
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

 

สายงาน          วิชาการสุขาภิบาล 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ  ท่ีปฏิบติังานทางวิชาการสุขาภิบาล ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ี

ปฏิบติัเกี่ยวกบัการศึกษา วิเคราะห์ และวินิจฉยัปัญหาทางวิชาการสุขาภิบาล กําหนดนโยบายวางแผนงาน

และดําเนินงานวิชาการสุขาภิบาลตามแผน วัดและประเมินผลการดําเนินงานสุขาภิบาล กําหนดระบบและ

วิธีการด้านนิเทศ นิเทศ ควบคุมติดตามผลและประเมินผลงานสุขาภิบาล และงานวิชาการ สุขาภิบาล 

ศึกษา ค้นคว้า วิจยั ด้านวิชาการสุขาภิบาล จดัสอน สอนและอรรมด้านการสุขาภิบาล จดัการประชุม  และ

ดําเนินการด้านเผยแพร่กิจการทางวิชาการสุขาภิบาล ให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะและแนะแนวทางวิชาการ

สุขาภิบาล กําหนด จรรโลง และสร้างมาตรฐานงานสุขาภิบาล และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ช่ือและระดับตําแหน่ง 

  ตําแหน่ง ในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่ง ดงันี ้คือ 

   นกัวิชาการสุขาภิบาล 3   ระดบั 3  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

  นกัวิชาการสุขาภิบาล 4   ระดบั 4 ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นกัวิชาการสุขาภิบาล 5   ระดบั 5 ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นกัวิชาการสุขาภิบาล 6   ระดบั 6 ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

  นกัวิชาการสุขาภิบาล 7   ระดบั 7 ตําแหน่งประเภททัว่ไป 
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ช่ือตําแหน่ง    นักวิชาการสุขาภิบาล 3 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฎิบติังานระดบัต้นเกี่ยวกบังานวิชาการสุขาภิบาลท่ียุ่งยาก

พอสมควร ตามคําแนะนํา แนวทางคู่มือปฏิบติังานท่ีมีอยู่บ้างแต่ไม่ทัง้หมด โดยปฏิบติังานภายใต้การ

กํากบั แนะนํา หรือตรวจสอบงานบ้าง หรืออาจได้รับมอบหมายงานบางส่วนให้รับผิดชอบ  โดยจะได้รบั

คําแนะนําเป็นพิเศษในกรณีท่ีมีปัญหา และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น ร่วมศึกษาค้นคว้า เพ่ือการวิเคราะห์

วิจยังานวิชาการสุขาภิบาล เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกบัปัญหาและวิธีแก้ไข รวมทัง้การกําหนดมาตรฐานงาน

สุขาภิบาล ให้คําแนะนําตรวจสอบเกี่ยวกบัการกาํจดันํา้เสีย การกําจดัขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล  การจดั

สุขาภิบาลอาหาร  การจดัอาคารสถานท่ี การปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อมทัว่ไปและเหตุรําคาญอื่น ๆ  แนะนํา 

และควบคุมการดําเนินงานของสถานท่ีจําหน่ายอาหาร  เคร่ืองด่ืมและนํา้แข็ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ี

กําหนดไว้ เผยแพร่ อบรมกิจกรรมสขุาภิบาลแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องและประชาชน เป็นต้น  และปฏิบติั

หน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

          ได้รับปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์เน้น

วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามยัและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์

สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสขุาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

หรือทางอื่นท่ี ก.จ.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้  

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในวิชาการสุขาภิบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้เกี่ยวกบักฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการพลเรือน กฎหมาย ว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบงัคบัอื่นท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

3. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสงัคม โดย 

เฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

4. มีความสามารถในการสํารวจข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 

5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

6. มีความสามารถในการสื่อสาร รับฟัง และชีแ้จงผู้อื่นอย่างเหมาะสม 

7. มีความรู้ ความสามารถในการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้อยา่งเหมาะสมกบัหน้าท่ีความ 

รับผิดชอบของตําแหน่ง 
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ช่ือตําแหน่ง    นักวิชาการสุขาภบิาล 4 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบังานวิชาการสุขาภิบาลท่ียากต้อง

