มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

นักวิชาการสุขาภิบาล

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการสุขาภิบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยว
กับการศึกษา วิเคราะห และวินิจฉัยปญหาทางวิชาการสุขาภิบาล กําหนดนโยบาย วางแผนงานและดําเนินงานวิชา
การสุขาภิบาลตามแผน วัดและประเมินผลการดําเนินงานสุขาภิบาล กําหนดระบบและวิธีการดานนิเทศ นิเทศ ควบ
คุมติดตามผลและประเมินผลงานสุขาภิบาล และงานวิชาการสุขาภิบาล ศึกษาคนควา วิจัยดานวิชาการสุขาภิบาล จัด
สอน สอน และอบรมดานการสุขาภิบาล จัดการประชุมและดําเนินการดานเผยแพรกิจการทางวิชาการสุขาภิบาล ให
คําปรึกษา ขอเสนอแนะและแนะแนวทางวิชาการสุขาภิบาล กําหนด จรรโลง และสรางมาตรฐานงานสุขาภิบาล อาจ
ปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานวิชาการควบคุมโรคเพื่อประโยชนในการยกระดับมาตรฐานการสาธารณสุขของชุม
ชนและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับวิชาการสุขาภิบาลภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด อาจ
ปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานวิชาการสงเสริมสุขภาพ งานวิชาการควบคุมโรค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ไดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ขั้นตนปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานวิชาการสุขาภิบาล โดยปฏิบัติหนาที่
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เพื่อสงเสริมและพัฒนาการสุขาภิบาล ซึ่งหมายความรวมถึงการอนามัยที่เกี่ยวของ
กับสภาวะของสิ่งแวดลอมทั่ว ๆ ไป อันมีผลกระทบตอชีวิต ความเปนอยูของประชาชน เพื่อสนับสนุนงานสาธารณ
สุขขั้นมูลฐานของชุมชน เชน รวมศึกษา คนควาเพือ่ การวิเคราะห วิจัยงานวิชาการสุขาภิบาลเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ
ปญหาและวิธีแกไข รวมทั้งการกําหนดมาตรฐานงานสุขาภิบาล ปฏิบัติงานทางดานสุขาภิบาลโดยใหคําแนะนํา
ตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานสุขาภิบาล เชน การกําจัดนําเสี
้ ย การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล การจัด
สุขาภิบาลอาหาร การจัดอาคารสถานที่และการปรับปรุงแกไขสิ่งแวดลอมทั่วไปและเหตุรําคาญอืน่ ๆ แนะนําและ
ควบคุมการดําเนินงานของสถานที่จาหน
ํ ายอาหาร เครือ่ งดืม่ และนําแข็
้ ง ใหเปนไปตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว
ํ
ตลอด
จนการเผยแพรอบรมกิจกรรมสุขาภิบาลแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของและประชาชน อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งาน
วิชาการสงเสริมสุขภาพ งานวิชาการควบคุมโรค เชน การตรวจชันสูตรโรค การบําบัดรักษาผูปวย โรคทางเดิน
อาหาร การสงเสริมภาวะโภชนาการ การทําลายแหลงแพรเชื้อ พาหะนําโรค การควบคุมแมลงนําโรค การเสริม
สรางภูมิคุมกันโรคเพื่อประโยชนในการยกระดับมาตรฐานการสาธารณสุขของชุมชนและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยว
ของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรบั ปริญญาตรี หรือเทียบไดไมตากว
ํ่ านี้ทางสาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรเนนวิทยาศาสตร
สุขาภิบาล วิทยาศาสตรสาธารณสุข วิทยาศาสตรอนามัยและสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรสิ่งแวด
ลอม วิศวกรรมศาสตรเนนทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิง่ แวดลอม หรือทางอืน่ ที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในวิชาการสุขาภิบาลอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลและกฎหมาย กฎ
ระเบียบ
และขอบังคับอื่น ๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูทว่ั ไปเกีย่ วกับเหตุการณปจ จุบนั ในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะ
อยางยิ่งของประเทศไทย
4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.! มีความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วิเคราะหปญ
 หา และสรุปเหตุผล
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการสุขาภิบาลมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง โดย
ไมจําเปนตองมีผูกํากับตรวจสอบหรือภายใตการกํากับตรวจสอบบาง หรือปฏิบตั งิ านในฐานะหัวหนาหนวยงาน
ระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบสูง หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่
ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานวิชาการสุขาภิบาลโดยควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีห่ รือปกครองผูอ ยูใ ตบงั คับบัญชาจํานวนหนึง่ อาจปฏิบัติงานรักษา
พยาบาล งานวิชาการสงเสริมสุขภาพ งานวิชาการควบคุมโรค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานวิชาการสุขาภิบาล โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง เพื่อสงเสริมและพัฒนางานสุขาภิบาลซึ่งหมายความรวมถึงการอนามัยที่เกี่ยวของกับสภาวะของสิ่ง
แวดลอม
ทั่ว ๆ ไป อันมีผลกระทบตอชีวติ ความเปนอยูข องประชาชน เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขขั้นมูล
ฐานของชุมชน เชน ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะเกี่ยวกับงานวิชาการสุขาภิบาล เชน ศึกษา วิเคราะห อุปสรรคและ
