
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

สายงาน                                     เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ  ท่ีปฏิบติังานทางสุขาภิบาล ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

เกี่ยวกบัการดําเนินงานด้านปฏิบติัการเพ่ือส่งเสริมและพฒันาการสุขาภิบาล  ซ่ึงหมายรวมถึงอนามยัท่ี

เกี่ยวข้องกบัสภาวะสิ่งแวดล้อมทัว่ไป อนัมีผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยูข่องประชาชน  เพ่ือสนบัสนุน

งานสาธารณสุขขัน้มูลฐานของชุมชน ปฏิบติังานเกี่ยวกบัการจดัหานํา้สะอาด การจดัและปรบัปรุงแหล่งนํา้  

ควบคุมคุณภาพนํา้ด่ืมนํา้ใช้  การส่งเสริมให้มีและใช้ส้วมท่ีถกูสุขลกัษณะ การกําจดันํา้เสีย การขนถ่ายและ

ทําลานขยะมูลฝอยมูลสตัว์ สิ่งปฏิกูล การจดัให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศ การปรบัปรุงสิ่งแวดล้อม  

การป้องกนัเหตุรําคาญตามหลกัสุขาภิบาล การควบคุมสถานท่ีผลิตและจําหน่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม นํา้แข็ง  

การจดัตลาด อบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัการจดัการสุขาภิบาล  อาหาร  นํา้  สิ่งปฏิกูล  อาคารสถานท่ี  

และสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ นําท้องถิ่นและประชาชนทัว่ไปอาจปฏิบติังานรักษาพยาบาล  งานส่งเสริมสุขภาพ  

งานควบคุมโรค  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ช่ือและระดับของตําแหน่ง 

ตําแหน่งในสายงานนี ้ มีช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันี ้ คือ 

เจ้าพนกังานสุขาภิบาล  2       ระดบั  2 

เจ้าพนกังานสุขาภิบาล  3       ระดบั  3 

เจ้าพนกังานสุขาภิบาล  4       ระดบั  4 

เจ้าพนกังานสุขาภิบาล  5       ระดบั  5 

เจ้าพนกังานสุขาภิบาล  6       ระดบั  6 
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ช่ือตําแหน่ง              เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 2                                 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานขัน้ต้นเกี่ยวกบังานสุขาภิบาล ซ่ึงจําเป็นต้องปฏิบติัโดยผู้มีความรู้ความสามารถ 

หรือความชํานาญงานค่อนข้างสูง ภายใต้การกํากบัตรวจสอบโดยทัว่ไป หรือตามคําสัง่ หรือแบบ หรือ

แนวทางปฏิบติัท่ีมีอยู่อย่างกว้าง ๆ  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  เป็นเจ้าหน้าท่ีขัน้ต้นปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากเกี่ยวกบังานสุขาภิบาลในด้านปฏิบติัการ

เพ่ือส่งเสริมและพฒันาการสุขาภิบาล ซ่ึงหมายรวมถึงอนามยัท่ีเกี่ยวข้องกบัสภาวะสิ่งแวดล้อมทัว่ ๆ  ไป  

อนัมีผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนเพ่ือสนบัสนุนงานสาธารณสุขขัน้มูลฐานของชุมชน

ตามท่ีได้รับมอบหมาย เช่น ดําเนินการจดัหานํา้สะอาด จดัและปรับปรุงแหล่งนํา้ ส่งเสริมให้มีและใช้ส้วมท่ี

ถูกสุขลกัษณะ การกําจดันํา้เสีย การขนถ่ายและทําลายขยะมูลฝอย มูลสตัว์ สิ่งปฏิกลู การจดัให้มีแสง

สว่างและการระบายอากาศ ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ป้องกนัเหตุ

รําคาญ ควบคุมตรวจสอบสถานท่ีผลิตและจําหน่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม นํา้แข็ง จดัตลาดตามหลกัการ

สุขาภิบาล  

อบรม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัการจดัการสุขาภิบาลอาหาร นํา้ สิ่งปฏิกูล อาคารสถานท่ี และสิ่งแวดล้อม 

ทัว่ไปแก่ผู้ นําท้องถิ่นและประชาชนทัว่ไป อาจปฏิบติังานรักษาพยาบาล งานส่งเสริมสุขภาพ งานควบคุม

โรค เช่น รักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อ หรือโรคท่ีพบในท้องถิ่นห่างไกล ตรวจสุขภาพร่างกาย ให้

ภูมิคุ้มกนัโรค และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. ได้รับประกาศนียบตัรเจ้าพนกังานสาธารณสุข (พนกังานอนามัย) ซ่ึงมีระยะเวลาการ 

ศึกษาไม่ต่ํากว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีศึกษาวิชาสามัญ หรือหรือทางอื่นท่ี ก.จ. 

กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ หรือ 

2. ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูงหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างการสาธารณสุข  

โภชนาการหรือทางอื่นท่ี ก.จ.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในงานสุขาภิบาลอยา่งเหมาะสมแกก่ารปฏิบติังานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบงัคบัอืน่ท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก ่

การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

5. มีความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความละเอียดแม่นยํา 

6. มีความสามารถในการให้คําแนะนําเกี่ยวกบัระเบียบและวิธีการปฏิบติังานท่ีอยูใ่น 

ความรับผิดชอบ 
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ช่ือตําแหน่ง    เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 3 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานเกี่ยวกบังานสุขาภิบาลท่ีมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบและคุณภาพงานไม่สงูนกั 

หรือปฏิบติังานสุขาภิบาลท่ียากพอสมควร ซ่ึงจําเป็นต้องปฏิบติัโดยผู้มีความรู้ความสามารถหรือความ

ชํานาญงานสูงพอสมควร ภายใต้การกํากบัตรวจสอบบ้าง และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากพอสมควรเกี่ยวกบัสมควรเกี่ยวกบังานสุขาภิบาล โดยปฏิบติัหน้าท่ี 

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างเพ่ือสง่เสริมและพฒันาการสขุาภิบาล ซ่ึงหมายรวมถึงอนามยัท่ีเกี่ยวข้อง

กบัสภาวะสิ่งแวดล้อมทัว่ ๆ  ไป อนัมีผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนเพ่ือสนบัสนุนงาน 

สาธารณสุขขัน้มูลฐานของชุมชน เช่น ดําเนินการจดัหานํา้สะอาด จดัและปรับปรุงแหล่งนํา้ ควบคุม 

คุณภาพนํา้ด่ืมนํา้ใช้ ส่งเสริมให้มีและใช้ส้วมท่ีถูกสุขลกัษณะ การกําจดันํา้เสีย การขนถ่ายและทําลายขยะ

มูลฝอย มูลสตัว์ สิ่งปฏิกูล การจดัให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ป้องกนัเหตุ

รําคาญ ควบคุมตรวจสอบสถานท่ีผลิตและจําหน่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม นํา้แข็ง การจดัตลาด จดัและ

ดําเนินการพฒันาชุมชนและหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบตามหลกัการสุขาภิบาล อบรม เผยแพร่ความรู้

เกี่ยวกบัการจดัการสุขาภิบาลอาหาร นํา้ สิ่งปฏิกูล อาคารสถานท่ี และสิ่งแวดล้อมทัว่ไปแก่ผู้ นําท้องถิ่นและ

ประชาชนทัว่ไป เป็นต้น ให้คําปรึกษาและนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา อาจปฏิบติังาน

รักษาพยาบาล งานส่งเสริมสุขภาพ งานควบคุมโรค เช่น รักษาผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อหรือโรคท่ีพบในท้องถิ่น 

ห่างไกล ตรวจสุขภาพ ให้ภูมิคุ้มกนัโรค และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานสุขาภิบาล 2 หรือเจ้าพนกังานส่งเสริม 

สุขภาพ 2 หรือเจ้าพนกังานควบคุมโรค 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 2 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานสุขาภิบาล หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อย 

กว่า 1 ปี กําหนดเวลา 2 ปี ให้เพ่ิมเป็น 3 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังาน

สุขาภิบาล 2 ข้อ 1 หรือเจ้าพนกังานส่งเสริมสุขภาพ 2 ข้อ 1 หรือเจ้าพนกังานควบคุมโรค 2 ข้อ 1               
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกนัเจ้าพนกังานสุขาภิบาล 2 แล้ว จะต้อง 

1. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสงัคมโดย 

เฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

2. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
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ช่ือตําแหน่ง    เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 4 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานเกี่ยวกบังานสุขาภิบาลท่ีมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบและคุณภาพของงานสูง  

หรือปฏิบติังานสุขาภิบาลท่ีค่อนข้างยากมาก ซ่ึงจําเป็นต้องปฏิบติัโดยผู้มีความรู้ความสามารถหรือความ

ชํานาญงานค่อนข้างสูงมาก โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบ หรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง หรือ

ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้

ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานสขุาภิบาลโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบติัของเจ้าหน้าท่ี หรือปกครองผู้อยู่

ใต้บงัคบับญัชาจํานวนหน่ึงและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากมากเกี่ยวกบังานสุขาภิบาล  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง  เพ่ือส่งเสริมและพฒันาการสุขาภิบาลซ่ึงหมายรวมถึงอนามัยท่ีเกี่ยวข้องกบัสภาวะ

สิ่งแวดล้อมทัว่ ๆ ไปอนัมีผลกระทบต่อชีวิต    ความเป็นอยู่ของประชาชน เพ่ือสนบัสนุนงานสาธารณสุขขัน้

มูลฐานของชุมชน เช่น ดําเนินการจดัหานํา้สะอาด  จดัและปรับปรุงแหล่งนํา้ ควบคุมคุณภาพนํา้ด่ืมนํา้ใช้ 

ส่งเสริมให้มีและใช้ส้วมท่ีถูกสุขลกัษณะ การกําจดันํา้เสีย  การขนถ่ายและทําลายขยะมูลฝอย มูลสตัว์  สิ่ง

ปฏิกูล  ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ป้องกนัเหตุรําคาญ   ควบคุมตรวจสอบสถานท่ีผลิตและจําหน่ายอาหาร 

เคร่ืองด่ืม  

นํา้แข็ง การจดัตลาด ควบคุมการจดัและดําเนินการพฒันาชุมชนและหมู่บ้านตามหลกัการสุขาภิบาล  

อบรม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัการจดัการสุขาภิบาลอาหาร นํา้ สิ่งปฏิกูล อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 

ทัว่ไปแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องผู้นําท้องถิ่นและประชาชนทัว่ไป เป็นต้น ให้คําปรึกษาแนะนําในการ

ปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี   อาจ

ปฏิบติังานรักษาพยาบาล งานส่งเสริมสุขภาพ งานควบคุมโรค เช่น  ดําเนินงานรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วย

โรคติดต่อและโรคท่ีพบในท้องถิ่นห่างไกล ตรวจสุขภาพ ให้ภูมิคุ้มกนัโรค และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทําหน้าท่ี

ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข  

ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่ง เจ้าพนกังานสุขาภิบาล 2 หรือ  เวชกร 2 หรือ 

เจ้าพนกังานส่งเสริมสุขภาพ 2 หรือเจ้าพนกังานควบคุมโรค 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 3 หรือ ท่ี ก.จ.

เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานสุขาภิบาล หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ  

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานสุขาภิบาล 2 หรือเจ้าพนกังาน 

ส่งเสริมสุขภาพ 2 หรือเจ้าพนกังานควบคุมโรค 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 2 หรือ ก.จ.เทียบเท่า

มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานสุขาภิบาลหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่

น้อยกว่า 1 ปี กําหนดเวลา 4 ปี ให้เพ่ิมเป็น 5 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังาน

สุขาภิบาล 2 ข้อ 1 หรือเจ้าพนกังานส่งเสริมสุขภาพ 2 ข้อ 1 หรือเจ้าพนกังานควบคุมดรค 2 ข้อ 1 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าพนกังานสุขาภิบาล 3 แล้ว จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ  ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

2. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา และ 

เสนอแนะวิธีการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก.จ. กําหนดวันท่ี  21  มิถุนายน  2545 

ช่ือตําแหน่ง    เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 5 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ

และคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานสุขาภิบาล โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังาน

ของเจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนพอสมควร  หรือปฏิบติังานสุขาภิบาลท่ียากมาก  

โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบ และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกบังานสุขาภิบาล   โดยปฏิบติั

หน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เพ่ือส่งเสริมและพฒันาการสุขาภิบาล ซ่ึงหมายรวมถึงอนามัยท่ี

เกี่ยวข้องกบัสภาวะสิ่งแวดล้อมทัว่ ๆ  ไป อนัมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เพ่ือสนบัสนุน

งานสาธารณสุขขัน้มูลฐานของชุมชน เช่น การจดัหาปรับปรุงแหล่งนํา้ และคุณภาพของนํา้ด่ืมนํา้ใช้ การจดั