ใช้ความรู้และประสบการณ์กบังานท่ีปฏิบติั เพ่ือปรับวิธีการและแนวทางดําเนินการให้เหมาะสม โดย

ปฏิบติังานภายใต้การกาํกบั แนะนํา ตรวจสอบเฉพาะกรณีท่ีจําเป็น หรืออาจได้รับมอบอาํนาจงานบางส่วน

ให้รับผิดชอบ โดยมีการรายงานผลเป็นระยะ และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รบัมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น ศึกษา วิเคราะห์อุปสรรคและปัญหา

ขดัข้องในการปฏิบติังานด้านสุขาภิบาล  และการกาํหนดมาตรฐานงานสุขาภิบาล เช่น การกําจดัขยะ 

มูลฝอย อุจจาระ นํา้เสีย การควบคุมพาหะนําโรค การจดัหานํา้ด่ืม นํา้ใช้ การสุขาภิบาลอาหารอาคาร

สถานท่ี การสุขาภิบาลทัว่ไป สิ่งแวดล้อมทัว่ไป และเหตุรําคาญอื่น ๆ  การอบรมส่งเสริมและเผยแพร่

กิจกรรมทางสุขาภิบาล ร่วมปฏิบติังานในโครงการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจยัเกี่ยวกบัการสุขาภิบาล เพ่ือ

ปรับปรุงมาตรฐานสุขาภิบาล ควบคุมการจดัทํารายงานผลการปฏิบติังาน ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  

เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี เป็นต้น และปฏิบติังานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการสุขาภิบาล 3 และได้ดํารงตําแหน่งใน 

ระดบั 3 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิชาการ

สุขาภิบาล หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กําหนด 2 ปี ให้ลดเป็น 1 ปี สําหรับผู้มี

คุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามข้อ 2 หรือ 

2. ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างสาธารณสุขศาสตร์  ทางวิทยาศาสตร์                

การแพทย์ด้านสาธารณสุขและอนามยั   ทางวิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสขุาภิบาล   วิศวกรรม         

สิ่งแวดล้อมหรือทางอื่นท่ี   ก.จ. กําหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถ เช่นเดียวกบันกัวิชาการสุขาภิบาล 3 แล้ว จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ  ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

2. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
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ช่ือตําแหน่ง    นักวิชาการสุขาภิบาล 5 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบังานวิชาการสุขาภิบาลท่ีค่อนข้าง

ยากมาก โดยต้องใช้ความรู้ประสบการณ์ในงานท่ีปฏิบติั  เพ่ือกําหนดแนวทางและจดัทําแผนปฏิบติังาน

โดยไม่ต้องมีการกํากบั ตรวจสอบ แนะนํา หรืออาจได้รับมอบอํานาจเต็มท่ี มีอิสระในการทํางาน โดยจะมี

การกลัน่กรองงานบางเร่ืองท่ีสําคญั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น  วิเคราะห์ วิจยั เกี่ยวกบัการจดัหา

ปรับปรุงและควบคุมคุณภาพนํา้ท่ีใช้ในการอุปโภคและบริโภค วิเคราะห์วิจยั เกี่ยวกบัการทําลายแหล่ง

เพาะพนัธ์ุแมลง พาหะนําโรค การกําจดัอุจจาระ การกําจดันํา้เสียการกาํจดัขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลการ

สุขาภิบาลอาหาร  การปรับปรุงสิง่แวดล้อมทัว่ไปและเหตุรําคาญอื่น ๆ  กําหนดมาตรฐาน และการ

ตรวจสอบคุณภาพของงานสุขาภิบาลด้านต่าง ๆ  ควบคุมการเผยแพร่กจิกรรมทางด้านสุขาภิบาล ให้

คําปรึกษาแนะนํา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี เป็นต้น และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการสุขาภิบาล 3 หรือนกัวิชาการสุขาภิบาล 4 

ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 4 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติั 

ราชการเกี่ยวกบังานวิชาการสุขาภิบาล หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

 2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการสุขาภิบาล 3 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํา

กว่าระดบั 3 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิชาการ

สุขาภิบาล หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กําหนด 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สําหรับผู้มี

คุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการสุขาภิบาล 4 ข้อ 2  
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัวิชาการสุขาภิบาล 4 แล้ว จะต้อง 

1. มีความรู้ในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

3. มีความสามารถในการจดัทําแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา แนะนํา และเสนอ 

แนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 
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ช่ือตําแหน่ง    นักวิชาการสุขาภิบาล 6 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป  

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้างาน ควบคุมการปฏิบติังานวิชาการสุขาภิบาล ท่ีมีขอบเขต

เนือ้หาของงานค่อนข้างหลากหลาย และมีขัน้ตอนการทํางานท่ียุ่งยากพอสมควร โดยกํากบั ตรวจสอบ

ผู้ปฏิบติังานหรือปกครองผู้ใต้บงัคบับญัชาจํานวนหน่ึง หรือ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบังานวิชาการสุขาภิบาลท่ียาก

มากโดยต้องใช้ความรู้ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณ์กบังานท่ีปฏิบติัไม่ต้องมีการ

กํากบัตรวจสอบแนะนําการปฏิบติังาน สามารถวางแผนและตดัสินใจกําหนดแนวทางการทํางานให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์และแก้ปัญหาในงานท่ีรับผิดชอบให้สําเร็จตามวตัถุประสงค์และปฏิบติัหน้าท่ีอื่น

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เกี่ยวกบัปัญหา

และวิธีการแก้ไข รวมทัง้การกําหนดมาตรฐานงานสุขาภิบาลขัน้มูลฐาน เสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกบั

งานสุขาภิบาลด้านต่าง ๆ  วางแผนและดําเนินงานตามโครงการเกี่ยวกบัการสุขาภิบาล เช่น โครงการ

สุขาภิบาลอาหาร สุขาภิบาลฉุกเฉิน อบรมเผยแพร่กิจกรรมทางสุขาภิบาล ดําเนินการและแก้ปัญหาขดัข้อง

ต่าง ๆ  ในการปฏิบติังานเกี่ยวกบัการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และส่งเสริมงานสุขาภิบาล ฝึกอบรมและให้ 

คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง  ๆ เกี่ยวกบั

งานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตัง้ เป็นต้น และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ี 

เกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทําหน้าท่ี

ประสานงานและแก้ไขปัญหาข้อขดัข้องในการปฏิบติังานท่ีรับผิดชอบด้วย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการสุขาภิบาล 3 หรือนกัวิชาการสุขาภิบาล 4 

ข้อ 2  และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 5 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติั

ราชการเกี่ยวกบังานวิชาการสุขาภิบาล หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

 2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการสุขาภิบาล 3 หรือนกัวิชาการสุขาภิบาล 4 

ข้อ 2  และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 4 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4 ปี โดยจะต้องปฏิบติั 

ราชการเกี่ยวกบังานวิชาการสุขาภิบาล หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 

 

ก.จ.กําหนดเมื่อวันที่  21  มิถนุายน  2545 

และแก้ไขเพิม่เติมตามมติ ก.จ. ครัง้ที่  6/2548  เมื่อวันที่  23  มิถนุายน  2548 



- 2 - 

 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัวิชาการสุขาภิบาล 5 แล้ว 

1. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการทําแผ่นตารางทําการ (Spreadsheet) 

2. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

3. มีความสามารถในการริเร่ิม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
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ช่ือตําแหน่ง                              นักวิชาการสุขาภิบาล  7 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ       

ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้างาน ควบคุมการปฏิบติังานวิชาการสุขาภิบาล ท่ีมีขอบเขตเนือ้         

หาของงานหลากหลายและมีขนัตอนการทํางานท่ียุ่งยากซบัซ้อนค่อนข้างมาก โดยกํากบัตรวจสอบผู้ปฏิบติั 

หรือผู้ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากพอสมควร  หรือ 

  ปฏิบติังาน ในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบังานวิชาการสุขาภิบาลท่ียาก 

เป็นพิเศษ โดยต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์กบังานท่ีปฏิบติั  เพ่ือกําหนดแนวทางและจดัทํา 

คําชีแ้จงสําหรับงานท่ีจะทํา ติดตามวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ต่าง ๆ    เพ่ือจดัทําข้อเสนอแนะ  