ปญหาขัดของในการปฏิบัติงานดานสุขาภิบาล และการกําหนดมาตรฐานงานสุขาภิบาล เชน การกําจัดขยะมูลฝอย
อุจจาระ นํ้าเสีย การควบคุมพาหะนําโรค การจัดหานํ้าดืม่ นํ้าใช การสุขาภิบาลอาหาร อาคารสถานที่ การสุขาภิบาล
ทั่วไป สิ่งแวดลอมั่วไป และเหตุรําคาญอื่น ๆ ตลอดจนการอบรมสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมทางสุขาภิบาล
เปนตน รวมปฏิบัติงานในโครงการศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับการสุขาภิบาล เพือ่ ปรับปรุงมาตรฐาน
สุขาภิบาลที่มีความยุงยากมาก ควบคุมการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน ใหคาปรึ
ํ กษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข
ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานวิชาการสงเสริมสุขภาพ
งานวิชาการควบคุมโรค เชน การตรวจชันสูตรโรค การตรวจบําบัดและรักษาผูป วยโรคทางเดินอาหาร การสง
เสริมภาวะโภชนาการ การทําลายแหลงแพรเชื้อ กําจัดแมลงนําโรค การเสริมสรางภูมิคุมกันโรคและปฏิบัติหนาที่
อื่นทีเ่ กีย่ วของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสานงาน วางแผน ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสุขาภิบาล 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการสุขาภิบาลหรืองาน
อื่นทีเ่ กีย่ วของ กําหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตาม ขอ 2
2.! ไดรับปริญญาโท หรือเทียบไดไมตากว
่ํ านี้ทางสาธารณสุขศาสตร ทางวิทยาศาสตร
การแพทยดา นสาธารณสุขและอนามัย ทางวิศวกรรมศาสตรเนนทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิง่ แวดลอม
หรือทางอืน่ ที่ ก.อบต. กําหนดวา ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการสุขาภิบาล 3 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดทําแผน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา หรือเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงมาก หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงานซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานวิชาการสุขาภิบาล โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของ
เจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานวิชาการสุขาภิบาลที่ยากมาก
โดยไมจาเป
ํ นตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบ อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานวิชาการสงเสริมสุขภาพ งาน
วิชาการควบคุมโรค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับงานวิชาการสุขาภิบาล โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เพื่อสงเสริมและพัฒนาการสุขาภิบาล ซึ่งหมายความถึงการอนามัยที่เกี่ยวของกับสภาวะของสิ่งแวดลอมทั่ว ๆ
ไปอันมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขขั้นมูลฐานของชุมชน เชน
วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับการจัดหา ปรับปรุงและควบคุมคุณภาพนําที
้ ่ใชในการอุปโภคและบริโภค วิเคราะห วิจยั
เกี่ยวกับการทําลายแหลงเพาะพันธุแมลง พาหะนําโรค การกําจัดอุจจาระ การกําจัดนําเสี
้ ย การกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล การสุขาภิบาลอาหาร การปรับปรุงสิ่งแวดลอมทั่วไป และเหตุราคาญอื
ํ
น่ ๆ เปนตน กําหนดมาตรฐานและ
การตรวจสอบคุณภาพของงานสุขาภิบาลดานตาง ๆ ควบคุมการเผยแพรกิจกรรมทางดานสุขาภิบาล ดําเนินการและ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะหวิจัยงานสุขาภิบาล ฝกอบรม และใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานวิชาการสง
เสริมสุขภาพ งานวิชาการควบคุมโรค เชน การตรวจชันสูตรโรค การตรวจรักษาโรคทางเดินอาหาร การสงเสริม
ภาวะโภชนาการ การควบคุมพาหะนําโรค การเสริมสรางภูมคิ มุ กันโรค และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล
และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสุขาภิบาล 3 หรือนักวิชาการสุขาภิบาล 4 ขอ 2
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
งานวิชาการสุขาภิบาลหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสุขาภิบาล 3 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ
3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิขาการสุขาภิบาล หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นักวิชาการสุขาภิบาล 4 ขอ 2

3.ไดรับปริญญาเอกทางวิทยาศาสตรการแพทย ดานสาธารณสุขศาสตรและอนามัย หรือทางอื่น ที่
ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงได
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการสุขาภิบาล 4 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
สูงหรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได
ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานวิชาการสุขาภิบาล โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครองผูอยูใตบังคับ
บัญชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานวิชาการสุขาภิบาลในลักษณะผูชานาญการ
ํ
หรือผูม คี วามรูค วาม
สามารถและความชํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาลงานวิชาการสงเสริมสุขภาพ งาน
วิชาการควบคุมโรคและปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญเกี่ยวกับงานวิชาการสุขาภิบาล โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยาง เพื่อสงเสริมและพัฒนาการสุขาภิบาล ซึ่งหมายความรวมถึงการอนามัยที่เกี่ยวของกับสภาวะ
ของสิ่งแวดลอมทั่ว ๆ ไป อันมีผลกระทบตอชีวติ ความเปนอยูข องประชาชน เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขขั้นมูล
ฐานของชุมชน เชน ศึกษา วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับปญหาและวิธีการแกไข รวมทั้งการกําหนดมาตรฐานงาน
สุขาภิบาลขั้นมูลฐาน เสนอแนะปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลดานตาง ๆ วางแผนและดําเนินงานตามโครง
การเกี่ยวกับการสุขาภิบาลเชนโครงการสุขาภิบาลอาหาร สุขาภิบาลฉุกเฉิน เปนตน อบรม เผยแพรกจิ กรรมทาง
สุขาภิบาล เพื่อประโยชนในการยกระดับมาตรฐานการสาธารณสุขชุมชน ดําเนินการและแกปญ
 หาขัดของตาง ๆ ใน
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห วิจัยและสงเสริมงานสุขาภิบาล เปนตน ฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษาแนะ
นําในการปฏิบตั งิ านแกเจาหนาทีร่ ะดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราช
การที่สังกัด อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาลงานวิชาการสงเสริมสุขภาพ งานวิชาการควบคุมโรค เชน การดําเนินการ
ตรวจ ชันสูตรโรค การตรวจรักษาผูปวยดวยโรคที่เกิดจากความบกพรองของระบบการสุขาภิบาล การสงเสริมภาวะ
โภชนาการ การควบคุมแมลงนําโรค การเสริมสรางภูมคิ มุ กันโรค และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่
กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบติดตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินจิ ฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติด
ตามประเมินผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิขาการสุขาภิบาล 3 หรือนักวิชาการสุขาภิบาล 4 ขอ 2
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
งานวิชาการสุขาภิบาลหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสุขาภิบาล 3 หรือนักวิชาการสุขาภิบาล 4 ขอ 2
และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตั ริ าชการ
เกี่ยวกับงานวิชาการสุขาภิบาลหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการสุขาภิบาล 5 แลว จะตอง
1.! มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2.! มีความสามารถในการริเริม่ ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
สูงมาก รับผิดชอบงานวิชาการสุขาภิบาล โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชา
จํานวนมาก หรือปฏิบัติงานวิชาการสุขาภิบาลในลักษณะผูชานาญการพิ
ํ
เศษ หรือผูมีความสามารถและความชํานาญ
งานเทียบไดระดับเดียวกัน อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานวิชาการสงเสริมสุขภาพ งานวิชาการควบคุมโรค และ
ปฏิบัตหิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญพิเศษเกี่ยวกับงานวิชาการสุขาภิบาล โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง เพื่อสงเสริมและพัฒนาการสุขาภิบาล ซึ่งหมายความรวมถึงการอนามัยที่เกี่ยวของกับ
สภาวะของสิ่งแวดลอมทั่ว ๆ ไป อันมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุข
ขั้นมูลฐานของชุมชน เชน ศึกษา วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับปญหาและวิธีการแกไขรวมทั้งการกําหนดมาตรฐานงาน
สุขาภิบาลขั้นมูลฐาน วางแผนและดําเนินงานตามโครงการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล เชน โครงการสุขาภิบาลอาหาร
สุขาภิบาลฉุกเฉิน เปนตน ควบคุมการดําเนินงานสุขาภิบาลดานตาง ๆ เชน สุขาภิบาลเรื่องนํา้ การควบคุมพาหะนํา
โรคสิ่งปฏิกูล อาคารสถานที่ และสุขาภิบาลทั่วไป เปนตน อบรมเผยแพรกิจกรรมทางสุขาภิบาลเพื่อประโยชนใน
การยกระดับมาตรฐานการสาธารณสุขชุมชน เปนตน ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจา
หนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ
ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด อาจปฏิบัติงาน
รักษาพยาบาลงานวิชาการสงเสริมสุขภาพ งานวิชาการควบคุมโรค เชน การควบคุมดําเนินการตรวจชันสูตรโรค
การตรวจรักษาผูปวยดวยโรคที่เกิดจากความบกพรองของระบบการสุขาภิบาล การสงเสริมภาวะโภชนาการ การ
ควบคมแมลงนําโรคการเสริมสรางภูมคิ มุ กันโรค และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินจิ ฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติด
ตามประเมินผลแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสุขาภิบาล 3 หรือนักวิชการสุขาภิบาล 4 ขอ 2 และ
ไดดารงตํ
ํ าแหนงระดับ 6 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการ
สุขาภิบาลหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ

2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสุขาภิบาล 3 หรือ 4 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ า
ระดับ 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการสุขาภิบาล
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการสุขาภิบาล 6 แลว จะตองมีความรูค วาม
เขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

