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มาตรฐานกาํหนดตําแหนง 
 
สายงาน          วิชาการสุขาภิบาล 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานทางวิชาการสุขาภิบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่

ปฏิบัติเกี่ยวกบัการศึกษา วเิคราะห และวนิิจฉัยปญหาทางวิชาการสุขาภิบาล กาํหนดนโยบาย วางแผนงาน

และดําเนนิงานวิชาการสุขาภิบาลตามแผน วัดและประเมินผลการดําเนินงานสุขาภบิาล กาํหนดระบบและ

วิธีการดานนิเทศ นเิทศ ควบคุมติดตามผลและประเมินผลงานสุขาภบิาล และงานวิชาการสุขาภบิาล ศึกษา

คนควา วิจยัดานวิชาการสุขาภิบาล จัดสอน สอน และอบรมดานการสขุาภิบาล จัดการประชุมและ

ดําเนนิการดานเผยแพรกจิการทางวิชาการสุขาภิบาล ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะและแนะแนวทางวิชาการ

สุขาภิบาล กาํหนด จรรโลง และสรางมาตรฐานงานสุขาภิบาล อาจปฏบิัติงานรักษาพยาบาล งานวิชาการ

ควบคุมโรคเพือ่ประโยชนในการยกระดับมาตรฐานการสาธารณสุขของชุมชนและปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่

เกี่ยวของ 

ชื่อและระดับตําแหนง 
  ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คอื 

   นักวชิาการสุขาภิบาล 3  ระดับ 3  ตําแหนงประเภททั่วไป 

   นักวชิาการสุขาภิบาล 4  ระดับ 4  ตําแหนงประเภททั่วไป 

   นักวชิาการสุขาภิบาล 5  ระดับ 5  ตําแหนงประเภททั่วไป 

   นักวชิาการสุขาภิบาล 6       ระดับ 6  ตําแหนงประเภททั่วไป 

   นักวชิาการสุขาภิบาล 7              ระดับ 7   ตําแหนงประเภททั่วไป 
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ตําแหนงประเภท      ทั่วไป 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขัน้ตนเกี่ยวกับวิชาการสุขาภิบาลภายใตการกาํกับตรวจสอบโดยใกลชิด อาจ 

ปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานวิชาการสงเสริมสุขภาพ งานวิชาการควบคุมโรค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที ่

ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  เปนเจาหนาทีข้ั่นตนปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานวิชาการสุขาภิบาล โดยปฏิบัติ

หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เพื่อสงเสริมและพัฒนาการสขุาภิบาล ซึง่หมายความรวมถึงการ

อนามยัที่เกี่ยวของกับสภาวะของสิ่งแวดลอมทั่ว ๆ ไป อันมีผลกระทบตอชีวิต ความเปนอยูของประชาชน 

เพื่อสนับสนนุงานสาธารณสุขขั้นมูลฐานของชุมชน เชน รวมศึกษา คนควาเพื่อการวิเคราะห วิจยังาน

วิชาการสุขาภบิาลเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับปญหาและวธิีแกไข รวมทัง้การกําหนดมาตรฐานงานสุขาภบิาล 

ปฏิบัติงานทางดานสุขาภิบาลโดยใหคาํแนะนาํ ตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานสุขาภิบาล เชน การ

กําจัดน้าํเสีย การกําจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล การจัดสุขาภิบาลอาหาร การจัดอาคารสถานที่และการ

ปรับปรุงแกไขสิ่งแวดลอมทัว่ไปและเหตุรําคาญอื่น ๆ แนะนาํและควบคุมการดาํเนนิงานของสถานที่

จําหนายอาหาร เครื่องดื่มและน้ําแข็ง ใหเปนไปตามมาตรฐานทีก่ําหนดไว ตลอดจนการเผยแพรอบรม

กิจกรรมสุขาภิบาลแกเจาหนาทีท่ี่เกีย่วของและประชาชน อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานวิชาการ

สงเสริมสุขภาพ งานวิชาการควบคุมโรค เชน การตรวจชันสูตรโรค การบําบัดรักษาผูปวย โรคทางเดิน

