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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิชาการสุขาภิบาล

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการสุขาภิบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และวินิจฉัยปัญหาทางวิชาการสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมกาหนดนโยบาย
วางแผนงานและดาเนิน งานวิช าการสุ ขาภิบาลตามแผน วัดและประเมินผลการดาเนินงานสุขาภิบาล การ
จัดการของเสียและสิ่งปฏิกูลอย่างระบบเบ็ดเสร็จ ในด้านการรวบรวม การขนส่ง การแปรสภาพวัสดุเหลือใช้
และการกาจัด กาหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ นิเทศ ควบคุม ติดตามผลและประเมินผลงานสุขาภิบาล และ
งานวิชาการสุขาภิบาล ศึกษาค้นคว้า วิจัยด้านวิชาการสุขาภิบาล จัดสอน สอน และอบรมด้านการสุขาภิบาล
จัดการประชุมและดาเนินการด้านเผยแพร่กิจการทางวิชาการสุขาภิบาล ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะและแนะ
แนวทางวิชาการสุขาภิบาล กาหนด จรรโลง และสร้างมาตรฐานงานสุขาภิบาล อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล
งานวิชาการควบคุมโรคเพื่อประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐานการสาธารณสุขของชุมชนและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักวิชาการสุขาภิบาล
ระดับปฏิบัติการ
นักวิชาการสุขาภิบาล
ระดับชานาญการ
นักวิชาการสุขาภิบาล
ระดับชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสุขาภิบาล
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558

ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการสุขาภิบาล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการสุขาภิบาล

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานงานฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในงาน
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการสุขาภิบาล ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึก ษา ค้ น คว้า วิเคราะห์ วิจั ย ส ารวจ รวบรวม ข้ อมู ล ทางวิช าการเบื้ องต้น ที่
ไม่ซับซ้อนเกี่ยวกับงานด้านสุขาภิบาล รวมถึงการอนามัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะสิ่งแวดล้อม อันมีผลกระทบต่อ
ชี วิ ต และสภาพความเป็ น อยู่ ข องประชาชน เช่ น การศึ ก ษาสถานการณ์ สิ่ ง แวดล้ อ มการเกิ ด โรค
และการแพร่กระจาย การจัดการน้าเสีย การจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
การจั ด การสุ ข าภิ บ าลอาหาร การจั ด การที่ เป็ น อัน ตรายต่ อ สุ ขภาพและอาชี ว อนามั ยและความปลอดภั ย
การจัดการอาคารสถานที่และการปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อมทั่วไป และเหตุราคาญอื่นๆ ควบคุมการดาเนินงาน
ของสถานที่จาหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มให้ เป็นไปตามาตรฐานที่กาหนด เพื่อเสริมสร้างและพัฒ นาระบบ
การสุขาภิบาลที่ดี
1.2 สรุปรายงานเกี่ยวกับการดาเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ
สุขาภิบาลเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
1.3 ติ ด ตามผลการศึ ก ษา วิเคราะห์ และวิ จั ย งานด้ านสุ ข าภิ บ าล เพื่ อ น ามาใช้ ใน
การปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความจาเป็นของท้องที่
1.4 พั ฒ นาเนื้ อ หา องค์ ค วามรู้ คุ ณ ภาพมาตรฐานเกี่ ย วกั บ งานด้ า นสุ ข าภิ บ าล
สิ่งแวดล้อมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาเกี่ยวกับงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และจัดทาคู่มือ แนวทาง
ปฏิบัติ เอกสารทางวิชาการ สิ่งพิมพ์ และอุปกรณ์ต่างๆ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วน
ร่วมในการรักษาและจัดการสภาพแวดล้อมอันมีผลกระทบต่อสุขภาพ
1.5 ปฏิบัติการในการแก้ไข ฟื้นฟู รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การตรวนสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ ดูแล บารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
ให้พร้อมใช้งาน เพื่อพัฒ นามาตรการและปรับปรุงวิธี การดาเนินการและจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
จัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
1.6 จัดทาฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เช่น ข้อมูล
เกี่ย วกับ คุณ ภาพน้ า อากาศและเสี ย ง พื้น ที่เสี่ ยง ประชากร ปริมาณขยะมู ล ฝอย สถานที่ ป ระกอบกิจ การ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เป็นต้น เพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการ
ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

