
มาตรฐานก ําหนดต ําแหนง

สายงาน                      เจาหนาที่สุขาภิบาล

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตํ าแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานสุขาภิบาลซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการด ําเนิน

งานทางดานปฏิบัติงานจัดหาและปรับปรุงแหลงนํ ้า ควบคุมคุณภาพนํ ้าด่ืม น้ํ าใชในชุมชน การจัดเก็บท ําลายสิ่งปฏิกูล 
มูลสัตว ขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ การก ําจัดและแกไขนํ ้าเสีย การจัดอาคารสถานที่ใหมีแสงสวาง การระบายอากาศ 
การปรับปรุงสิ่งแวดลอมทั่วไป การปองกันเหตุรํ าคาญ และควบคุมสถานที่ผลิตและจํ าหนายอาหารตามหลักการ
สุขาภิบาล ชวยในการศึกษาวิจัยทางดานวิชาการสุขาภิบาล ใหความรู แนะนํ า อบรม สาธิต การจัดสุขาภิบาลดานตาง 
ๆ  แกผูนํ าทองถิ่นและประชาชนทั่วไป อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานสงเสริมสุขภาพ งานควบคุมโรคและปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ชื่อและระดับของต ําแหนง
ตํ าแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต ําแหนงดังน้ี คือ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลที่ไมยาก ภายใตการกํ ากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคํ า

สั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัดหรือละเอียดถี่ถวน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ชวยปฏิบัติงานทางการสุขาภิบาล เชน การจัดหาแหลงน้ํ าสะอาด ปรับปรุงแหลงน้ํ าด่ืม น้ํ าใช ควบ

คุมคุณภาพนํ ้า ดูแลรักษาความสะอาด กํ าจัดขยะมูลฝอย สิ่งโสโครกปฏกิลูมูลสตัว สงเสริมใหมีและใชสวมที่ถูกสุข
ลักษณะกํ าจัดและแกไขนํ ้าเสีย การปองกันเหตุรํ าคาญ การจัดอาคารสถานท่ี สถานที่ผลิตและจํ าหนายอาหาร การปรับ
ปรุงสิ่งแวดลอมทั่วไปตามหลักการสุขาภิบาล ชวยในการศึกษา วิจัย ทางดานวิชาการสุขาภิบาล เผยแพร อบรม แนะ
นํ าใหความรู จัดสาธิตการสุขาภิบาลใหผูน ําทองถิ่นและประชาชนทั่วไป อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานสงเสริม
สุขภาพงานควบคุมโรค และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
ไดรับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข โภชนาการ ซึ่งมีหลักสูตรการก ําหนดเวลาศึกษา

ตอจากประโยคมัธยมศึกษาตอนตนสายสามัญ (ม.ศ.3) ไมนอยกวา 1 ป หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต.กํ าหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได

ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในงานสุขาภิบาลอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล และกฎหมาย

กฎ ระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสาธารณสุขอยางเหมาะสม

แกการปฏิบัติงานในหนาที่
4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.! มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนย ํา
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานสุขาภิบาลที่คอนขางยาก ซึ่งจํ าเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรู ความสามารถ หรือความ

ชํ านาญคอนขางสูง ภายใตการก ํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามค ําส่ังหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยาง
กวาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับงานสุขาภิบาล เชน การจัดหาแหลงน้ํ าสะอาด ปรับปรุงแหลงน้ํ า

ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพนํ ้าด่ืม น้ํ าใชในชุมชน การก ําจัดขยะมูลฝอยสิ่งโสโครก ปฏิกูล มูลสัตว สงเสริมใหมีและ
ใชสวมที่ถูกสุขลักษณะ การก ําจัดและแกไขนํ ้าเสีย การปองกันเหตุรํ าคาญ การจัดอาคารสถานท่ี การปรับปรุงสิ่งแวด
ลอมทั่วไป เชน เคหะสถาน ตลาดสด โรงมหรสพ ถนน สวนสาธารณะ สถานที่ลิตและจ ําหนายอาหารใหถูกสุข
ลักษณะ ตามหลักการสุขาภิบาล ชวยในการศึกษา วิจัย ทางดานวิชาการสุขาภิบาล ใหความรู อบรม เผยแพรสาธิตการ
สุขาภิบาลแกผูน ําทองถิ่นและประชาชนทั่วไป อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานสงเสริมสุขภาพ งานควบคุมโรคและ
ปฏบัิติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงเจาหนาที่สุขาภิบาล 1 หรือผดุงครรภสาธารณสุข 1 และไดดํ ารง

ตํ าแหนงในระดับ 1 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสุขาภิบาล
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กํ าหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป ส ําหรับผูไดรับประกาศนียบตัรทาง
การสาธารณสุข โภชนาการ หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงเจาหนาที่
สุขาภิบาล 1 ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมตํ ่ากวา 2 ป ตอจากประโยคมัธยมศึกษาตอนตน และใหลดเปน 2 ป ส ําหรับผู
ไดรับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข โภชนาการ หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สํ าหรับตํ าแหนงเจาหนาที่สุขาภิบาล 1 ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมตํ ่ากวา 1 ป ตอจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่
ศึกษาวิชาสามัญ หรือระยะเวลาการศึกษาไมตํ่ ากวา 3 ป ตอจากประโยคมัธยมศึกษาตอนตน

