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เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การสุขาภิบาล 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางวิชาการสุขาภิบาล ซึ่งมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห และวินิจฉัยปญหาทางวิชาการสุขาภิบาล และอนามัยสุขาภิบาล
กําหนดนโยบายวางแผนงานและดําเนินงานวิชาการสุขาภิบาล การปองกันควบคุมโรค การสงเสริม
สุขภาพตามแผน วัดและประเมินผลการดําเนินงานสุขาภิบาล การปองกันควบคุมโรค การสงเสริม
สุขภาพ การจัดการของเสียและส่ิงปฏิกูลอยางระบบเบ็ดเสร็จ ในดานการรวบรวม การขนสง  
การแปรสภาพวัสดุเหลือใชและการกําจัด กําหนดระบบและวิธีการดานนิเทศ นิเทศ ควบคุมติดตาม
ผลและประเมินผลงานสุขาภิบาล และงานวิชาการสุขาภิบาล การปองกันควบคุมโรค การสงเสริม
สุขภาพ ศึกษาคนควา วิจัยดานวิชาการสุขาภิบาล จัดสอน สอน และอบรมดานการสุขาภิบาล  
การปองกันควบคุมโรค การสงเสริมสุขภาพ จัดการประชุมและดําเนินการดานเผยแพรกิจการทาง
วิชาการสุขาภิบาล ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะและแนะแนวทางวิชาการสุขาภิบาล กําหนด จรรโลง 
และสรางมาตรฐานงานสุขาภิบาล การปองกันควบคุมโรค การสงเสริมสุขภาพ อาจปฏิบัติงาน
รักษาพยาบาล งานวิชาการควบคุมโรคเพ่ือประโยชนในการยกระดับมาตรฐานการสาธารณสุขของ
ชุมชนและปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้ประกอบดวย 
   นักวิชาการสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติการ 
   นักวิชาการสุขาภิบาล ระดับชํานาญการ 
   นักวิชาการสุขาภิบาล ระดับชํานาญการพิเศษ 
   นักวิชาการสุขาภิบาล ระดับเชี่ยวชาญ 
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เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) 2��

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท   วิชาการ 
ชื่อสายงาน    การสุขาภิบาล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน   นักวิชาการสุขาภิบาล 
ระดับตําแหนง    ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ดูแลการจัดหาแหลงน้ําสะอาด การสุขาภิบาลอาหาร และการสุขาภิบาลท่ีอยูอาศัย เพ่ือตัด 

วงจรการระบาดของโรค และใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีด ี
(2) รวบรวมขอมูลและศึกษาเกี่ยวกับการเกิดโรคและการแพรกระจาย การเฝาระวังและควบคุมการ

ระบาดของโรค การสุขาภิบาลและ สภาพความเปนอยูของประชาชน เพ่ือประกอบการวาง
แผนการสุขาภิบาลท่ีเหมาะสมกับสถานการณและความจําเปนของทองท่ี 

(3) รวบรวมขอมูลและจัดทําเอกสารทางวิชาการ ส่ิงพิมพ และอุปกรณตางๆ เกี่ยวกับการสุขาภิบาล 
เพ่ือประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารความรูแกประชาชน 

(4) สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชน เครือขายประชาชน อาสาสมัคร องคกรเอกชนตางๆ มีสวน
รวมในการดูแลและสงเสริมคุณภาพสุขาภิบาลในพ้ืนท่ี เพ่ือใหทองถ่ินซึ่งรับผิดชอบมีสุขาภิบาล
ท่ีดีตามเกณฑมาตรฐานข้ันต่ําท่ีกําหนดไว  

(5) วินิจฉัยขอเท็จจริงเบ้ืองตนเกี่ยวกับปญหาสุขาภิบาลหรืออนามัยสุขาภิบาล หรือระบาดวิทยา 
รวมถึงตรวจเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องมาจากการสาธารณสุขข้ันมูลฐาน การเกิดโรค
ระบาดหรือการจัดการของเสียและส่ิงปฏิกูล เพ่ือนําเสนอแนวทางทางแกไขและสรางความพึง
พอใจใหประชาชนผูเสียหาย 

