาเหตุใหเ้กดิความเสียหายแกท่รัพยสิ์น   หรือเหตุรําคาญแกช่มุชนใน

เขตเทศบาลและสํารวจออกแบบวเิคราะหข์อ้มูลทางวิศวกรรมการสุขาภิบาลที่เกี่ยวกบัระบบประปา  ระบบ

ระบายนํ้าโสโครก  ระบบนํ้าทิ้ง  ระบบนํ้าร้อน  หรือระบบการใชน้ํ้าหมุนเวียน  สําหรับอาคารชดุอาคาร

พาณิชยส์ถานบริการหรือโรงงานอุตสาหกรรม  เป็นตน้  ใหค้าํแนะนาํและปรึกษาในการปฏิบตัิงานแก ่

เจ้าหนา้ที่ระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและช ีแ้จงเร่ืองตา่ง ๆ   เกี่ยวกบังานในหนา้ที่  เขา้ร่วมประชมุ

คณะกรรมการตา่ง ๆ  ตามที่ไดรั้บการแตง่ต ัง้  เขา้ร่วมประชมุในการกาํหนดนโยบายและแผนงานของส่วน

งานที่สังกดัและปฏิบตัิหนา้ที่อื่นที่เกี่ยวขอ้ง 

  ในฐานะหวัหนา้หนว่ยงาน  นอกจากอาจปฏิบตัิงานดงักลา่วขา้งตน้บา้งแลว้  ยงัทาํหนา้ที ่

ติดตอ่ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ  ปรับปรุงแกไ้ข   

ติดตามประเมินผล  และแกป้ัญหาขดัขอ้งในการปฏิบตัิงานในหนว่ยงานที่รับผิดชอบดว้ย 

  ในฐานะผูช้ว่ยหวัหนา้หนว่ยงาน  ทาํหนา้ที่ชว่ยหวัหนา้หนว่ยงานปฏิบตัิงานตามที่ไดรั้บ        

มอบหมาย 

  ในฐานะผูเ้ช ีย่วชาญเฉพาะดา้น ซึ่งจําเป็นตอ้งปฏิบตัิงานโดยผูมี้ความรู้ความสามารถ  

ความเช ีย่วชาญและประสบการณ์สูง 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  1.  มีคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรับตาํแหนง่วิศวกรสุขาภิบาล 3 หรือวิศวกรสุขาภิบาล 4 ขอ้ 2 

และไดด้าํรงตาํแหนง่ระดบั 8  หรือที่ ก.จ. เทียบเทา่มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่  2  ปี  โดยจะตอ้งปฏิบตัิราชการ

เกี่ยวกบังานวิศวกรรมสุขาภิบาลหรืองานอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่  1  ปี  หรือ 

  2.  มีคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรับตาํแหนง่วิศวกรสุขาภิบาล 3 หรือวิศวกรสุขาภิบาล 4 ขอ้ 2 

และไดด้าํรงตาํแหนง่ไมต่ ํ่ากวา่ระดบั 7  หรือที่ ก.จ. เทียบเทา่มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่  4  ปี  โดยจะตอ้งปฏิบตัิ

ราชการเกี่ยวกบังานวศิวกรรมสุขาภิบาล  หรืองานอืน่ที่เกี่ยวขอ้งมาแลว้มาไมน่อ้ยกวา่  1  ปี 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความสามารถเชน่เดยีวกบัวิศวกรสุขาภิบาล 8  และมีความเช ีย่วชาญงาน 

ในหนา้ที ่
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