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่สุขาภิบาล 1 แลว จะตองมีความสามารถใน

การใหค ําแนะนํ าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานสุขาภิบาลที่ยากพอสมควร ภายใตการกํ ากับตรวจสอบบาง และอาจไดรับ

มอบหมายใหควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีจํ านวนหน่ึงดวย และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบ
หมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานสุขาภิบาล โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลาย

อยางเชน การจัดหาแหลงน้ํ าสะอาด การปรับปรุงแหลงน้ํ า ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพนํ้ าด่ืม น้ํ าใชในชุมชน ดํ าเนิน
การใหมีการจัดเกบ็ทํ าลายขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล มลูสัตว สงเสริมใหมีและใชสวมที่ถูกสุขลักษณะ กํ าจัดและแกไข
ปญหาน้ํ าเสีย เชน จัดทํ าทอระบายนํ้ า บอพักนํ ้า การจัดอาคารและสถานท่ี การปองกันแกไขเหตุรํ าคาญ การปรับปรุง
สิ่งแวดลอมทั่วไป เชน เคหะสถาน ตลาดสด สวนสาธารณะ โรงมหรสพ ถนน สถานที่ผลิตและจํ าหนายอาหารใหถูก
สุขลักษณะ ตามหลักการสุขาภิบาล ชวยในการศึกษา วิจัย ทางดานวิชาการสุขาภิบาล ใหความรู อบรม เผยแพรสาธิต
การสุขาภิบาลแกผูน ําทองถิ่นและประชาชนทั่วไป เปนตน ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานสงเสริมสุขภาพ งานควบคุมโรค และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง

มีคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงเจาหนาที่สุขาภิบาล 1 หรือผดุงครรภสาธารณสุข 1 และไดดํ ารง
ตํ าแหนงในระดับ 2 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสุขาภิบาล
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่สุขาภิบาล 2 แลว จะตอง
1.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดย

เฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย
2.! มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ

งานสูงหรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได
ระดับเดียวกันรับผิดชอบงานสุขาภิบาล โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาจํ านวนหน่ึงหรือปฏิบัติงานสุขาภิบาลที่คอนขางยาก โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบหรือภายใต
การตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานสุขาภิบาล โดยปฏิบัติหนาที่

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ดํ าเนินการจัดหาและใหมีตลอดจนปรับปรุงแหลงน้ํ า ควบคุมคุณภาพนํ ้าด่ืม น้ํ า
ใช จดัใหมีสวมและใชสวมที่ถูกสุขลักษณะ ควบคุมแนะน ําการขนถายและท ําลายขยะมูลฝอย มูลสัตว สิง่ปฏิกูลการ
จัดเคหะสถาน สถานที่ผลิตและจํ าหนายอาหารและเครื่องดื่มใหถูกสุขลักษณะตามหลักการสุขาภิบาล อบรมเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับการจัดสุขาภิบาลดานตาง ๆ แกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ผูนํ าทองถิ่นและประชาชนทั่วไป เปนตน ใหค ํา
ปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที ่
อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานสงเสริมสุขภาพ งานควบคุมโรค และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ าหนาที่
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมิน
ผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ และท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาที่สุขาภิบาล 1 หรือผดุงครรภสาธารณสุข 1

และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 3 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานสุขาภิบาลหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาที่สุขาภิบาล 1 หรือผดุงครรภสาธารณสุข 1
และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 2 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยว
กับงานสุขาภิบาล หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ

นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่สุขาภิบาล 3 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษาแนะนํ าและ

เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน

สูงหรือในฐานะหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียว
กันรับผิดชอบงานสุขาภิบาล โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชา
จํ านวนหนึ่งหรือปฏิบัติงานสุขาภิบาลที่ยาก โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบหรือภายใตการตรวจสอบบาง และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยาก หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานสุขาภิบาล โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยาง

หนึ่งหรือหลายอยาง เชน ดํ าเนินการจัดหาและใหมีตลอดจนปรับปรุงแหลงน้ํ า ควบคุมคุณภาพนํ ้าด่ืม น้ํ าใช จัดใหมี
สวมและใชสวมที่ถูกสุขลักษณะ ควบคุมแนะน ําการขนถายและท ําลายขยะมูลฝอย มูลสัตว สิง่ปฏิกูลการจัดเคหะ
สถาน สถานที่ผลิตและจํ าหนายอาหารและเครื่องดื่มใหถูกสุขลักษณะตามหลักการสุขาภิบาล อบรมเผยแพรความรู
เกี่ยวกับการจัดสุขาภิบาลดานตาง ๆ แกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ผูนํ าทองถิ่นและประชาชนทั่วไป เปนตน ใหค ําปรึกษา
แนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที ่ อาจ
ปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานสงเสริมสุขภาพ งานควบคุมโรค และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ าหนาที่
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมิน
ผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาที่สุขาภิบาล 1 หรือผดุงครรภสาธารณสุข 1

และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 4 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานสุขาภิบาลหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาที่สุขาภิบาล 1 หรือผดุงครรภสาธารณสุข 1
และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 3 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยว
กับงานสุขาภิบาล หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ

นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่สุขาภิบาล 4 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษาแนะนํ าและ

เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน

                            5.    มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร
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