
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

สายงาน      เจ้าหน้าที่สุขาภบิาล 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ  ท่ีปฏิบติังานในงานสุขาภิบาล  ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติั

เกี่ยวกบัการจดัหาและปรับปรุงแหล่งนํา้  การควบคุมคุณภาพนํา้ด่ืมนํา้ใช้ในชุมชน การกําจดัและแก้ไขนํา้เสยี 

การจดัเก็บทําลายขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล มูลสตัว์  การจดัอาคารสถานท่ีและปรับปรุงสภาวะแวดล้อมให้ถูก    

สุขลกัษณะ การป้องกนัเหตุรําคาญ  การควบคุมตรวจสอบสถานท่ีผลิตและจําหน่ายอาหารตามหลกัการ

สุขาภิบาล  การช่วยในการศึกษา  วิจยัทางวิชาการสุขาภิบาล  รวมทัง้การให้ความรู้ให้คําแนะนํา อบรม   

สาธิต  การจดัสุขาภิบาลด้านต่าง ๆ  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ช่ือและระดับของตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันี ้   คือ 

   เจ้าหน้าท่ีสุขาภิบาล  1  ระดบั  1  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

  เจ้าหน้าท่ีสุขาภิบาล  2  ระดบั  2  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   เจ้าหน้าท่ีสุขาภิบาล  3  ระดบั  3  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

  เจ้าหน้าท่ีสุขาภิบาล  4  ระดบั  4  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

  เจ้าหน้าท่ีสุขาภิบาล  5  ระดบั  5  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 
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ตําแหน่งประเภท        ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานขัน้ต้นเกี่ยวกบังานสุขาภิบาล  ท่ีไม่ยากภายใต้การกาํกบัตรวจสอบโดยใกล้ชิด  

หรือตามคําสัง่ หรือแนวทางปฏิบติัท่ีมีอยูอ่ย่างแน่ชดัหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รบั    

มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ช่วยปฏิบติังานทางการสุขาภิบาล  เช่น  การจดัหาแหล่งนํา้สะอาด   ปรับปรุงแหล่งนํา้ด่ืม   

นํา้ใช้  ควบคุมคุณภาพนํา้ ดูแลรักษาความสะอาด  กําจดัขยะมูลฝอย  สิ่งโสโครกปฏิกลูมูลสตัว์  ส่งเสริม 

ให้มีและใช้ส้วมท่ีถูกสุขลกัษณะ  กําจดัและแก้ไขนํา้เสีย  การป้องกนัเหตุรําคาญ  การจดัอาคารสถานท่ี   

สถานท่ีผลิตและจําหน่ายอาหาร  การปรับปรุงสิง่แวดล้อมทัว่ไปตามหลกัการสุขาภิบาล  ช่วยในการศึกษา  

วิจยั  ทางด้านวิชาการสุขาภิบาล  เผยแพร่อบรม  แนะนําให้ความรู้  จดัสาธิตการสุขาภิบาลให้ผู้ นําท้องถิ่น 

และประชาชนทัว่ไป  อาจปฏิบติังานรักษาพยาบาล  งานส่งเสริมสุขภาพ  งานควบคุมโรค และปฏิบติัหน้าท่ีอื่น

ท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  ได้รับประกาศนียบตัรทางการสาธารณสุข  โภชนาการ  ซ่ึงมีหลกัสูตรกาํหนดเวลาศึกษา 

ต่อจากประโยคมธัยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ  (ม.ศ. 3) ไม่น้อยกว่า  1 ปี หรือทางอื่นท่ี ก.จ.กําหนดว่าใช้เป็น 

คุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในงานสุขาภิบาลอยา่งเหมาะสมแกก่ารปฏิบติังานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมาย ว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  และกฏหมาย  กฎ  ระเบียบและข้อบงัคบัอืน่ท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานธุรการ  และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ 

ปฏิบติังานในหน้าท่ี 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

5. มีความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความละเอียดแม่นยํา 
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ตําแหน่งประเภท       ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานสุขาภิบาลท่ีค่อนข้างยาก  ซ่ึงจําเป็นต้องปฏิบติัโดยผู้มีความรู้  ความสามารถ   

หรือความชํานาญงานค่อนข้างสูง  ภายใต้การกํากบัตรวจสอบโดยทัว่ไป    หรือตามคําสัง่หรือแบบ หรือ 

แนวทางปฏิบติัท่ีมีอยู่อย่างกว้าง ๆ  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากเกี่ยวกบังานสุขาภิบาล  เช่น  จดัหาแหล่งนํา้สะอาด  ปรับปรุง 