(6) รวมปฏิบัติงานในโครงการศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับการสุขาภิบาล เชน การจัดการ
ขยะมูลฝอย อุจจาระ การจัดการน้ําเสีย การควบคุมมพาหะนําโรค เปนตนเพ่ือปรับปรุง
มาตรฐานหรือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอยางเปนมาตรฐานเดียวกัน 

(7) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติการดานการสุขาภิบาล การปองกันควบคุมโรค การสงเสริมสุขภาพ 
เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาการกําหนดนโยบายของผูบริหารงานองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตอไป 

(8) ตรวจสอบดูแลความปลอดภัยของอาหารในตลาดสด หางสรรพสินคา โรงแรม โรงเรียน 
รานอาหาร ชุมชน เพ่ือควบคุมใหสถานท่ีและผูประกอบการจําหนายอาหารท่ีปลอดภัยและ
ปราศจากสานปนเปนหรือเชื่อโรคแกผูบริโภค 

(9) ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลการจัดเก็บขยะมูลฝอย การดูดส่ิงปฏิกูลตามเคหะสถานหรือการ
รักษาความสะอาดบนพ้ืนท่ีสาธารณะ (เชนถนน แมน้ํา ลําคลอง ฯลฯ) เพ่ือใหเกิดความสะอาด
เรียบรอยในพ้ืนท่ีซึ่งรับผิดชอบ และไมมีส่ิงปฏิกูลตกคางอันเปนบอเกิดแหงโรคภัย   
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(10) ดําเนินการรักษา สงเสริมสุขภาพ และควบคุมโรค เชน การตรวจชันสูตรโรค การตรวจบําบัด
และรักษาผูปวยโรคทางเดินอาหาร การสงเสริมภาวะโภชนาการ การทําลายแหลงแพรเชื้อ  
กําจัดแมลงนําโรค การเสริมสรางภูมิคุมกันโรคเปนตน เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบมี
สุขภาวะท่ีดีตามมาตรฐานหรือเปาหมายท่ีกําหนดไว 

(11) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
สุขาภิบาล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(13) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
3. ดานประสานงาน 
(14) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(15) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือ

สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4. ดานบริการ 
(16) ใหคําแนะนํา ชี้แจงและตอบปญหาเกี่ยวกับงานจัดการงานสุขาภิบาล การปองกันควบคุมโรค 

การสงเสริมสุขภาพ แกสวนราชการ หนวยงานเอกชนและประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหไดความรูและ
ขอมูลท่ีตองการ 

(17) จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน จัดทําสถิติ รายงาน หรือฐานขอมูลระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานจัดการ
งานสุขาภิบาล การปองกันควบคุมโรค การสงเสริมสุขภาพ เพ่ือใหสนับสนุนภารกิจของสวน
ราชการ และประโยชนในการพิจารณากําหนดและปรับปรุง นโยบาย แผน มาตรฐาน 
มาตรการ หลักเกณฑ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข  และกฎหมายท่ีเกี่ยวกับงานจัดการงานสุขาภิบาล 

(18) ฝกอบรมและเผยแพรความรูดานอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑสุขภาพ เพ่ือใหประชาชนทุก
กลุมอายุมีความรูดานอาหารปลอดภัยและสามารถปฏิบัติตามคําแนะนํา รวมถึงสามารถเลือก
บริโภคอาหารและผลิตภัณฑสุขภาพท่ีปลอดภัย  

