
มาตรฐานกํ าหนดต ําแหนง

สายงาน          เจาพนักงานสุขาภิบาล

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตํ าแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางสุขาภิบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ดํ าเนินงานดานปฏิบัติการเพื่อสงเสริมและพัฒนาการสุขาภิบาล ซึ่งหมายรวมถึงอนามัยที่เกี่ยวของกับภาวะสิ่งแวด
ลอมทั่วไป อันมีผลกระทบตอชีวิต ความเปนอยูของประชาชน เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขขั้นมูลฐาน ของชุมชน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหานํ ้าสะอาด การจัดและปรับปรุงแหลงนํ ้า ควบคุมคุณภาพนํ ้าด่ืม น้ํ าใช ควรสงเสริมใหมี
การใชสวมที่ถูกสุขลักษณะ การก ําจัดน้ํ าเสีย การขนถายและทํ าลายขยะมูลฝอย มูลสัตว สิง่ปฏิกูล การจัดใหมีแสง
สวางและการระบายอากาศ การปรับปรุงส่ิงแวดลอม  การปองกันเหตุรํ าคาญตามหลักสุขาภิบาล การควบคุมสถาน
ที่ลิตและจํ าหนายอาหาร เครื่องด่ืม น้ํ าแข็ง การจัดตลาด อบรมเผยแพรความรูเกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาล อาหาร 
น้ํ า สิ่งปฏิกูลอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมแกผูน ําทองถิ่นและประชาชนทั่วไปอาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งาน
สงเสริมสุขภาพงานควบคุมโรคและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ชื่อและระดับของต ําแหนง
ตํ าแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต ําแหนงดังน้ี คือ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานสุขาภิบาล ซึ่งจํ าเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรู ความสามารถหรือ

ความช ํานาญงานคอนขางสูง ภายใตการก ํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามค ําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติท่ี
มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ขั้นตนปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลในดานปฏิบัติการเพื่อสงเสริม

และพัฒนาการสุขาภิบาล ซึ่งหมายรวมถึงอนามัยที่เกี่ยวของกับสภาวะสิ่งแวดลอมทั่ว ๆ ไป อันมีผลกระทบตอชีวิต
ความเปนอยูของประชาชนเพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขขั้นมูลฐานของชุมชนตามที่ไหดรับมอบหมาย เชน ดํ าเนิน
การจัดหาน้ํ าสะอาด จัดและปรับปรุงแหลงนํ้ า สงเสริมใหมีและใชสวมที่ถูกสุขลักษณะ การก ําจัดน้ํ าเสีย การขนถาย
และท ําลายขยะมูลฝอย มูลสัตว  สิ่งปฏิกูล  การจัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศ ประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพ่ือปรับปรุงส่ิงแวดลอม ปองกันเหตุรํ าคาญ ควบคุมตรวจสอบสถานที่ผลิตและจํ าหนายอาหาร เครื่องดื่ม 
น้ํ าแข็ง จัดตลาดตามหลักการสุขาภิบาล อบรม เผยแพรความรูเกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาลอาหาร น้ํ า สิ่งปฏิกูล 
อาคารสถานท่ี และสิ่งแวดลอมทั่วไปแกผูนํ าทองถิ่นและประชาชนทั่วไป อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานสงเสริม
สุขภาพงานควบคุมโรค เชน รักษาพยาบาลผูปวยดวยโรคติดตอ หรือโรคที่พบในทองถิ่นหางไกล ตรวจสุขภาพราง
กาย ใหภูมิคุมกันโรคและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! ไดรับประกาศนียบัตรเจาพนักงานสาธารณสุข ( พนักงานอนามัย )  ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา

ไมตํ ่ากวา 2 ป ตอจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ  หรือทางอื่นที ่ก.อบต.กํ าหนดวาใชเปนคุณ
สมบัติเฉพาะส ําหนับตํ าแหนงน้ีได หรือ

2.! ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบไดไมต่ํ ากวานี้ทางการสาธารณสุข
โภชนาการหรือทางอื่นที ่ก.อบต.กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหนับตํ าแหนงน้ีได

ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในงานสุขาภิบาลอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจกฎหมายสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล  และกฎหมาย  กฎ

ระเบียบ ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ

ปฏิบัติงานในหนาที่
4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.! มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนย ํา
6.! มีความสามารถในการใหค ําแนะนํ าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติหนาที่ที่อยูในความรับ
ผิดชอบ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไมสูงนัก หรือ

ปฏิบัติงานสุขาภิบาลที่ยากพอสมควร ซึ่งจํ าเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความสามารถหรือความช ํานาญงานสูงพอสมควร
ภายใตการก ํากับตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานสุขาภิบาล โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย

อยางเพื่อสงเสริมและพัฒนาการสุขาภิบาล ซึ่งหมายรวมถึงอนามัยที่เกี่ยวของกับสภาวะสิ่งแวดลอมทั่ว ๆ ไป อันมี
ผลกระทบตอชีวิต ความเปนอยูของประชาชน เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขขั้นมูลฐานของชุมชน เชน ดํ าเนินการ
จัดหาน้ํ าสะอาดจัดและปรับปรุงแหลงนํ ้า ควบคุมคุณภาพนํ ้าด่ืม น้ํ าใช สงเสริมใหมีและใชสวมที่ถูกสุขลักษณะ การ
กํ าจัดน้ํ าเสีย การขนถายและทํ าลายขยะมูลฝอย มูลสัตว สิง่ปฏิกูล การจัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศ ปรับ
ปรุงส่ิงแวดลอมปองกันเหตุรํ าคาญ ควบคุมตรวจสอบสถานที่ผลิตและจํ าหนายอาหาร เครื่องดื่ม น้ํ าแข็ง การจัด
ตลาด  จัดและดํ าเนินการพัฒนาชุมชนและหมูบานในเขตรับผิดชอบตามหลักการสุขาภิบาล อบรม เผยแพรความรู
เกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาลอาหาร น้ํ า สิ่งปฏิกูล อาคารสถานท่ี และสิ่งแวดลอมทั่วไปแกผูน ําทองถิ่นและประชา
ชนทั่วไป เปนตน ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล 
งานสงเสริมสุขภาพ งานควบคุมโรค เชน รักษาผูปวยดวยโรคติดตอหรือโรคท่ีพบในทองถ่ินหางไกล ตรวจสุขภาพ 
ใหภูมิคุมกันโรค และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานสุขาภิบาล 2 หรือเจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ 2

และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 2 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
งานสุขาภิบาล หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กํ าหนดเวลา 2 ป ใหเพิ่มเปน 3 ป ส ําหรับผูมีคุณสมบัติ
เฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานสุขาภิบาล 2 ขอ 1  หรือเจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ 2 ขอ 1

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานสุขาภิบาล 2 แลว จะตอง
1.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโ ดย

เฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย
2.! มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง หรือปฏิบัติ

งานสุขาภิบาลที่คอนขางยากมาก ซึ่งจํ าเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรูความสามารถหรือความชํ านาญงานคอนขางสูง
มากโดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบ หรือภายใตการตรวจสอบบาง หรือปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน
ระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปน
ตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานสุขาภิบาลโดยควบ
คุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํ านวนหน่ึงและปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมายลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานสุขาภิบาล โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เพื่อสงเสริมและพัฒนาการสุขาภิบาลซึ่งหมายรวมถึงอนามัยที่เกี่ยวของกับสภาวะสิ่งแวดลอมทั่ว ๆ ไป อันมี
ผลกระทบตอชีวิต ความเปนอยูของประชาชน เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขขั้นมูลฐานของชุมชน เชน ดํ าเนินการ
จัดหาน้ํ าสะอาด จัดและปรับปรุงแหลงนํ ้า ควบคุมคุณภาพนํ ้าด่ืม น้ํ าใช สงเสริมใหมีและใชสวมที่ถูกสุขลักษณะ 
การกํ าจัดน้ํ าเสีย การขนถายและทํ าลายขยะมูลฝอย มลูสัตว สิ่งปฏิกูล ปรับปรุงส่ิงแวดลอม ปองกันเหตุรํ าคาญ  ควบ
คุมตรวจสอบสถานที ่ผลิตและจ ําหนายอาหาร เครื่องด่ืม น้ํ าแข็ง การจัดตลาด ควบคุมการจัดและด ําเนินการพัฒนา
ชุมชนและหมูบานตามหลักการสุขาภิบาล อบรม เผยแพรความรูเกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาลอาหาร น้ํ า สิ่งปฏิกูล 
อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมทั่วไปแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ผูนํ าทองถิ่นและประชาชนทั่วไป เปนตน ใหค ําปรึกษา
แนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที ่ อาจ
ปฏิบัติงานรักษาพยาบาลงานสงเสริมสุขภาพ งานควบคุมโรค เชน ดํ าเนินงานรักษาพยาบาลผูปวยดวยโรคติดตอ
และโรคที่พบในทองถิ่นหางไกล ตรวจสอบ ใหภูมิคุมกันโรคและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ าหนาที่
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย



คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานสุขาภิบาล 2 หรือเจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ 2

และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
งานสุขาภิบาลหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานสุขาภิบาล 2 หรือเจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ 2
และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 2 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
งานสุขาภิบาลหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กํ าหนดเวลา 4 ป ใหเพิ่มเปน 5 ป ส ําหรับคุณสมบัติ
เฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานสุขาภิบาล 2  ขอ 1 หรือเจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ ขอ 1