โดยปฏิบติังานอิสระและต้องตดัสินใจเกี่ยวกบัการปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบติังานให้ครอบคลุมสอดคล้อง 

กบัสถานการณ์ใหม่ ๆ   และแก้ไขปัญหาในงานท่ีรับผิดชอบมาก  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รบัมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เกี่ยวกบัปัญหา 

และวิธีการแก้ไข รวมทัง้การกําหนดมาตรฐานงานสุขาภิบาลขัน้มูลฐาน วางแผนและดําเนินงานตาม 

โครงการเกี่ยวกบัการสุขาภิบาล เช่น โครงการสุขาภิบาลอาหาร สุขาภิบาลฉุกเฉิน ควบคุมการดําเนินงาน

สุขาภิบาลด้านต่าง ๆ  เช่น  สุขาภิบาลเร่ืองนํา้  การควบคุมพาหะนําโรค   สิ่งปฏิกูล   อาคารสถานท่ี  และ 

สุขาภิบาลทัว่ไป อบรมเผยแพร่กจิกรรมทางสขุาภิบาล   เข้าร่วมประชุมในการกาํหนดนโยบายละแผนงาน 

ของส่วนราชการ ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบ 

ปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่างๆ     เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ     ตามท่ีได้รับ 

แต่งตัง้  เป็นต้น  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทําหน้าท่ี 

กําหนดแผนงาน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุง  แก้ไข ติดตาม 

ประเมินผล  และแก้ไขปัญหาข้อขดัข้องในการปฏิบติังานด้วย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการสุขาภิบาล 3 หรือนกัวิชาการสุขาภิบาล 4 

ข้อ 2  และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 6  หรือท่ี ก.พ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติั

ราชการเกี่ยวกบังานวิชาการสุขาภิบาล  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ 

 2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการสุขาภิบาล 3 หรือนกัวิชาการสุขาภิบาล 4  

ข้อ 2  และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 5  หรือท่ี  ก.พ.  เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี   โดยจะต้อง

ปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิชาการสุขาภิบาล  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัวิชาการสุขาภิบาล  6 แล้ว จะต้องมี 

ความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล  และปัญหาด้านการเมืองเศรษฐกิจและสงัคมของ 

ประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.จ.กําหนดเมื่อวันที่  21  มิถนุายน  2545 

และแก้ไขเพิม่เติมตามมติ ก.จ. ครัง้ที่  6/2548  เมื่อวันที่  23  มิถนุายน  2548 


	มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
	ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
	ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
	ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
	ตำแหน่งประเภท      ทั่วไป
	หน้าที่และความรับผิดชอบ
	ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ควบคุมการปฏิบัติงานวิชาการสุขาภิบาล ที่มีขอบเขตเนื้อ
	หาของงานหลากหลายและมีขันตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยกำกับตรวจสอบผู้ปฏิบัติ
	หรือผู้ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากพอสมควร  หรือ
	ปฏิบัติงาน ในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิชาการสุขาภิบาลที่ยาก
	เป็นพิเศษ โดยต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์กับงานที่ปฏิบัติ  เพื่อกำหนดแนวทางและจัดทำ
	คำชี้แจงสำหรับงานที่จะทำ ติดตามวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ต่าง ๆ   เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ  โดยปฏิบัติงานอิสระและต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้ครอบคลุมสอดคล้อง
	กับสถานการณ์ใหม่ ๆ  และแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบมาก  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับปัญหา
	และวิธีการแก้ไข รวมทั้งการกำหนดมาตรฐานงานสุขาภิบาลขั้นมูลฐาน วางแผนและดำเนินงานตาม
	โครงการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล เช่น โครงการสุขาภิบาลอาหาร สุขาภิบาลฉุกเฉิน ควบคุมการดำเนินงานสุขาภิบาลด้านต่าง ๆ เช่น  สุขาภิบาลเรื่องน้ำ  การควบคุมพาหะนำโรค   สิ่งปฏิกูล   อาคารสถานที่  และ

	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
	ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
	นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนักวิชาการสุขาภิบาล  6 แล้ว จะต้องมี