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรี  หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรเนนวิทยาศาสตร
สุขาภิบาล วิทยาศาสตรสาธารณสุข วิทยาศาสตรอนามัยและส่ิงแวดลอม วิทยาศาสตรสุขภาพ 
วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม วิศวกรรมศาสตรเนนทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส่ิงแวดลอม  หรือ
ทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
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ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1.   ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2.   ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3.   สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน    การสุขาภิบาล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการสุขาภิบาล 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) กําหนดและจัดทํา นโยบาย แผนหลัก มาตรฐาน มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ กฎ ระเบียบ 

เงื่อนไข กฎหมายท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังการพัฒนาและถายทอดองคความรูดานสุขาภิบาล การ
ปองกันควบคุมโรค การสงเสริมสุขภาพ สรางจิตสํานึกและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดการสุขาภิบาลการปองกันควบคุมโรค การสงเสริมสุขภาพ เพ่ือใหการดําเนินงานดาน
การจัดการสุขาภิบาลเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

(2) ศึกษาและพัฒนางานจัดการสุขาภิบาลดานตางๆ เชน การพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการท่ี
เหมาะสม และประยุกตใช เพ่ือพัฒนาแนวทางการจัดการสุขาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสม
กับสถานการณสุขาภิบาลของพ้ืนท่ี 

(3) ศึกษา วิเคราะห วิจัย เกี่ยวกับการเกิดโรคและการแพรกระจาย การเฝาระวังและควบคุมการระบาด
ของโรค การเสริมสรางภูมิคุมกันโรค การสุขาภิบาลของประชาชนในทองท่ี เพ่ือวางแผนงานท่ี
เหมาะสมกับสถานการณและความจําเปนของทองท่ี 

(4) ติดตามและประเมินผลโครงการการสงเสริมดานสุขาภิบาล การปองกันควบคุมโรค การสงเสริม
สุขภาพ ของประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือเปนแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(5) จัดทําเอกสารทางวิชาการ ส่ิงพิมพ และอุปกรณตางๆ เกี่ยวกับการสุขาภิบาลของประชาชน เพ่ือ
ประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารความรูแกประชาชน 

(6) ถายทอดความรูในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เชน ใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงาน วางโครงการ กําหนดหลักสูตรและฝกอบรม จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและ
วิธีใชอุปกรณเคร่ืองมือท่ีถูกตอง เปนตน เพ่ือถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานและขอกําหนด 

(7) วางแผน สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชน เครือขายประชาชน อาสาสมัคร องคกรเอกชนตางๆ มี
สวนรวมในการดูแลและสงเสริมคุณภาพสุขาภิบาลในพ้ืนท่ี เพ่ือใหทองถ่ินซึ่งรับผิดชอบมีสุขาภิบาล
ท่ีดีตามเกณฑมาตรฐานข้ันต่ําท่ีกําหนดไว  

(8) ควบคุม ติดตามและดูแลการจัดหาแหลงน้ําสะอาด การสุขาภิบาลอาหาร การแพรระบาดของ
โรค และการสุขาภิบาล  ท่ีอยูอาศัย เพ่ือตัด วงจรการระบาดของโรค และใหประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยท่ีดี 
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(9) ศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยเกี่ยวกับการเกิดโรคและการแพรกระจาย การเฝาระวังและควบคุม
การระบาดของโรค การสุขาภิบาลและ สภาพความเปนอยูของประชาชน เพ่ือประกอบการวาง
แผนการสุขาภิบาลท่ีเหมาะสมกับสถานการณและความจําเปนของทองท่ี 

(10) วินิจฉัยขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหาสุขาภิบาลหรืออนามัยสุขาภิบาล รวมถึงตรวจเหตุเดือดรอน
รําคาญอันเนื่องมาจากการสาธารณสุขข้ันมูลฐาน การเกิดโรคระบาดหรือการจัดการของเสีย
และส่ิงปฏิกูล เพ่ือนําเสนอแนวทางทางแกไขและสรางความพึงพอใจใหประชาชนผูเสียหาย 