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานสุขาภิบาล 3 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษาแนะนํ าและเสนอ

แนะวิธีการแกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน



ชื่อต ําแหนง เจาพนักงานสุขาภิบาล 5

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน

สูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับ
เดียวกัน รับผิดชอบงานสุขาภิบาล โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับ
บัญชาจํ านวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานสุขาภิบาลที่ยากมาก โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบและปฏิบัติหนา
ที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกับงานสุขาภิบาล โดยปฏิบัติหนาที่อยาง

ใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เพื่อสงเสริมและพัฒนาการสุขาภิบาล ซึ่งหมายถึงอนามัยที่เกี่ยวของกับสภาวะสิ่งแวด
ลอมทั่ว ๆ ไป อันมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขขั้นมูลฐานของชุม
ชน เชนการจัดหาปรับปรุงแหลงนํ ้า และคุณภาพของนํ ้าด่ืม น้ํ าใช การจัดดํ าเนินการใหมีและใชสวมที่ถูกสุขลักษณะ 
การกํ าจัดน้ํ าเสีย การขนถาย และท ําลายขยะมูลฝอย มลูสัตว สิ่งปฏิกูล การจัดและปรับปรุงสิ่งแวดลอมการปองกัน
เหตุรํ าคาญการควบคุมตรวจสอบสถานท่ีผลิตและจํ าหนายอาหาร เครื่องด่ืม น้ํ าแข็ง การจัดตลาด การพัฒนาชุมชน
ตามหลักการสุขาภิบาล ใหการอบรม เผยแพรความรูเกี่ยวกับการสุขาภิบาลดานตาง ๆ แกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ผูนํ า
ทองถิ่นและประชาชนทั่วไป เปนตน ฝกอบรมและใหค ําปรึกษาในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบ
ปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ าหนาท่ีติดตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล
และปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนง เจาพนักงานสุขาภิบาล 2 หรือเจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ

2 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
งานสุขาภิบาลหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานสุขาภิบาล 2 หรือเจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ
2 และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานสุขาภิบาลหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานสุขาภิบาล 4 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

                        3.    มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับฝายหรือกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูงมากหรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานสุขาภิบาล โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือปก
ครองบังคับบัญชาจ ํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานสุขาภิบาลที่ยากมาก โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบและ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะหัวหนาหนวยงานที่มีหนาที่กํ าหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากํ าลังเจา

หนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการควบ
คุม ตรวจสอบ ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานใน
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานตาง ๆ หลายดานเกี่ยวกับงานสุขาภิบาล โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เพื่อสงเสริมและพัฒนาการสุขาภิบาลซึ่งหมายรวมถึงอนามัยที่เกี่ยวของกับ
สภาวะสิ่งแวดลอมทั่ว ๆ ไป อันมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขขั้น
มูลฐานของชุมชน เชน การจัดหาปรับปรุงแหลงน้ํ า และคุณภาพของนํ ้าด่ืม น้ํ าใช การจัดดํ าเนินการใหมีและใชสวม
ทีถู่กสุขลักษณะ การก ําจัดน้ํ าเสีย การขนถายและทํ าลายขยะมูลฝอย มูลสัตว สิง่ปฏิกูล การจัดและปรับปรุงสิ่งแวด
ลอมการปองกันเหตุร ําคาญ การควบคุมตรวจสอบสถานท่ีผลิตและจํ าหนายอาหาร เครื่องดื่ม น้ํ าแข็ง การจัดตลาด
การพัฒนาชุมชนตามหลักการสุขาภิบาล ใหการอบรมเผยแพรความรูเกี่ยวกับการสุขาภิบาลดานตาง ๆ แกเจาหนาท่ี
ที่เกี่ยวของผูนํ าทองถิ่นและประชาชนทั่วไป เปนตน ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ 
พิจารณาศึกษา วิเคราะห ท ําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดํ าเนินการปฏิบัติงานที่ตองใชความช ํานาญเกี่ยว
กับงานสุขาภิบาล เขารวมประชมุคณะกรรมการตาง ๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง เขารวมประชุมกํ าหนดนโยบายและแผน
งานของสวนราชการที่สังกัด ฝกอบรมและใหค ําปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และ
ปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง

1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานสุขาภิบาล 2 หรือเจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ
2 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 5 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
งานสุขาภิบาล หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานสุขาภิบาล 2 หรือเจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ
2 และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 4 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานสุขาภิบาล หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป



ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานสุขาภิบาล 5 แลว จะตอง
1.! มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2.! มีความสามารถในการริเร่ิม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน

                        3.    มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร
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