อาหาร การสงเสริมภาวะโภชนาการ การทําลายแหลงแพรเชื้อ พาหะนําโรค การควบคุมแมลงนาํโรค การ

เสริมสรางภูมคิุมกันโรคเพื่อประโยชนในการยกระดับมาตรฐานการสาธารณสุขของชุมชนและปฏบิัติหนาที่

อ่ืนที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง 
          ไดรับปริญญาตรี  หรือเทียบไดไมต่ํากวานีท้างสาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรเนน

วิทยาศาสตรสุขาภิบาล วทิยาศาสตรสาธารณสุข วิทยาศาสตรอนามยัและสิ่งแวดลอม วทิยาศาสตร

สุขภาพ วทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม วิศวกรรมศาสตรเนนทางวิศวกรรมสขุาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดลอม  หรือ

ทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนี้ได 

 

/ความรุความ..... 
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ความรูความสามารถที่ตองการ 
1. มีความรูในวิชาการสุขาภิบาลอยางเหมาะสมแกการปฏบิัติงานในหนาที ่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตาํบลและองคการบริหารสวนตําบลและ

กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ และขอบังคับอ่ืน ๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่

3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตกุารณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะอยางยิง่ของประเทศไทย 

4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
5. มีความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วเิคราะหปญหา และสรุปเหตุผล 
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ตําแหนงประเภท      ทั่วไป 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานเกีย่วกับวิชาการสุขาภิบาลมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง 

โดยไมจําเปนตองมีผูกํากับตรวจสอบหรือภายใตการกาํกับตรวจสอบบาง หรือปฏิบตัิงานในฐานะหัวหนา

หนวยงานระดับแผนก ซึง่มหีนาที่ความรับผิดชอบสูง หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่

มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทยีบไดระดับเดียวกนั รับผิดชอบงานวิชาการสขุาภิบาลโดย

ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาทีห่รือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจาํนวนหนึ่ง อาจปฏิบัติงาน

รักษาพยาบาล งานวิชาการสงเสริมสุขภาพ งานวิชาการควบคุมโรค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ

มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานวิชาการสุขาภบิาล โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใด 

อยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เพื่อสงเสริมและพัฒนางานสขุาภิบาลซึ่งหมายความรวมถึงการอนามัยที่

เกี่ยวของกับสภาวะของสิง่แวดลอมทัว่ ๆ ไป อันมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน เพือ่

สนับสนนุงานสาธารณสุขขั้นมูลฐานของชุมชน เชน ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะเกี่ยวกับงานวิชาการ

สุขาภิบาล เชน ศึกษา วิเคราะหอุปสรรคและปญหาขัดของในการปฏิบัติงานดานสุขาภิบาล และการ

กําหนดมาตรฐานงานสุขาภบิาล เชน การกําจัดขยะมูลฝอย อุจจาระ น้ําเสยี การควบคุมพาหะนําโรค การ

จัดหาน้ําดื่ม น้าํใช การสุขาภิบาลอาหาร อาคารสถานที่ การสุขาภิบาลทั่วไป ส่ิงแวดลอมั่วไป และเหตุ

รําคาญอื่น ๆ ตลอดจนการอบรมสงเสริมละเผยแพรกิจกรรมทางสุขาภิบาล เปนตน รวมปฏิบัติงานใน

โครงการศึกษา คนควา วิเคราะห วิจยัเกี่ยวกับการสุขาภิบาล เพื่อปรับปรุงมาตรฐานสุขาภิบาลที่มคีวาม

ยุงยากมาก ควบคุมการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน ใหคําปรึกษา แนะนาํ ปรับปรุงแกไข ตอบปญหา

และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานวิชาการสงเสริมสุขภาพ งาน

วิชาการควบคมุโรค เชน การตรวจชันสูตรโรค การตรวจบําบัดและรักษาผูปวยโรคทางเดนิอาหาร การ

สงเสริมภาวะโภชนาการ การทําลายแหลงแพรเชื้อ กาํจดัแมลงนําโรค การเสริมสรางภูมิคุมกนัโรคและ

ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

  ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดงักลาวขางตนบางแลว ยงัทาํหนาที่

ติดตอ ประสานงาน วางแผน ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขดัของในการปฏิบัติงานใน

หนวยงานที่รับผิดชอบดวย 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาทีช่วยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ 

มอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง 
                         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนกัวิชาการสุขาภิบาล 3 และไดดํารงตําแหนงใน

ระดับ 3 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏบิัติราชการเกีย่วกับงานวิชาการ

สุขาภิบาลหรอืงานอื่นที่เกีย่วของ  กําหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงตาม ขอ 2 

2. ไดรับปริญญาโท หรือเทยีบไดไมต่ํากวานีท้างสาธารณสุขศาสตร  ทางวทิยาศาสตร                

การแพทยดานสาธารณสุขและอนามยั   ทางวิศวกรรมศาสตรเนนทางวิศวกรรมสุขาภิบาล   วิศวกรรม

ส่ิงแวดลอมหรือทางอื่นที่   ก.อบต. กําหนดวา ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
  นอกจากจะมคีวามรูความสามารถเชนเดยีวกับนักวิชาการสุขาภิบาล 3 แลว จะตอง 

1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด 

2. มีความสามารถในการจัดทําแผน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา หรือ

เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 

4. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
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ตําแหนงประเภท      ทั่วไป 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงานระดับแผนก ซึง่มหีนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึง่เปนตําแหนงทีม่ีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานวิชาการสุขาภิบาล โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 

เจาหนาทีห่รือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบตัิงานวิชาการสุขาภิบาลที่ยากมาก  

โดยไมจําเปนตองมีผูกํากับตรวจสอบ  อาจปฏิบัติงานรกัษาพยาบาล งานวิชาการสงเสริมสุขภาพ งาน 

วิชาการควบคมุโรค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานที่ยากมากเกีย่วกบังานวิชาการสุขาภิบาล โดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึง่ 

หรือหลายอยาง  เพื่อสงเสรมิและพัฒนาการสุขาภิบาล ซึ่งหมายความถึงการอนามยัที่เกีย่วของกบัสภาวะ 

ของสิ่งแวดลอมทั่ว ๆ ไปอันมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุข 

ข้ันมูลฐานของชุมชน เชน  วิเคราะห  วิจยัเกี่ยวกับการจัดหา  ปรับปรุงและควบคุมคุณภาพน้ําที่ใชในการ 

อุปโภคและบริโภค วิเคราะห วิจัย เกีย่วกับการทาํลายแหลงเพาะพันธุแมลง พาหะนําโรค การกาํจัดอุจจาระ  

การกําจัดน้ําเสีย การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  การสุขาภิบาลอาหาร การปรับปรุงสิ่งแวดลอมทั่วไป 

 และเหตุรําคาญอื่น ๆ เปนตน กาํหนดมาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพของงานสขุาภิบาลดานตาง ๆ  

ควบคุมการเผยแพรกิจกรรมทางดานสุขาภิบาล ดําเนินการและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะหวจิัยงาน 

สุขาภิบาล ฝกอบรม และใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหา 

และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานวิชาการสงเสริมสุขภาพ  

งานวิชาการควบคุมโรค เชน การตรวจชนัสูตรโรค การตรวจรักษาโรคทางเดินอาหาร การสงเสริมภาวะ 

โภชนาการ การควบคุมพาหะนําโรค การเสริมสรางภูมิคุมกันโรค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดงักลาวขางตนบางแลว ยงัทาํหนาที ่

ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาํปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม

ประเมินผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาทีช่วยหัวหนาหนวยงานปฏิบตัิงานตามที่ไดรับ

มอบหมาย 

 

 

/คุณสมบัติเฉพาะ..... 
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คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง
                        1.มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนงนกัวิชาการสุขาภบิาล 3 หรือนกัวิชาการสุขาภิบาล 4 

ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติ

ราชการเกีย่วกบังานวิชาการสุขาภิบาลหรอืงานอื่นที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

                        2.มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนงนกัวิชาการสุขาภบิาล 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํา

กวาระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิขาการ

สุขาภิบาล หรืองานอื่นที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  กาํหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรบัผูมี

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนกัวิชาการสุขาภิบาล 4 ขอ 2 

3. ไดรับปริญญาเอกทางวิทยาศาสตรการแพทย ดานสาธารณสุขศาสตรและอนามยั  

หรือทางอื่นที ่ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงได 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
  นอกจากจะมคีวามรูความสามารถเชนเดยีวกับนักวิชาการสุขาภิบาล 4 แลว จะตอง 

1. มีความรูความเขาใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

                         3.  มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพวิเตอร 
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ชื่อตําแหนง    นักวิชาการสขุาภิบาล 6 
 

ตําแหนงประเภท      ทั่วไป 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงานระดับกอง ซึง่มหีนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูงหรอืในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึง่เปนตาํแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ

งานเทยีบไดระดับเดียวกนั รับผิดชอบงานวิชาการสุขาภิบาล โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และ

ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานวิชาการสุขาภิบาลในลักษณะ

ผูชํานาญการ หรือผูมีความรูความสามารถและความชาํนาญงานเทยีบไดระดับเดียวกัน อาจปฏิบัติงาน

รักษาพยาบาลงานวิชาการสงเสริมสุขภาพ งานวิชาการควบคุมโรคและปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ

มอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญเกีย่วกับงานวิชาการสุขาภิบาล โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง เพื่อสงเสริมและพัฒนาการสขุาภิบาล ซึง่หมายความรวมถึงการอนามัยที่

เกี่ยวของกับสภาวะของสิง่แวดลอมทัว่ ๆ ไป อันมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน เพือ่

สนับสนนุงานสาธารณสุขขั้นมูลฐานของชุมชน  เชน ศกึษา วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับปญหาและวิธกีารแกไข 

รวมทัง้การกําหนดมาตรฐานงานสุขาภิบาลข้ันมูลฐาน เสนอแนะปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับงานสุขาภบิาลดาน

ตาง ๆ วางแผนและดําเนินงานตามโครงการเกี่ยวกับการสุขาภิบาลเชนโครงการสุขาภิบาลอาหาร 

สุขาภิบาลฉุกเฉิน  เปนตน  อบรม  เผยแพรกิจกรรมทางสุขาภิบาล เพือ่ประโยชนในการยกระดับมาตรฐาน

การสาธารณสุขชุมชน ดาํเนนิการและแกปญหาขัดของตาง ๆ ในการปฏิบัติงานเกีย่วกับการศึกษาวิเคราะห 

วิจัยและสงเสริมงานสุขาภบิาล เปนตน ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่

ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ 

ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด อาจ

ปฏิบัติงานรักษาพยาบาลงานวิชาการสงเสริมสุขภาพ งานวิชาการควบคุมโรค เชน การดําเนินการตรวจ 

ชันสูตรโรค การตรวจรักษาผูปวยดวยโรคทีเ่กิดจากความบกพรองของระบบการสุขาภิบาล การสงเสริม

ภาวะโภชนาการ การควบคุมแมลงนาํโรค การเสริมสรางภูมิคุมกนัโรค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกีย่วของ 

  ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดงักลาวขางตนบางแลว ยงัทาํหนาที ่

กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากาํลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที ่

รับผิดชอบติดตอประสานงาน  วางแผน มอบหมายงาน วินจิฉัย ส่ังการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา 

แนะนาํ ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลและแกปญหาขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที ่

รับผิดชอบดวย 
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  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาทีช่วยหัวหนาหนวยงานปฏิบตัิงานตามที่ไดรับ 

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง 
                         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนกัวิขาการสุขาภิบาล 3 หรือนักวชิาการสุขาภิบาล 4 

ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติ

ราชการเกีย่วกบังานวิชาการสุขาภิบาลหรอืงานอื่นที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

                         2.มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนกัวิชาการสุขาภิบาล 3 หรือนักวชิาการสุขาภิบาล 4 

ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตอง

ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวชิาการสุขาภิบาลหรืองานอืน่ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
  นอกจากจะมคีวามรูความสามารถเชนเดยีวกับนักวิชาการสุขาภิบาล 5 แลว จะตอง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

                         3.   มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพวิเตอร 
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ชื่อตําแหนง    นักวิชาการสขุาภิบาล 7 
 

