มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

เจาพนักงานสุขาภิบาล

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางสุขาภิบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานดานปฏิบัติการเพื่อสงเสริมและพัฒนาการสุขาภิบาล ซึ่งหมายรวมถึงอนามัยที่เกี่ยวของกับภาวะสิ่งแวด
ลอมทั่วไป อันมีผลกระทบตอชีวิต ความเปนอยูข องประชาชน เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขขั้นมูลฐาน ของชุมชน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหานําสะอาด
้
การจัดและปรับปรุงแหลงนํา้ ควบคุมคุณภาพนําดื
้ ม่ นํ้าใช ควรสงเสริมใหมี
การใชสวมที่ถูกสุขลักษณะ การกําจัดนําเสี
้ ย การขนถายและทําลายขยะมูลฝอย มูลสัตว สิง่ ปฏิกูล การจัดใหมีแสง
สวางและการระบายอากาศ การปรับปรุงสิง่ แวดลอม การปองกันเหตุรําคาญตามหลักสุขาภิบาล การควบคุมสถาน
ที่ลิตและจําหนายอาหาร เครื่องดื่ม นําแข็
้ ง การจัดตลาด อบรมเผยแพรความรูเกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาล อาหาร
นํ้า สิ่งปฏิกูลอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมแกผูนาท
ํ องถิ่นและประชาชนทั่วไปอาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งาน
สงเสริมสุขภาพงานควบคุมโรคและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานสุขาภิบาล ซึ่งจําเปนตองปฏิบตั โิ ดยผูม คี วามรู ความสามารถหรือ
ความชํานาญงานคอนขางสูง ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบตั ทิ ่ี
มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ขั้นตนปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลในดานปฏิบัติการเพื่อสงเสริม
และพัฒนาการสุขาภิบาล ซึ่งหมายรวมถึงอนามัยที่เกี่ยวของกับสภาวะสิ่งแวดลอมทั่ว ๆ ไป อันมีผลกระทบตอชีวิต
ความเปนอยูของประชาชนเพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขขั้นมูลฐานของชุมชนตามที่ไหดรับมอบหมาย เชน ดําเนิน
การจัดหานําสะอาด
้
จัดและปรับปรุงแหลงนํ้า สงเสริมใหมีและใชสวมที่ถูกสุขลักษณะ การกําจัดนําเสี
้ ย การขนถาย
และทําลายขยะมูลฝอย มูลสัตว สิ่งปฏิกูล การจัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศ ประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพือ่ ปรับปรุงสิง่ แวดลอม ปองกันเหตุรําคาญ ควบคุมตรวจสอบสถานที่ผลิตและจําหนายอาหาร เครื่องดื่ม
นํ้าแข็ง จัดตลาดตามหลักการสุขาภิบาล อบรม เผยแพรความรูเกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาลอาหาร นํ้า สิ่งปฏิกูล
อาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมทั่วไปแกผูนําทองถิ่นและประชาชนทั่วไป อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานสงเสริม
สุขภาพงานควบคุมโรค เชน รักษาพยาบาลผูปวยดวยโรคติดตอ หรือโรคที่พบในทองถิ่นหางไกล ตรวจสุขภาพราง
กาย ใหภูมิคุมกันโรคและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! ไดรับประกาศนียบัตรเจาพนักงานสาธารณสุข ( พนักงานอนามัย ) ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา
ไมตากว
ํ่ า 2 ป ตอจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณ
สมบัติเฉพาะสําหนับตําแหนงนีไ้ ด หรือ
2.! ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบไดไมตากว
่ํ านี้ทางการสาธารณสุข
โภชนาการหรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหนับตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในงานสุขาภิบาลอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาที่
4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.! มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา
6.! มีความสามารถในการใหคาแนะนํ
ํ
าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติหนาที่ที่อยูในความรับ
ผิดชอบ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไมสูงนัก หรือ
ปฏิบัติงานสุขาภิบาลที่ยากพอสมควร ซึ่งจําเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความสามารถหรือความชํานาญงานสูงพอสมควร
ภายใตการกํากับตรวจสอบบาง และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานสุขาภิบาล โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยางเพื่อสงเสริมและพัฒนาการสุขาภิบาล ซึ่งหมายรวมถึงอนามัยที่เกี่ยวของกับสภาวะสิ่งแวดลอมทั่ว ๆ ไป อันมี
ผลกระทบตอชีวติ ความเปนอยูของประชาชน เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขขั้นมูลฐานของชุมชน เชน ดําเนินการ
จัดหานําสะอาดจั
้
ดและปรับปรุงแหลงนํา้ ควบคุมคุณภาพนําดื
้ ม่ นํ้าใช สงเสริมใหมีและใชสวมที่ถูกสุขลักษณะ การ
กําจัดนําเสี