ดําเนินการให้มีการใช้ส้วมท่ีถูกสุขลกัษณะ การกําจดันํา้เสีย การขนถ่าย  และทําลายขยะมูลฝอย  มูลสตัว์  

สิ่งปฏิกูล  การจดัและปรับปรุงสิง่แวดล้อม การป้องกนัเหตุรําคาญ การควบคุมตรวจสอบสถานท่ีผลิตและ

จําหน่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม นํา้แข็ง การจดัตลาด การพฒันาชุมชน ตามหลกัการสุขาภิบาลให้การอบรม  

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัการสขุาภิบาลด้านต่าง ๆ  แก่เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ นําท้องถิ่นและประชาชนทัว่ไป 

เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและ 

ชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทําหน้าท่ี

ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข 

ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานสุขาภิบาล 2  หรือเจ้าพนกังานส่งเสริม 

สุขภาพ 2 หรือ เจ้าพนกังานควบคุมโรค 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 4 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่

น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานสุขาภิบาล หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  



1 ปี หรือ 
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2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานสุขาภิบาล 2 หรือเจ้าพนกังานส่งเสริม 

สุขภาพ 2  หรือเจ้าพนกังานควบคุมโรค 2 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 3 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่า

มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานสุขาภิบาล หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่

น้อยกว่า 1 ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าพนกังานสุขาภิบาล 4 แล้ว จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล  

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก.จ. กําหนดวันท่ี  21  มิถุนายน  2545 

ช่ือตําแหน่ง    เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 6 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูง หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบและคุณภาพ

ของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผดิชอบงานสุขาภิบาล โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้

อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบติังานสุขาภิบาลในลกัษณะผู้ ชํานาญการ หรือผู้มีความรู้

ความสามารถและความชํานาญเทียบได้ระดบัเดียวกนัและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

  ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกบังานสุขาภิบาล โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอยา่ง

หน่ึงหรือหลายอย่าง เพ่ือส่งเสริมและพฒันาการสุขาภิบาล ซ่ึงหมายรวมถึงอนามยัท่ีเกี่ยวข้องกบัสภาวะ 

สิ่งแวดล้อมทัว่ ๆ  ไป อนัมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เพ่ือสนบัสนุนงานสาธารณสุขขัน้

มูลฐานของชุมชน เช่น จดัหาและปรับปรุงแหล่งนํา้ และคุณภาพของนํา้ด่ืมนํา้ใช้ จดัดําเนินการให้มีและ 

ใช้ส้วมท่ีถูกสุขลกัษณะ ตลอดจนการกําจดันํา้เสีย การขนถ่ายและทําลายขยะมูลฝอย มูลสตัว์ สิ่งปฏิกูล  

จดัและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ป้องกนัเหตุรําคาญ ควบคุมตรวจสอบสถานท่ีผลิตและจําหน่ายอาหาร  

เคร่ืองด่ืม นํา้แข็ง จดัตลาดและพฒันาชุมชน ตามหลกัการสุขาภิบาล ให้การอบรม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบั

การสุขาภิบาลด้านต่าง ๆ  แก่เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ นําท้องถิ่น และประชาชนทัว่ไป เป็นต้น พิจารณา 

ศึกษาวิเคราะห์ ทําความเห็นสรุปรายงานเสนอแนะและดําเนินการปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญ

เกี่ยวกบังานสุขาภิบาลฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา 

ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับ

แต่งตัง้เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสว่นราชการท่ีสงักดั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้วยงัทําหน้าท่ี

กําหนดนโยบายการปฏิบติังาน พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ี และงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับ 

ผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉยั  สงัการ  ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษา

แนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ด้วย 



  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานสุขาภิบาล  2 หรือเจ้าพนกังานส่งเสริม 

สุขภาพ 2 หรือเจ้าพนกังานควบคุมโรค 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 5 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่

น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานสุขาภิบาล หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  

1 ปี หรือ 

2.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานสุขาภิบาล 2   หรือเจ้าพนกังาน 

ส่งเสริมสุขภาพ 2 หรือเจ้าพนกังานควบคุมโรค 2 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 4 หรือท่ี ก.จ.

เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานสุขาภิบาล หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าพนกังานสุขาภิบาล 5 แล้วจะต้อง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ก.จ. กําหนดวันท่ี  21  มิถุนายน  2545 
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