1.7 ประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อ มการท างาน ประเมิ น สถานประกอบการ สถานบริ ก าร
สาธารณะ สถานที่สาธารณะ ทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันควบคุม ทาลายแหล่งแพร่เชื้อ และ
พาหะนาโรคอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
1.8 ปฏิบั ติงานส่งเสริม ควบคุม กากับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข และกฎหมายเกี่ยวกับการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการคุ้มครองโรค
และภัยสุขภาพของประชาชน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคลหรือหน่วยงานหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ไ ด้รับ
มอบหมาย
4. ด้านบริการ
4.1 ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพพร้อมนาไปใช้งานอยู่
เสมอ รวมทั้งสนับ สนุ นงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ บริการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ การบริการ
ดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น
4.2 สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ หรื อเทคโนโลยีแก่บุคคลในหน่วยงาน
เพื่อให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 ให้ ค าแนะน า ตอบปั ญ หาและชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ งานสุ ช าภิ บ าลสิ่ งแวดล้ อ มที่ ต น
รับผิดชอบในระดับเบื้องต้น แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนในได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และสามารถนาไปปฏิบัติให้มีสุขภาพที่ดี
4.4 ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทาเอกสาร คู่มือ สื่อเผยแพร่ หรือจัดกิจกรรม
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
4.5 ร่ ว มปฏิ บั ติ ก ารในการพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรและองค์ ก ร เพื่ อ ให้ เป็ น
บุคลากรที่มีความชานาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขาภิบาล สุขาภิบาล
สิ่ งแวดล้ อม วิท ยาศาสตร์ เน้ น วิทยาศาสตร์สุ ขาภิ บาล วิทยาศาสตร์ส าธารณสุ ข วิท ยาศาสตร์อนามัยและ
สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุ ขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่ งแวดล้ อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุ ขาภิบาล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ได้

2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขาภิ บาล สุขาภิบาล
สิ่ งแวดล้ อม วิท ยาศาสตร์ เน้ น วิทยาศาสตร์สุ ขาภิ บาล วิทยาศาสตร์ส าธารณสุ ข วิท ยาศาสตร์อนามัยและ
สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุ ขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่ งแวดล้ อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุ ขาภิบาล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขาภิบาล สุขาภิบาล
สิ่ งแวดล้ อม วิท ยาศาสตร์ เน้ น วิทยาศาสตร์สุ ขาภิ บาล วิทยาศาสตร์ส าธารณสุ ข วิท ยาศาสตร์อนามัยและ
สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุ ขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่ งแวดล้ อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุ ขาภิบาล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 1
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 1
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 1
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 1
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 1
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 1
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 1
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 1
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 1
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 1
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 1
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 1
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 1
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 1

3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1

ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการสุขาภิบาล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการสุขาภิบาล

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานหรือเทียบเท่า ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ ร่ว มปฏิ บั ติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสู งในด้านวิช าการ
สุขาภิบาล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไชปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถประสบการณ์
และความช านาญงานสู งในด้ านวิ ช าการสุ ข าภิ บ าล ปฏิ บั ติ งานที่ ต้ อ งตั ด สิ น ใจห รื อ แก้ ปั ญ หาที่ ย าก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา ค้ น คว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้ อมูล เรื่อ งที่ ยากและมีค วามซับ ซ้อ น
ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการด้านสุขาภิบาล รวมถึงการอนามัยที่เกี่ยวข้อ งกับสภาวะสิ่งแวดล้อม อันมีผลก
กระทบต่ อ ชี วิต และสภาพความเป็ น อยู่ ของประชาชน เช่ น สถานการณ์ สิ่ งแวดล้ อ มการเกิ ด โรคและการ
แพร่กระจาย การจัดการน้าเสีย ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย สิ่งปฏิกูล มลพิษทางอากาศและเสียง การจัดการ
สุขาภิบาลอาหาร การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุ ขภาพและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัด
อาคารสถานที่และปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อมทั่วไป เหตุราคาญอื่นๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและการดารงชีวิต
ของประชาชน เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาระบบสุขาภิบาลให้ดียิ่งขึ้น
1.2 วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งวิเคราะห์รายงาน
เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งาน หรื อ รายงานการรวบรวมข้ อ มู ล ทางวิ ช าการด้ า นสุ ข าภิ บ าลและเสนอแนะ
เพื่อประกอบการจัดทามาตรฐานงานสุขาภิบาล
1.3 กากับ ดูแล การประเมินผลการดาเนินงานในโครงการต่างๆ เพื่อให้ทราบผลการ
ดาเนินการและนามาปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
1.4 กากับ ดู แลการพั ฒ นาเนื้ อหาองค์ค วามรู้ คุณ ภาพมาตรฐานเกี่ยวกับ งานด้าน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา เกี่ยวกับงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และจัดทา
คู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ วิ่งพิมพ์ และอุปกรณ์ต่างๆ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และ
มีส่วนร่วมในการรักษาและจัดการสภาพแวดล้อมอันมีผลกระทบต่อสุขภาพ
1.5 ก ากั บ ดู แ ล การปฏิ บั ติ ก ารในการแก้ ไ ข ฟื้ น ฟู รั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ ดูแลบารุงรักษา
เครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน เพื่อพัฒนามาตรฐานและปรับปรุงวิธีการดาเนินการและจัดหาเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ

1.6 วิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุ ขาภิบาล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
คุณภาพน้า อากาศและเสียง พื้นที่เสี่ยง ประชากร ปริมาณขยะมูลฝอย สถานที่ประกอบกิจการตามกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุข เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
1.7 ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า การประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อ มการท างาน ประเมิ น สถาน
ประกอบการ สถานบริการสาธารณะ สถานที่สาธารณะทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันควบคุม
ตัดวงจรการระบาดของโรค ทาลายเหล่งแพร่เชื้อ และพาหะนาโรคอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
1.8 ปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม กากับ พัฒนามาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข และกฎหมายเกี่ยวกับสุขาภิบาล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการคุ้มครองป้องกันโรคและ
ภัยสุขภาพของประชาชน
2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรื อ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผนการท างานตามแผนงาน หรื อ โครงการของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแกปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานการทางานร่วมกัน โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนา
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น หรื อ ค าแนะน าเบื้ อ งต้ น แก่ ส มาชิ ก ในที ม งาน หรื อ บุ ค คล หรื อ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้บริการด้านสุขาภิบาลที่ตนรับผิดชอบ รวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการให้บริการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างอนามัยและสภาวะแวดล้อมที่ดี
แก่ประชาชน
4.2 ด าเนิ น การถ่ า ยทอดความรู้ ท างวิ ช าการ หรื อ เทคโนโลยี แ ก่ เจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ
รองลงมาในหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เพื่อสร้างความรู้และสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่
ค่อนข้างยาก แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล และความรู้
ที่เป็นประโยชน์ สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4.4 ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทาเอกสาร คู่มือ สื่อเผยแพร่ หรือจัดกิจกรรม
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือ
อุปกรณ์ วิธีการ หรือประยุกต์เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน
4.5 ปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร เพื่อให้เป็นบุคลกรที่มี
ความชานาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการสุขาภิบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ ล ดเป็ น 4 ปี ส าหรั บ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการสุ ข าภิ บ าล
ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล
ระดับ ปฏิ บั ติ การ ข้อ 3 หรื อดารงตาแหน่ งอย่างอื่นที่ เที ยบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการสุขาภิบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 2
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 2
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 2
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 2
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 2
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 2
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 2
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 2
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 2
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 2
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 2
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 2
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 2

3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2

ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการสุขาภิบาล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการสุขาภิบาล

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในด้านวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานสูงมากในด้านวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วางแนวทางการศึกษาศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูล เรื่องที่ยาก
และมี ความซับ ซ้อน ต้องอาศัย ความรู้ ทางวิช าการด้านสุ ขาภิบ าล หรือประสบการณ์ สู ง เช่น สถานการณ์
สิ่งแวดล้อม การเกิดโรคและการแพร่กระจาย การจัดการน้าเสีย ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย สิ่งปฏิกูล มลพิษ
ทางอากาศและเสียง การจัดการสุขาภิบาลอาหาร การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย การจัดอาคารสถานที่และปรับปรุงแก้ไขสิ่ งแวดล้ อมทั่วไป เหตุราคาญอื่นๆ ที่มีผลต่อ
สุขภาพอนามัยและการดารงชีวิตของประชาชน เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
พัฒนาระบบสุขาภิบาลให้ดี
1.2 วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน รวมทั้ งวิเคราะห์รายงาน
เกี่ย วกับการดาเนิน งาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านสุขาภิบาลและเสนอแนะ เพื่อวาง
แนวทางในการจัดทามาตรฐานงานด้านสุขาภิบาล และปรับปรุงระบบงานสุขาภิบาลให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
1.3 วางแนวทางการประเมินผลการดาเนินงานในโครงการต่างๆ เพื่อให้ทราบผลการ
ดาเนินการและนามาปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
1.4 วางแนวทางการพัฒ นาเนื้อหาองค์ความรู้ คุณ ภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้าน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา เกี่ยวกับงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และจัดทา
คู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ วิ่งพิมพ์ และอุปกรณ์ต่างๆ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และ
มีส่วนร่วมในการรักษาและจัดการสภาพแวดล้อมอันมีผลกระทบต่อสุขภาพ
1.5 ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ก ารในการแก้ ไ ข ฟื้ น ฟู รั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ ดูแลบารุงรักษา
เครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน เพื่อประกอบการวางมาตรการและมาตรฐานงานด้านสุขาภิบาล และ
ปรับ ปรุ งวิธีการดาเนิ น การและจั ด หาเทคโนโลยีที่ เหมาะสมในการจัด การด้ านสุ ขาภิ บาลสิ่ งแวดล้ อ มให้ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