้ ย การขนถายและทําลายขยะมูลฝอย มูลสัตว สิง่ ปฏิกูล การจัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศ ปรับ
ปรุงสิ่งแวดลอมปองกันเหตุราคาญ
ํ
ควบคุมตรวจสอบสถานที่ผลิตและจําหนายอาหาร เครื่องดื่ม นํ้าแข็ง การจัด
ตลาด จัดและดําเนินการพัฒนาชุมชนและหมูบานในเขตรับผิดชอบตามหลักการสุขาภิบาล อบรม เผยแพรความรู
เกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาลอาหาร นํา้ สิ่งปฏิกูล อาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมทั่วไปแกผูนาท
ํ องถิ่นและประชา
ชนทั่วไป เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล
งานสงเสริมสุขภาพ งานควบคุมโรค เชน รักษาผูป ว ยดวยโรคติดตอหรือโรคทีพ่ บในทองถิน่ หางไกล ตรวจสุขภาพ
ใหภมู คิ มุ กันโรค และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสุขาภิบาล 2 หรือเจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ 2
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
งานสุขาภิบาล หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป กําหนดเวลา 2 ป ใหเพิ่มเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสุขาภิบาล 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 ซึ่งจําเปนตองปฏิบตั โิ ดยผูม คี วามรูค วามสามารถหรือความชํานาญงานคอนขางสูง
มากโดยไมจําเปนตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบ หรือภายใตการตรวจสอบบาง หรือปฏิบตั งิ านในฐานะหัวหนาหนวยงาน
ระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปน
ตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานสุขาภิบาลโดยควบ
คุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่งและปฏิบัติหนาที่อน่ื ตามที่
ไดรับมอบหมายลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานสุขาภิบาล โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เพื่อสงเสริมและพัฒนาการสุขาภิบาลซึ่งหมายรวมถึงอนามัยที่เกี่ยวของกับสภาวะสิ่งแวดลอมทั่ว ๆ ไป อันมี
ผลกระทบตอชีวติ ความเปนอยูของประชาชน เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขขั้นมูลฐานของชุมชน เชน ดําเนินการ
จัดหานํ้าสะอาด จัดและปรับปรุงแหลงนํา้ ควบคุมคุณภาพนําดื
้ ม่ นํ้าใช สงเสริมใหมีและใชสวมที่ถูกสุขลักษณะ
การกําจัดนําเสี
้ ย การขนถายและทําลายขยะมูลฝอย มูลสัตว สิ่งปฏิกูล ปรับปรุงสิง่ แวดลอม ปองกันเหตุรําคาญ ควบ
คุมตรวจสอบสถานที่ ผลิตและจําหนายอาหาร เครื่องดื่ม นํ้าแข็ง การจัดตลาด ควบคุมการจัดและดําเนินการพัฒนา
ชุมชนและหมูบานตามหลักการสุขาภิบาล อบรม เผยแพรความรูเกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาลอาหาร นํ้า สิ่งปฏิกูล
อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมทั่วไปแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ผูน ําทองถิ่นและประชาชนทั่วไป เปนตน ใหคาปรึ
ํ กษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ อาจ
ปฏิบัติงานรักษาพยาบาลงานสงเสริมสุขภาพ งานควบคุมโรค เชน ดําเนินงานรักษาพยาบาลผูปวยดวยโรคติดตอ
และโรคที่พบในทองถิ่นหางไกล ตรวจสอบ ใหภูมิคุมกันโรคและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสุขาภิบาล 2 หรือเจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ 2
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
งานสุขาภิบาลหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสุขาภิบาล 2 หรือเจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ 2
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
งานสุขาภิบาลหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหเพิ่มเปน 5 ป สําหรับคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสุขาภิบาล 2 ขอ 1 หรือเจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ ขอ 1
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานสุขาภิบาล 3 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําและเสนอ
แนะวิธีการแกไข ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านทีอ่ ยูใ นความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน

ชื่อตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
สูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับ
เดียวกัน รับผิดชอบงานสุขาภิบาล โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับ
บัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานสุขาภิบาลที่ยากมาก โดยไมจําเปนตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบและปฏิบัติหนา
ที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกับงานสุขาภิบาล โดยปฏิบัติหนาที่อยาง
ใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เพื่อสงเสริมและพัฒนาการสุขาภิบาล ซึ่งหมายถึงอนามัยที่เกี่ยวของกับสภาวะสิ่งแวด
ลอมทั่ว ๆ ไป อันมีผลกระทบตอชีวติ ความเปนอยูข องประชาชน เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขขั้นมูลฐานของชุม
ชน เชนการจัดหาปรับปรุงแหลงนํา้ และคุณภาพของนําดื
้ ม่ นํ้าใช การจัดดําเนินการใหมีและใชสวมที่ถูกสุขลักษณะ
การกําจัดนําเสี
้ ย การขนถาย และทําลายขยะมูลฝอย มูลสัตว สิ่งปฏิกูล การจัดและปรับปรุงสิ่งแวดลอมการปองกัน
เหตุรําคาญการควบคุมตรวจสอบสถานทีผ่ ลิตและจําหนายอาหาร เครื่องดื่ม นํ้าแข็ง การจัดตลาด การพัฒนาชุมชน
ตามหลักการสุขาภิบาล ใหการอบรม เผยแพรความรูเกี่ยวกับการสุขาภิบาลดานตาง ๆ แกเจาหนาทีท่ เ่ี กีย่ วของ ผูน ํา
ทองถิ่นและประชาชนทั่วไป เปนตน ฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษาในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบ
ปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล
และปญหาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง เจาพนักงานสุขาภิบาล 2 หรือเจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ
2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
งานสุขาภิบาลหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสุขาภิบาล 2 หรือเจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ
2 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตั ริ าชการ
เกี่ยวกับงานสุขาภิบาลหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานสุขาภิบาล 4 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับฝายหรือกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงมากหรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานสุขาภิบาล โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีห่ รือปก
ครองบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานสุขาภิบาลที่ยากมาก โดยไมจําเปนตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบและ
ปฏิบัตหิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะหัวหนาหนวยงานที่มีหนาที่กําหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจา
หนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินจิ ฉัย สั่งการควบ
คุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานใน
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานตาง ๆ หลายดานเกี่ยวกับงานสุขาภิบาล โดยปฏิบตั ิ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เพื่อสงเสริมและพัฒนาการสุขาภิบาลซึ่งหมายรวมถึงอนามัยที่เกี่ยวของกับ
สภาวะสิ่งแวดลอมทั่ว ๆ ไป อันมีผลกระทบตอชีวติ ความเปนอยูข องประชาชน เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขขั้น
มูลฐานของชุมชน เชน การจัดหาปรับปรุงแหลงนํา้ และคุณภาพของนําดื
้ ม่ นํ้าใช การจัดดําเนินการใหมีและใชสวม
ทีถ่ ูกสุขลักษณะ การกําจัดนําเสี
้ ย การขนถายและทําลายขยะมูลฝอย มูลสัตว สิง่ ปฏิกูล การจัดและปรับปรุงสิ่งแวด
ลอมการปองกันเหตุราคาญ
ํ
การควบคุมตรวจสอบสถานทีผ่ ลิตและจําหนายอาหาร เครื่องดื่ม นํ้าแข็ง การจัดตลาด
การพัฒนาชุมชนตามหลักการสุขาภิบาล ใหการอบรมเผยแพรความรูเกี่ยวกับการสุขาภิบาลดานตาง ๆ แกเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของผูนําทองถิ่นและประชาชนทั่วไป เปนตน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่
พิจารณาศึกษา วิเคราะห ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญเกี่ยว
กับงานสุขาภิบาล เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามทีไ่ ดรบั แตงตัง้ เขารวมประชุมกําหนดนโยบายและแผน
งานของสวนราชการที่สังกัด ฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และ
ปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสุขาภิบาล 2 หรือเจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ
2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
งานสุขาภิบาล หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสุขาภิบาล 2 หรือเจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ
2 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานสุขาภิบาล หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานสุขาภิบาล 5 แลว จะตอง
1.! มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2.! มีความสามารถในการริเริม่ ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

