มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานสุขาภิบาล

4604

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ ค ลุ ม ถึ งต าแหน่ งต่ าง ๆ ที่ ป ฏิ บั ติ งานทางสุ ข าภิ บ าลซึ่ งมี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการดาเนินงานด้านปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการสุขาภิบาล ซึ่งหมายรวมถึงอนามัยที่เกี่ยวข้อง
กับภาวะสิ่งแวดล้อมทั่วไป อันมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขขั้น
มูลฐานของชุมชน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหาน้าสะอาด การจัดและปรับปรุงแหล่งน้า ควบคุมคุณภาพน้า
ดื่ม น้าใช้ ควรส่งเสริมให้ มีการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ การกาจัดน้าเสีย การขนถ่ายและทาลายขยะมูลฝอย
มูลสัตว์ สิ่งปฏิกูล การจัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศ การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม การป้องกันเหตุราคาญ
ตามหลักสุขาภิบาล การควบคุมสถานที่ผลิตและจาหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม น้าแข็ง การจัดตลาด อบรมเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาล อาหาร น้า สิ่งปฏิกูลอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมแก่ผู้นาท้องถิ่นและ
ประชาชนทั่ว ไปอาจปฏิบั ติงานรักษาพยาบาล งานส่งเสริมสุ ขภาพ งานควบคุมโรคและปฏิบัติห น้าที่ อื่น ที่
เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
ระดับชานาญงาน
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
ระดับอาวุโส

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558

ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานสุขาภิบาล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานสุขาภิบาล

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาล ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นางานสุ ข าภิ บ าลของชุ ม ชน ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน
เพื่อสนั บสนุ นงานสาธารณสุขขั้นมูลฐานของชุมชนเป็นไปอย่ างทั่วถึง ได้แก่ การจัดหาแหล่ งน้าเพื่ออุปโภค
บริโภค จัดทาสุขาที่ถูกสุขลักษณะ การบาบัดและกาจัดน้าเสียและสิ่งปฏิกูล การป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล
และโรคไม่ติดต่อ เป็นต้น
1.2 ออกตรวจสถานที่ผลิตและจาหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม น้าแข็ง ให้มีความสะอาด
และถูกต้องตามหลักโภชนาการ เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค
1.3 อบรม ให้คาแนะนา และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาลอาหาร น้า
สิ่งปฏิกูล อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมทั่วไปแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผู้นาท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป เพื่อให้
บุคคลเหล่านั้นมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน
1.4 ดาเนินโครงการด้านสุขาภิบาลต่างๆ เช่น โครงการลดขยะจากครัวเรือน โครงการ
ขัดแยกขยะมีพิษ โครงการรณรงค์ลดโลกร้อน โครงการหน้าบ้านน่ามองชุมชนน่าอยู่ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิด
สภาวะแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน
1.5 ดาเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพต่างๆ เช่น การคัดกรองโรค การส่งเสริมการออก
กาลังกาย เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
1.6 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานสุขาภิบาล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาล แก่ประชาชน เพื่อนาไป
ปฏิบัติเองได้อย่างเหมาะสม
2.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดาเนินงานไป
อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข โภชนาการ ซึ่งมีหลักสูตรการกาหนดเวลา
ศึกษาต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท.หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา
ไม่ต่ากว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางการ
สาธารณสุ ข โภชนาการ หรือ หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท.หรือ
ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
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 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างความสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานสุขาภิบาล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานสุขาภิบาล

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านการสุขาภิบาล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และ ปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านการสุขาภิบาล ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานทีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุมการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนางานสุขาภิบาลของชุมชน ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน เพื่อสนั บ สนุ น งานสาธารณสุ ขขั้นมูล ฐานของชุมชนเป็นไปอย่างทั่วถึง ได้แก่ การจัดหาแหล่งน้า
เพื่ออุปโภคบริโภค จัดทาสุขาที่ถูกสุขลักษณะ การบาบัดและกาจัดน้าเสียและสิ่งปฏิกูล การป้องกันโรคติดต่อ
ตามฤดูกาลและโรคไม่ติดต่อ เป็นต้น
1.2 ออกตรวจสถานที่ผลิตและจาหน่ ายอาหาร เครื่องดื่ม น้าแข็ง ให้มีความสะอาด
และถูกต้องตามหลักโภชนาการ เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค
1.3 อบรม ให้คาแนะนา และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาลอาหาร น้า
สิ่งปฏิกูล อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมทั่วไปแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผู้นาท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป เพื่อให้
บุคคลเหล่านั้นมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน
1.4 วางแผนโครงการด้ า นสุ ข าภิ บ าลต่ า งๆ เช่ น โครงการลดขยะจากครั ว เรื อ น
โครงการขั ด แยกขยะมี พิ ษ โครงการรณรงค์ ล ดโลกร้ อ น โครงการหน้ า บ้ า นน่ า มองชุ ม ชนน่ า อยู่ เป็ น ต้ น
เพื่อส่งเสริมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน
1.5 วางแผนโครงการส่งเสริมสุขภาพต่างๆ เช่น การคัดกรองโรค การส่งเสริมการออก
กาลังกาย เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
1.6 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานสุขาภิบาล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับ ดูแลการปฏิบั ติงานของผู้ ร่วมปฏิบัติงานระดับรองลงมา เพื่อให้ ส ามารถ
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
2.2 วางระบบและแผนการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