(11) ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับการสุขาภิบาล เชน การจัดการขยะมูลฝอย อุจจาระ การ
จัดการน้ําเสีย การควบคุมมพาหะนําโรค เปนตนเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานหรือแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอยางเปนมาตรฐานเดียวกัน 

(12) ควบคุมดูแลการตรวจสอบดูแลความปลอดภัยของอาหารในตลาดสด หางสรรพสินคา โรงแรม 
โรงเรียน รานอาหาร ชุมชน ฯลฯ เพ่ือควบคุมใหสถานท่ีและผูประกอบการจําหนายอาหารท่ี
ปลอดภัยและปราศจากสานปนเปนหรือเชื่อโรคแกผูบริโภค 

(13) วางแผน ควบคุม ติดตามและดูแลการจัดเก็บขยะมูลฝอย การดูดส่ิงปฏิกูลตามเคหะสถานหรือ
การรักษาความสะอาดบนพ้ืนท่ีสาธารณะ (เชนถนน แมน้ํา ลําคลอง ฯลฯ) เพ่ือใหเกิดความ
สะอาดเรียบรอยในพ้ืนท่ีซึ่งรับผิดชอบ และไมมีส่ิงปฏิกูลตกคางอันเปนบอเกิดแหงโรคภัย   

(14) ดําเนินการรักษา สงเสริมสุขภาพ และควบคุมโรค เชน การตรวจชันสูตรโรค การตรวจบําบัด
และรักษาผูปวยโรคทางเดินอาหาร การสงเสริมภาวะโภชนาการ การทําลายแหลงแพรเชื้อ  
กําจัดแมลงนําโรค การเสริมสรางภูมิคุมกันโรคเปนตน เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบมี
สุขภาวะท่ีดีตามมาตรฐานหรือเปาหมายท่ีกําหนดไว 

(15) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนแก
เจาหนาท่ีในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

(16) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
สุขาภิบาล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(17) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(18) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับสํานัก

หรือกอง และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ี
กําหนด 

 
3. ดานประสานงาน 
(19) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกใน

ทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
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(20) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือ
สรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
4. ดานบริการ 
(21) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงในเร่ืองเกี่ยวกับงานจัดการสุขาภิบาล การปองกันควบคุมโรค 

การสงเสริมสุขภาพ ในสวนท่ีรับผิดชอบในระดับท่ีซับซอน หรืออํานวยการการฝกอบรม หรือ
ถายทอดองคความรูใหแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหมีความรู ความ
เขาใจในการจัดการสุขาภิบาล 

(22) พัฒนาฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานจัดการสุขาภิบาล การปองกันควบคุมโรค 
การสงเสริมสุขภาพ เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน รวมท้ังใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑและมาตรการตาง  ๆ

(23) ฝกอบรมและเผยแพรความรูดานอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑสุขภาพ เพ่ือใหประชาชนทุก
กลุมอายุมีความรูดานอาหารปลอดภัยและสามารถปฏิบัติตามคําแนะนํา รวมถึงสามารถเลือก
บริโภคอาหารและผลิตภัณฑสุขภาพท่ีปลอดภัย มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม 

(24) ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน งานดานจัดการงานสุขาภิบาลแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสุขาภิบาลประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการสุขาภิบาลหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของอยางนอย 1 ป  
กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 4 ป สําหรับผูท่ีไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทาง
สาธารณสุขศาสตร  ทางวิทยาศาสตร   การแพทยดานสาธารณสุขและอนามัย ทาง
วิศวกรรมศาสตรเนนทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส่ิงแวดลอมหรือทางอื่นท่ี  ก.ถ. กําหนด
วา ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และกําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 2 ป สําหรับผูท่ี
ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาธารณสุขศาสตร  ทางวิทยาศาสตร   การแพทย
ดานสาธารณสุขและอนามัย ทางวิศวกรรมศาสตรเนนทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรม
ส่ิงแวดลอมหรือทางอื่นท่ี  ก.ถ. กําหนดวา ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1.  ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2.  ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3.  สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน    การสุขาภิบาล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการสุขาภิบาล 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) วางแนวทางการศึกษาและพัฒนางานจัดการสุขาภิบาลดานตางๆ เชน การพัฒนาระบบ 