1.6 พัฒ นาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขาภิบาล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพน้า
อากาศและเสียง พื้นที่เสี่ยง ประชากร ปริมาณขยะมูลฝอย สถานที่ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพที่ดี เป็นต้นเพื่อนาไปวิเคราะห์ในการปรับปรุงระบบงานสุ ขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
1.7 กากับ ดูแล ให้คาปรึกษา แนะนา ประเมินสิ่งแวดล้อมการทางาน ประเมินสถาน
ประกอบการ สถานบริการสาธารณะ สถานที่สาธารณะทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันควบคุม
ตั ด วงจรการระบาดของโรค ท าลายเหล่ งแพร่เชื้ อ และพาหะน าโรคอั น เป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
1.8 วางระบบและกาหนดแนวทางการส่งเสริม ควบคุม กากับ พัฒนามาตรฐาน การ
บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายเกี่ยวกับสุขาภิบาล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ
คุ้มครองป้องกันโรคและภัยสุขภาพของประชาชน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
1.1 ประสานการทางานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูง ใจ ทีมงาน
หรือหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่างๆ เพื่ อให้เกิด
ประโยชน์และความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า ปั ญ หาส าคั ญ ทางสุ ข าภิ บ าล แก่ ป ระชาชนและ
ผู้ประกอบการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสุขาภิบาล ตลอดจนการจัดทารายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
4.2 ให้คาปรึกษาและอานวยการในการถ่ายทอดความรู้ในงานด้านวิชาการและการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และบุคลากรด้านสุขาภิบาลภายในหน่วยงาหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อสร้างความรู้ให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 กากับ ดูแล ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กร เพื่อให้เป็นบุคลากร
ที่มีความชานาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.4 นิเทศงานด้านสุขาภิบาล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในพื้น ที่ได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการสุขาภิบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการสุขาภิบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 3
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 3
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 3
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 3
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 3
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 3
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 3
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 3
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 3
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 3
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 3
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 3
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 3
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
ระดับ 3
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 3
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
ระดับ 3
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
ระดับ 3
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ระดับ 3

ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการสุขาภิบาล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการสุขาภิบาล

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในด้านวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ในทางวิช าการที่ย ากและซับ ซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบัติงานให้ คาปรึกษาของส่ วนราชการ ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา ค้ น คว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้ อมูล เรื่อ งที่ ยากและมีค วามซับ ซ้อ น
ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการด้านสุขาภิบาล หรือประสบการณ์สูง เช่น สถานการณ์สิ่ งแวดล้อม การเกิดโรค
และการแพร่กระจาย การจัดการน้าเสีย ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย สิ่งปฏิกูล มลพิษทางอากาศและเสียง
การจัดการสุขาภิบาลอาหาร การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การจัดอาคารสถานที่และปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อมทั่วไป เหตุราคาญอื่นๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและการ
ดารงชีวิต ของประชาชน เพื่ อประกอบการพิ จารณากาหนดเป็นนโยบาย แผนงานแนวทางปฏิ บัติ รวมทั้ ง
ปรับปรุงระบบงานและวิธีการดาเนินด้านสุขาภิบาล
1.2 ตรวจสอบ วินิจฉัย ให้คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาสาคัญเกี่ยวกับงานสุขาภิบาล
ตลอดจนการดาเนินงานด้านสุขาภิบาล เพื่อให้การดาเนินงานถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาล
1.3 พัฒ นาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขาภิบาล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพน้า
อากาศและเสียง พื้นที่เสี่ยง ประชากร ปริมาณขยะมูลฝอย สถานที่ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมที่เ อื้อต่อสุขภาพที่ดี เป็นต้นเพื่อนาไปปรับปรุงระบบงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
1.4 กากับ ดูแล แนะนา ประเมินสิ่งแวดล้อมการทางาน ประเมินสถานประกอบการ
สถานบริการสาธารณะ สถานที่สาธารณะทางด้านสุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้ อม เพื่อป้องกันควบคุม ตัดวงจรการ
ระบาดของโรค ทาลายเหล่งแพร่เชื้อ และพาหะนาโรคอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 วางแนวทางการส่งเสริม ควบคุม กากับ พัฒนามาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายเกี่ยวกับสุขาภิบาล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการคุ้มครองป้องกัน
โรคและภัยสุขภาพของประชาชน

2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกล
ยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับกรม มอบหมายงานแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานโครงการต่างๆกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทใน
การจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงานระดับกอง หรือสานักรวมทั้งที่ประชุมทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ความรู้ในงานด้านวิชาการเกี่ยวกับสุขาภิบาล แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และ
บุ ค ลากรด้ า นสุ ข าภิ บ าลภายในหน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ สร้า งความรู้ ให้ ส ามารถ
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 ให้ คาปรึกษา แนะนา เกี่ยวกับงานสุขาภิบาลแก่บุคคลหรือหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ งหรือ เคยด ารงต าแหน่ งประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ และ
ปฏิบัติงานด้านวิชาการสุขาภิบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.กาหนด โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานด้านวิชาการสุขาภิบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 4
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 4
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3

2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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