3. ด้านการบริการ
3.1 ให้ความรู้ แนะนา ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาล แก่ประชาชน
เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองและชุมชนได้อย่างเหมาะสม
3.2 ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การ
ดาเนินงานไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติงานและ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานด้าน
สุขาภิบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา
6 ปี ให้ ลดเป็ น 5 ปี สาหรับ ผู้ มีคุณ สมบัติเฉพาะส าหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานสุ ขาภิบาล ระดับปฏิบัติงาน
ข้อ 2 และให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติงาน
ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่า นี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้าน
สุขาภิบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
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
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างความสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานสุขาภิบาล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานสุขาภิบาล

ระดับตาแหน่ง

ระดับอาวุโส

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านสวนสาธารณะค่อนข้างสู ง มีงานในความรับผิดชอบที่ห ลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงาน อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานทีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สั่งการและมอบหมายในการปฏิบัติงานส่ งเสริมและพั ฒ นางานสุ ขาภิบาลของ
ชุมชน ให้ เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อสนั บสนุนงานสาธารณสุขขั้นมูลฐานของชุมชนเป็ นไปอย่างทั่วถึง ได้แก่
การจัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุป โภคบริโภค จัดทาสุ ขาที่ถูกสุขลักษณะ การบาบัดและกาจัดน้าเสี ยและสิ่งปฏิกูล
การป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาลและโรคไม่ติดต่อ เป็นต้น
1.2 จัดทาแผนในการออกตรวจสถานที่ผลิตและจาหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม น้าแข็ง ให้มี
ความสะอาดและปลอดภัยในการบริโภค และถูกต้องตามหลักโภชนาการ เพื่อให้การออกตรวจเป็นไปอย่างทั่วถึง
1.3 อบรม ให้คาแนะนา และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาลอาหาร น้า
สิ่งปฏิกูล อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมทั่วไปแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผู้นาท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป เพื่อให้
บุคคลเหล่านั้นมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน
1.4 วางแผนโครงการด้านสุขาภิบาลต่างๆ พร้อมทั้งบูรณการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น โครงการลดขยะจากครัวเรือน โครงการขัดแยกขยะมีพิษ โครงการรณรงค์ลดโลกร้อน โครงการ
หน้าบ้านน่ามองชุมชนน่าอยู่ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน
1.5 วางแผนโครงการส่งเสริมสุขภาพต่างๆ พร้อมทั้งบูรณการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น การคัดกรองโรค การส่งเสริมการออกกาลังกาย เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
1.6 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานสุขาภิบาล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.7 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ควบคุม กากับ ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญ ชา เพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
2.2 ควบคุม กากับ ดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การบริหารจัดการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

3. ด้านการบริการ
3.1 ประชุ ม ตอบปั ญ หา เสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ งานสุ ข าภิ บ าลแก่ ชุ ม ชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย
3.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานสุขาภิบาล เพื่อสร้างความร่วมมือและ
การสนับสนุนที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน
3.3 จัดทาเอกสาร ตารา คู่มือ เอกสารสื่อเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับ งานสุ ขาภิบาลใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติงานและ
2. ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลหรืองาน
อื่นที่เกี่ยวข้องที่ ก.จ. , ก.ท.หรือ ก.อบต.กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ.,
ก.ท. หรื อ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่า นี้ โดยจะต้องปฏิบั ติงานด้านสุ ขาภิ บาล หรืองานอื่น ที่ เกี่ยวข้องตาม
ระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
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
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างความสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2