ตําแหนงประเภท      ทั่วไป 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงานระดับกอง ซึง่มหีนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูงมาก รับผิดชอบงานวิชาการสุขาภิบาล โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครองผูอยูใต

บังคับบัญชาจาํนวนมาก หรือปฏิบัติงานวชิาการสุขาภิบาลในลักษณะผูชํานาญการพิเศษ หรือผูมี

ความสามารถและความชาํนาญงานเทยีบไดระดับเดียวกัน อาจปฏิบัติงานรกัษาพยาบาล งานวชิาการ

สงเสริมสุขภาพ งานวิชาการควบคุมโรค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญพเิศษเกีย่วกับงานวิชาการสุขาภิบาล โดยปฏิบัติหนาที่

อยางใดอยางหนึง่หรือหลายอยาง เพื่อสงเสริมและพัฒนาการสุขาภิบาล ซึง่หมายความรวมถงึการอนามัยที่

เกี่ยวของกับสภาวะของสิง่แวดลอมทัว่ ๆ ไป  อันมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน  เพื่อ

สนับสนนุงานสาธารณสุขขั้นมูลฐานของชุมชน เชน ศึกษา วิเคราะห วิจัยเกีย่วกับปญหาและวธิีการแกไข

รวมทัง้การกําหนดมาตรฐานงานสุขาภิบาลข้ันมูลฐาน วางแผนและดาํเนนิงานตามโครงการเกีย่วกับการ

สุขาภิบาล เชน โครงการสุขาภิบาลอาหารสุขาภิบาลฉุกเฉิน เปนตน ควบคุมการดําเนินงานสุขาภบิาลดาน

ตาง ๆ เชน สุขาภิบาลเรื่องน้าํ การควบคุมพาหะนําโรคสิง่ปฏิกูล อาคารสถานที่ และสุขาภิบาลทัว่ไป เปน

ตน อบรมเผยแพรกิจกรรมทางสุขาภิบาลเพื่อประโยชนในการยกระดับมาตรฐานการสาธารณสุขชมุชน  

เปนตน ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและ

ชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที ่เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวม

ประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาลงาน

วิชาการสงเสรมิสุขภาพ งานวิชาการควบคมุโรค เชน การควบคุมดําเนนิการตรวจชนัสูตรโรค การตรวจ

รักษาผูปวยดวยโรคที่เกิดจากความบกพรองของระบบการสุขาภิบาล การสงเสริมภาวะโภชนาการ การควบ

คมแมลงนาํโรคการเสริมสรางภูมิคุมกนัโรค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนทีเ่กีย่วของ 

  ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดงักลาวขางตนบางแลว ยงัทาํหนาที่

กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลงัเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่

รับผิดชอบ  ตดิตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน วนิิจฉัย ส่ังการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา

แนะนาํ ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 

 

/คุณสมบัติเฉพาะ..... 
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คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง
                         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนกัวิชาการสุขาภิบาล 3 หรือนักวชิาการสุขาภิบาล 4 

ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงระดับ 6 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏบิัติ

ราชการเกีย่วกบังานการสุขาภิบาลหรืองานอื่นที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

                        2.มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนงนกัวิชาการสุขาภบิาล 3 หรือนกัวิชาการสุขาภิบาล 4 

ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตอง

ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวชิาการสุขาภิบาลหรืองานอืน่ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

ความรูความสามารถที่ตองการ
  นอกจากจะมคีวามรูความสามารถเชนเดยีวกับนักวิชาการสุขาภิบาล 6 แลว จะตองมี

ความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
	ลักษณะงานโดยทั่วไป
	  สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการสุขาภิบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และวินิจฉัยปัญหาทางวิชาการสุขาภิบาล กำหนดนโยบาย วางแผนงานและดำเนินงานวิชาการสุขาภิบาลตามแผน วัดและประเมินผลการดำเนินงานสุขาภิบาล กำหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ นิเทศ ควบคุมติดตามผลและประเมินผลงานสุขาภิบาล และงานวิชาการสุขาภิบาล ศึกษาค้นคว้า วิจัยด้านวิชาการสุขาภิบาล จัดสอน สอน และอบรมด้านการสุขาภิบาล จัดการประชุมและดำเนินการด้านเผยแพร่กิจการทางวิชาการสุขาภิบาล ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและแนะแนวทางวิชาการสุขาภิบาล กำหนด จรรโลง และสร้างมาตรฐานงานสุขาภิบาล อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานวิชาการควบคุมโรคเพื่อประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐานการสาธารณสุขของชุมชนและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