รูปแบบ และวิธีการท่ีเหมาะสม และประยุกตใช เพ่ือพัฒนาแนวทางการจัดการสุขาภิบาลท่ีมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณสุขาภิบาลของพ้ืนท่ี 

(2) พิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาล การปองกันควบคุมโรค การสงเสริม
สุขภาพของพ้ืนท่ี และสถานการณสุขาภิบาลระหวางพ้ืนท่ี 

(3) วางแผน ควบคุม ดูแลและติดตามการกําหนดและจัดทํา นโยบาย แผนหลัก มาตรฐาน 
มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข กฎหมายท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังการพัฒนา
และถายทอดองคความรูดานสุขาภิบาล การปองกันควบคุมโรค การสงเสริมสุขภาพ สราง
จิตสํานึกและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสุขาภิบาล เพ่ือใหการ
ดําเนินงานดานการจัดการสุขาภิบาลเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

(4) วางแผน ควบคุม ดูแลและติดตามการวิเคราะหปญหา เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานจัดการ
สุขาภิบาล การปองกันควบคุมโรค การสงเสริมสุขภาพ งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสุขาภิบาล
และเร่ืองราวรองทุกข เพ่ือเสนอความเห็นใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพสุขาภิบาล การ
ปองกันควบคุมโรค การสงเสริมสุขภาพ และถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และเงื่อนไขท่ี
กําหนด  

(5) สรางการมีสวนรวมของเครือขายภาคีและกําหนดมาตรฐานคุณภาพสุขาภิบาลเชน มาตรฐาน
คุณภาพน้ํา มาตรฐานคุณภาพพอากาศ  ฯลฯ เปนตน เพ่ือนําไปใชเปนมาตรฐานในพ้ืนท่ีท่ี
รับผิดชอบ 

(6) วางแผน สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชน เครือขายประชาชน อาสาสมัคร องคกรเอกชนตางๆ มี
สวนรวมในการดูแลและสงเสริมคุณภาพสุขาภิบาลในพ้ืนท่ี เพ่ือใหทองถ่ินซึ่งรับผิดชอบมีสุขาภิบาล
ท่ีดีตามเกณฑมาตรฐานข้ันต่ําท่ีกําหนดไว  

(7) วางแผน สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชน เครือขายประชาชน อาสาสมัคร องคกรเอกชนตางๆ มี
สวนรวมในการดูแลและสงเสริมคุณภาพสุขาภิบาลในพ้ืนท่ี เพ่ือใหทองถ่ินซึ่งรับผิดชอบมีสุขาภิบาล
ท่ีดีตามเกณฑมาตรฐานข้ันต่ําท่ีกําหนดไว  

(8) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการจัดหาแหลงน้ําสะอาด การสุขาภิบาลอาหาร 
และการสุขาภิบาลท่ีอยูอาศัย เพ่ือตัดวงจรการระบาดของโรค และใหประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยท่ีดี 
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(9) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยเกี่ยวกับการเกิดโรค
และการแพรกระจาย การเฝาระวังและควบคุมการระบาดของโรค การสุขาภิบาลและ สภาพ
ความเปนอยูของประชาชน เพ่ือประกอบการวางแผนการสุขาภิบาลท่ีเหมาะสมกับสถานการณ
และความจําเปนของทองท่ี 

(10) กําหนดแนวทางแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องมาจากการสาธารณสุขข้ันมูลฐาน การเกิด
โรคระบาดหรือการจัดการของเสียและส่ิงปฏิกูล เพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนและสรางความพึงพอใจ
ใหประชาชนผูเสียหาย 

(11) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับการ
สุขาภิบาล เชน การจัดการขยะมูลฝอย อุจจาระ การจัดการน้ําเสีย การควบคุมมพาหะนําโรค 
เปนตนเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานหรือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอยางเปนมาตรฐานเดียวกัน 

(12) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการตรวจสอบดูแลความปลอดภัยของอาหารใน
ตลาดสด หางสรรพสินคา โรงแรม โรงเรียน รานอาหาร ชุมชน ฯลฯ เพ่ือควบคุมใหสถานท่ี
และผูประกอบการจําหนายอาหารท่ีปลอดภัยและปราศจากสานปนเปนหรือเชื่อโรคแกผูบริโภค 

(13) วางแผน ควบคุม ติดตามและดูแลการจัดเก็บขยะมูลฝอย การดูดส่ิงปฏิกูลตามเคหะสถานหรือ
การรักษาความสะอาดบนพ้ืนท่ีสาธารณะ (เชนถนน แมน้ํา ลําคลอง ฯลฯ) เพ่ือใหเกิดความ
สะอาดเรียบรอยในพ้ืนท่ีซึ่งรับผิดชอบ และไมมีส่ิงปฏิกูลตกคางอันเปนบอเกิดแหงโรคภัย   

(14) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการรักษา สงเสริมสุขภาพ และควบคุมโรค เชน 
การตรวจชันสูตรโรค การตรวจบําบัดและรักษาผูปวยโรคทางเดินอาหาร การสงเสริมภาวะ
โภชนาการ การทําลายแหลงแพรเชื้อ  กําจัดแมลงนําโรค การเสริมสรางภูมิคุมกันโรคเปนตน 
เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบมีสุขภาวะท่ีดีตามมาตรฐานหรือเปาหมายท่ีกําหนดไว 

(15) จัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานงานสุขาภิบาล เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหถูกตอง 
และเปนไปในทิศทางเดียวกันท้ังองคกร รวมท้ังสอดคลองตามระบบการควบคุมภายในท่ีดี 

(16) ตรวจสอบ ประเมินผล และแกปญหาสุขาภิบาลและการปฏิบัติงานอื่นๆ เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานถูกตองตามหลักเกณฑ มาตรฐาน และวิธีการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(17) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานสุขาภิบาล เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบงานท่ีตั้งไวสามารถ
สนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน  

(18) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

(19) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 
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(20) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
สุขาภิบาล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(21) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(22) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง มอบหมาย

งาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ี
กําหนด 

 
3. ดานประสานงาน 
(23) ประสานสัมพันธกับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหนวยงานอื่นใน

ระดบักองหรือสํานักเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(24) ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตาง ๆ เพ่ือเปนประโยชนและเกิด

ความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 
4. ดานบริการ 
(25) ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงในเร่ืองเกี่ยวกับงานจัดการสุขาภิบาล ในสวนท่ี

รับผิดชอบ หรืออํานวยการในการฝกอบรม หรือถายทอดองคความรูแกหนวยงานราชการ เอกชน 
หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการจัดการสุขาภิบาล 

(26) กําหนดแนวทางการพัฒนาและจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานจัดการ
สุขาภิบาล เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรฐาน และมาตรการตาง  ๆ

(27) ใหคําปรึกษาแนะนํา ในงานดานการจัดการสุขาภิบาลแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เชน ให
คําปรึกษาแนะนํา ในการปฏิบัติงาน วางโครงการ จัดทําคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน และ
วิธีใชเคร่ืองมืออุปกรณท่ีถูกตอง เปนตน เพ่ือถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานและขอกําหนด 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสุขาภิบาลประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตอง

ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการสุขาภิบาลหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1.  ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2.  ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3.  สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน    การสุขาภิบาล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการสุขาภิบาล 
ระดับตําแหนง   เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) พัฒนาและสรางสรรคนวัตกรรมในการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ

สุขาภิบาลดานตางๆ และเสนอแนวคิดการบริหารงานจัดการสุขาภิบาลของพื้นที่ใหมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณของพ้ืนท่ีและระหวางพ้ืนท่ี  

(2) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห ขอมูลหรือประเด็นปญหาดาน
สุขาภิบาล เพื่อกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่เก ิดประโยชนสูงสุดแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(3) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง ควบคุมดูแลและติดตามการกําหนดและจัดทํา นโยบาย 
แผนหลัก มาตรฐาน มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ กฎ ระเบียบ เงื ่อนไข กฎหมายท่ี
เกี ่ยวของ รวมทั้งการพัฒนาและถายทอดองคความรูดานสุขาภิบาล สรางจิตสํานึกและ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสุขาภิบาล เพื่อใหการดําเนินงานดาน
การจัดการสุขาภิบาลเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

(4) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง ควบคุมดูแลและติดตามการวิเคราะหปญหา เสนอแนะ
แนวทางการปฏิบัติงานจัดการสุขาภิบาล งานวิเคราะหผลกระทบสุขาภิบาล งานติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสุขาภิบาลและเรื่องราวรองทุกข เพื่อเสนอความเห็นใหเปนไปตาม
มาตรฐานคุณภาพสุขาภิบาล และถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และเงื่อนไขท่ีกําหนด  

(5) สรางการมีสวนรวมของเครือขายภาคีและกําหนดมาตรฐานคุณภาพสุขาภิบาลเช น 
มาตรฐานคุณภาพน้ํา มาตรฐานคุณภาพพอากาศ  ฯลฯ เป นตน เพื ่อนําไปใช เป น                      
มาตรฐานในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

(6) วิจัยหรือจัดทําผลงานดานวิชาการสุขาภิบาล เพื่อใหนวัตกรรมที่ไดรับการยอมรับใน
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 

(7) ประยุกตใชแนวทางปฏิบัติที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล (Best Practices) ในการ
กําหนดกลไก กระบวนการ หรือมาตรการการปฏิบัติงานดานสุขาภิบาล เพื่อมาปรับใชใน
การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ 

(8) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหเกิดการพัฒนาองคความรูอยาง
ตอเนื ่องและใหสามารถปฏิบัต ิงานไดสอดคลองก ับว ัตถุประสงคขององค กร และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(9) วางกรอบการจ ัด ทําเอกสารว ิชาการ ตํารา ข อสอบ ทางว ิชาการส ุขาภ ิบาล  เพื ่อ
ประกอบการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวของ 



2��
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 

(10) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(11) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการใน

ระดับกลยุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มอบหมายงานแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
ติดตาม ประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3. ดานประสานงาน 
(12) ประสานการทํางานโครงการตาง ๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่น โดยมีบทบาทใน

การจูงใจ โนมนาวเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(13) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนํา แกหนวยงานระดับกองหรือสํานัก รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ

ตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 
4. ดานบริการ 
(14) ใหคําปรึกษาแนะนํา วินิจฉัย ชี ้แจง และตอบปญหาที่สําคัญดานการจัดการสุขาภิบาล 

อํานวยการฝกอบรมหรือถายทอดองคความรู แกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน
ท่ัวไป เพ่ือ ใหมีความรูความเขาใจในการจัดการสุขาภิบาล 

(15) สงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาและจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศดานการ
จัดการสุขาภิบาล เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรฐาน และมาตรการตางๆ 

(16) ฝกอบรมหรือถายทอดความรู หรือนิเทศงานใหแกพนักงานหรือเจาหนาที่ในหนวยงาน 
พรอมท้ังเผยแพรความรูในระดับพื้นที่ เพื่อใหมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตองสมบูรณและมีประสิทธิภาพ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสุขาภิบาลประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย

จะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการสุขาภิบาลหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 
ป 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1.  ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2.  ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3.  สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 