แหล่งนํา้ ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพนํา้ด่ืมนํา้ใช้ในชุมชน  กําจดัขยะมูลฝอยสิง่โสโครก  ปฏิกูล  มูลสตัว์   

ส่งเสริมให้มีและใช้ส้วมท่ีถูกสุขลกัษณะ  การกําจดัและแก้ไขนํา้เสีย  การป้องกนัเหตุรําคาญ  การจดัอาคาร

สถานท่ี  การปรับปรุงสิง่แวดล้อมทัว่ไป  เช่น  เคหะสถาน  ตลาดสด  โรงมหรสพ  ถนน  สวนสาธารณะ  

สถานท่ีผลิตและจําหน่ายอาหารให้ถูกสุขลกัษณะตามหลกัการสุขาภิบาล  ช่วยในการศึกษา  วิจยั  ทางด้าน

วิชาการสุขาภิบาล  ให้ความรู้  อบรม  เผยแพร่  สาธิตการสุขาภิบาลแก่ผู้นําท้องถิน่  และประชาชนทัว่ไป อาจ

ปฏิบติังานรักษาพยาบาล  งานส่งเสริมสุขภาพ  งานควบคุมโรคและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีสุขาภิบาล  1  หรือผดุงครรภ์สาธารณสุข  1   

หรือเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสุขภาพ  1  หรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมโรค  1  และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั  1  หรือท่ี  ก.จ.

เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานสุขาภิบาล  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  กําหนดเวลา  4  ปี  ให้ลดเป็น  3  ปี   สําหรับผู้ได้รับประกาศนียบตัรทางการ

สาธารณสุข  โภชนาการ หรือทางอื่นท่ี ก.จ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ี

สุขาภิบาล 1 ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ํากว่า  2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น และให้ลดเป็น  2  ปี  สําหรับ

ผู้ได้รับประกาศนียบตัรทางการสาธารณสขุ โภชนาการ หรือทางอืน่ท่ี ก.จ.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะ

สําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีสุขาภิบาล  1  ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ํากว่า 1  ปี  ต่อจากมัธยมศึกษาตอน

ปลายท่ีศึกษาวิชาสามัญ  หรือมีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ํากว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น 



- 2 - 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าหน้าท่ีสุขาภิบาล 1  แล้ว จะต้องมี

ความสามารถในการให้คําแนะนําเกี่ยวกบัระเบียบและวิธีการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 
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ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานสุขาภิบาลท่ียากพอสมควร  ภายใต้การกํากบัตรวจสอบบ้าง และอาจได้รบั 

มอบหมายให้ควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีจํานวนหน่ึงด้วย  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ี 

ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากพอสมควรเกี่ยวกบังานสุขาภิบาล  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง หรือ 

หลายอย่าง เช่น  การจดัหาแหล่งนํา้สะอาด  การปรับปรุงแหล่งนํา้  ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพนํา้ด่ืมนํา้ใช้ 

ในชุมชน   ดําเนินการให้มีการจดัเก็บทําลายขยะมูลฝอย   สิ่งปฏิกูล   มูลสตัว์   ส่งเสริมให้มีและใช้ส้วมท่ีถูก 

สุขลกัษณะ  กําจดัและแก้ไขปัญหานํา้เสีย  เช่น จดัทําท่อระบายนํา้  บ่อพกันํา้การจดัอาคารและสถานท่ี   

การป้องกนัและแก้ไขเหตุรําคาญ  การปรบัปรุงสิ่งแวดล้อมทัว่ไป  เช่น  เคหะสถาน  ตลาดสด  สวนสาธารณะ

โรงมหรสพ  ถนน  สถานท่ีผลิตและจําหน่ายอาหารให้ถูกสุขลกัษณะตามหลกัการสขุาภิบาล  ช่วยในการศึกษา  

วิจยั  ทางด้านวิชาการสุขาภิบาล  ให้ความรู้อบรม  เผยแพร่  สาธิตการสุขาภิบาลแกผู่้ นําท้องถิ่นและประชาชน

ทัว่ไป  เป็นต้นให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  อาจปฏิบติังาน

รักษาพยาบาล  งานส่งเสริมสุขภาพ  งานควบคุมโรค  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีสุขาภิบาล 1  หรือผดุงครรภ์สาธารณสุข 1   

หรือเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสุขภาพ 1  หรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมโรค 1  และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั  2  หรือท่ี ก.จ.

เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานสุขาภิบาล  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

มาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าหน้าท่ีสุขาภิบาล 2 แล้วจะต้อง 

1. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ   และสงัคมโดย 

เฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

2. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหา  และสรุปเหตุผล 
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ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูง  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของ

งานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานสุขาภิบาล  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี  หรือ

ปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนหน่ึง  หรือปฏิบติังานสุขาภิบาลท่ีค่อนข้างยาก  โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบั

ตรวจสอบ  หรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากมาก  หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกบังานสุขาภิบาลโดยปฏิบติั

หน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง  หรือหลายอย่าง  เช่น  ดําเนินการจดัหาและให้มีตลอดจนปรับปรุงแหล่งนํา้  ควบคุม

คุณภาพนํา้ด่ืมนํา้ใช้  จดัให้มีส้วมและใช้ส้วมท่ีถูกสุขลกัษณะ  ควบคุมแนะนําการขนถ่ายและทําลายขยะมูล

ฝอย  มูลสตัว์  สิ่งปฏิกูล  การจดัเคหะสถาน  สถานท่ีผลิตและจําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม  ให้ถูกสุขลกัษณะ

ตามหลกัการสุขาภิบาล  อบรม  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัการจดัสุขาภิบาลด้านต่าง ๆ  แกเ่จ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง  

ผู้ นําท้องถิ่นและประชาชนทัว่ไป  เป็นต้น  ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  

ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี อาจปฏิบติังานรักษาพยาบาล  งานส่งเสริมสขุภาพ  

งานควบคุมโรค  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  ยงัทําหน้าท่ี

ติดต่อ ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแก้ไข  

ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

 

 

 

 

 



- 2 - 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีสุขาภิบาล 1 หรือผดุงครรภ์สาธารณสุข  1   

หรือเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสุขภาพ  1  หรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมโรค  1  และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั  3  หรือท่ี ก.จ.

เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานสุขาภิบาล  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีสุขาภิบาล  1 หรือเจ้าหน้าท่ีผดุงครรภ์ 

สาธารณสุข 1  หรือเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสุขภาพ  1  หรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมโรค  1  และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า

ระดบั  2  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานสุขาภิบาล   

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าหน้าท่ีสุขาภิบาล  3  แล้วจะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ  ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

2. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนําและ 

เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
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ช่ือตําแหน่ง              เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล  5 
 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบังานสุขาภิบาลท่ีค่อนข้างยากมาก  

ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์กบังานท่ีปฏิบติั  เพ่ือกําหนดแนวทางและจดัทําแผนปฏิบติังาน  โดยไม่ต้อง 

มีการกํากบั  ตรวจสอบ  แนะนํา  หรือได้รับมอบอาํนาจเต็มท่ี  มีอิสระในการทํางานโดยจะมีการกลัน่กรองงาน 

บางเร่ืองท่ีสําคญั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น  จดัหาแหล่งนํา้สะอาด ปรับปรุงแหล่งนํา้  

ควบคุมคุณภาพนํา้ด่ืมนํา้ใช้  จดัให้มีส้วมและใช้ส้วมท่ีถูกสุขลกัษณะ  ควบคุมแนะนําการขนถ่ายและทําลาย

ขยะมูลฝอย  มูลสตัว์  สิ่งปฎิกูล   การจดัเคหะสถาน  สถานท่ีผลิต  และจําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมให้ถูก 

สุขลกัษณะตามหลกัการสุขาภิบาล  สํารวจและปรับปรุงสภาวะสิ่งแวดล้อมทัว่ไปมิให้เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ

และอนามัยของประชาชน  อบรม  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัการจดัสุขาภิบาลด้านต่าง ๆ  แก่เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง  

ผู้ นําท้องถิ่นและประชาชนทัว่ไป  เป็นต้น  ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา   

ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีสุขาภิบาล  1 หรือผดุงครรภ์สาธารณสุข 1  

หรือเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมคุณภาพ 1 หรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมโรค 1 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั  4  หรือท่ี ก.จ. 

เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานสุขาภิบาล  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

มาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีสุขาภิบาล  1 หรือผดุงครรภ์สาธารณสุข 1  

หรือเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมคุณภาพ 1 หรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมโรค 1 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั  3  หรือท่ี  

ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานสุขาภิบาล  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยว 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าหน้าท่ีสุขาภิบาล  4  แล้ว จะต้อง 

1. มีความรู้  ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
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