	ชื่อและระดับตำแหน่ง
	  ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ

	หน้าที่และความรับผิดชอบ
	  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการสุขาภิบาลภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด อาจ

	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	  เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานวิชาการสุขาภิบาล โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการสุขาภิบาล ซึ่งหมายความรวมถึงการอนามัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะของสิ่งแวดล้อมทั่ว ๆ ไป อันมีผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขขั้นมูลฐานของชุมชน เช่น ร่วมศึกษา ค้นคว้าเพื่อการวิเคราะห์ วิจัยงานวิชาการสุขาภิบาลเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับปัญหาและวิธีแก้ไข รวมทั้งการกำหนดมาตรฐานงานสุขาภิบาล ปฏิบัติงานทางด้านสุขาภิบาลโดยให้คำแนะนำ ตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาล เช่น การกำจัดน้ำเสีย การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล การจัดสุขาภิบาลอาหาร การจัดอาคารสถานที่และการปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อมทั่วไปและเหตุรำคาญอื่น ๆ แนะนำและควบคุมการดำเนินงานของสถานที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและน้ำแข็ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ตลอดจนการเผยแพร่อบรมกิจกรรมสุขาภิบาลแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชน อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานวิชาการส่งเสริมสุขภาพ งานวิชาการควบคุมโรค เช่น การตรวจชันสูตรโรค การบำบัดรักษาผู้ป่วย โรคทางเดินอาหาร การส่งเสริมภาวะโภชนาการ การทำลายแหล่งแพร่เชื้อ พาหะนำโรค การควบคุมแมลงนำโรค การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคเพื่อประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐานการสาธารณสุขของชุมชนและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
	ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
	หน้าที่และความรับผิดชอบ
	  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการสุขาภิบาลมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้กำกับตรวจสอบหรือภายใต้การกำกับตรวจสอบบ้าง หรือปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบสูง หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานวิชาการสุขาภิบาลโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนหนึ่ง อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานวิชาการส่งเสริมสุขภาพ งานวิชาการควบคุมโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	  ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับงานวิชาการสุขาภิบาล โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด

	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
	                         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล 3 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการสุขาภิบาลหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง  กำหนดเวลา 2 ปี ให้ลดเป็น 1 ปี สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตาม ข้อ 2

	ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
	  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนักวิชาการสุขาภิบาล 3 แล้ว จะต้อง

	หน้าที่และความรับผิดชอบ
	  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
	ของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
	ของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานวิชาการสุขาภิบาล โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
	เจ้าหน้าที่หรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานวิชาการสุขาภิบาลที่ยากมาก 
	โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้กำกับตรวจสอบ  อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานวิชาการส่งเสริมสุขภาพ งาน
	วิชาการควบคุมโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	  ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับงานวิชาการสุขาภิบาล โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
	หรือหลายอย่าง  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการสุขาภิบาล ซึ่งหมายความถึงการอนามัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะ
	ของสิ่งแวดล้อมทั่ว ๆ ไปอันมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุข
	ขั้นมูลฐานของชุมชน เช่น  วิเคราะห์  วิจัยเกี่ยวกับการจัดหา  ปรับปรุงและควบคุมคุณภาพน้ำที่ใช้ในการ
	อุปโภคและบริโภค วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์แมลง พาหะนำโรค การกำจัดอุจจาระ 
	การกำจัดน้ำเสีย การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  การสุขาภิบาลอาหาร การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทั่วไป
	 และเหตุรำคาญอื่น ๆ เป็นต้น กำหนดมาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพของงานสุขาภิบาลด้านต่าง ๆ 
	ควบคุมการเผยแพร่กิจกรรมทางด้านสุขาภิบาล ดำเนินการและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยงาน
	สุขาภิบาล ฝึกอบรม และให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหา
	และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
	งานวิชาการควบคุมโรค เช่น การตรวจชันสูตรโรค การตรวจรักษาโรคทางเดินอาหาร การส่งเสริมภาวะ
	โภชนาการ การควบคุมพาหะนำโรค การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
	ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่
	ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย

	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
	ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
	  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนักวิชาการสุขาภิบาล 4 แล้ว จะต้อง

	หน้าที่และความรับผิดชอบ
	  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงหรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานวิชาการสุขาภิบาล โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานวิชาการสุขาภิบาลในลักษณะผู้ชำนาญการ หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานเทียบได้ระดับเดียวกัน อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาลงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพ งานวิชาการควบคุมโรคและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญเกี่ยวกับงานวิชาการสุขาภิบาล โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการสุขาภิบาล ซึ่งหมายความรวมถึงการอนามัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะของสิ่งแวดล้อมทั่ว ๆ ไป อันมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขขั้นมูลฐานของชุมชน  เช่น ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับปัญหาและวิธีการแก้ไข รวมทั้งการกำหนดมาตรฐานงานสุขาภิบาลขั้นมูลฐาน เสนอแนะปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลด้านต่าง ๆ วางแผนและดำเนินงานตามโครงการเกี่ยวกับการสุขาภิบาลเช่นโครงการสุขาภิบาลอาหาร สุขาภิบาลฉุกเฉิน  เป็นต้น  อบรม  เผยแพร่กิจกรรมทางสุขาภิบาล เพื่อประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐานการสาธารณสุขชุมชน ดำเนินการและแก้ปัญหาขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและส่งเสริมงานสุขาภิบาล เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาลงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพ งานวิชาการควบคุมโรค เช่น การดำเนินการตรวจ ชันสูตรโรค การตรวจรักษาผู้ป่วยด้วยโรคที่เกิดจากความบกพร่องของระบบการสุขาภิบาล การส่งเสริมภาวะโภชนาการ การควบคุมแมลงนำโรค การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
	ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
	  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนักวิชาการสุขาภิบาล 5 แล้ว จะต้อง

	หน้าที่และความรับผิดชอบ
	  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก รับผิดชอบงานวิชาการสุขาภิบาล โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมาก หรือปฏิบัติงานวิชาการสุขาภิบาลในลักษณะผู้ชำนาญการพิเศษ หรือผู้มีความสามารถและความชำนาญงานเทียบได้ระดับเดียวกัน อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานวิชาการส่งเสริมสุขภาพ งานวิชาการควบคุมโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษเกี่ยวกับงานวิชาการสุขาภิบาล โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการสุขาภิบาล ซึ่งหมายความรวมถึงการอนามัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะของสิ่งแวดล้อมทั่ว ๆ ไป  อันมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขขั้นมูลฐานของชุมชน เช่น ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับปัญหาและวิธีการแก้ไขรวมทั้งการกำหนดมาตรฐานงานสุขาภิบาลขั้นมูลฐาน วางแผนและดำเนินงานตามโครงการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล เช่น โครงการสุขาภิบาลอาหารสุขาภิบาลฉุกเฉิน เป็นต้น ควบคุมการดำเนินงานสุขาภิบาลด้านต่าง ๆ เช่น สุขาภิบาลเรื่องน้ำ การควบคุมพาหะนำโรคสิ่งปฏิกูล อาคารสถานที่ และสุขาภิบาลทั่วไป เป็นต้น อบรมเผยแพร่กิจกรรมทางสุขาภิบาลเพื่อประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐานการสาธารณสุขชุมชน 
	เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาลงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพ งานวิชาการควบคุมโรค เช่น การควบคุมดำเนินการตรวจชันสูตรโรค การตรวจรักษาผู้ป่วยด้วยโรคที่เกิดจากความบกพร่องของระบบการสุขาภิบาล การส่งเสริมภาวะโภชนาการ การควบคมแมลงนำโรคการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
	                        2.มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล 3 หรือนักวิชาการสุขาภิบาล 4 ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการสุขาภิบาลหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

	ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
	  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนักวิชาการสุขาภิบาล 6 แล้ว จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ


