
มาตรฐานกํ าหนดต ําแหนง

สายงาน               นักบริหารงานสาธารณสุข

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตํ าแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารงานสาธารณสุขในฐานะหัวหนาหนวยงาน

ระดับกองระดับแผนก และผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนงานสาธารณสุข 
การประมวลและวิเคราะหขอมูลสถิติเกี่ยวกับการสาธารณสุข การเฝาระวังโรค การวางแผน การใหบริการสาธารณ
สุข เชน การสงเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและฟนฟูสุขภาพ ฯลฯ การฝกอบรม        การสุข
ศึกษา การประสานงานและสนับสนุนการวางแผนทุกระดับ การวางแผน นิเทศงาน ติดตามและประเมิน ผลงาน 
การจัดรูปปรับปรุงองคการ วางแผนกํ าลังคน และจัดทํ างบประมาณในการดํ าเนินงานสาธารณสุขและ บริการ
ทรัพยากรที่ใชในการดํ าเนินงานสาธารณสุข การตรวจควบคุมการฆาสัตว  และจ ําหนายเน้ือสัตว           การรวบ
รวมแผนหนวยงานยอยและการกระจายแผนงานส ําหรับหนวยปฏิบัติตาง ๆ การติดตอประสานงานกับหนวยงาน
ตาง ๆ  ที่เกี่ยวของเพื่อใหแผนงานการสาธารณสุขบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ตลอดจนการจัดใหมีและสนับสนุน
การกํ าหนดนโยบายสาธารณสุขและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของกับงานสาธารณสุข ซ่ึงตํ าแหนงตาง ๆ เหลานี้มี
ลักษณะที่จํ าเปนตองใชผูปฏิบัติงานท่ีมีความรูหรือความชํ านาญและประสบการณในดานการสาธารณสุขอยางสูง

ชื่อและระดับของต ําแหนง
ตํ าแหนงในสายงานที่มีชื่อและระดับของตํ าแหนงดังน้ีคือ

นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 6 ระดับ 6
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 7 ระดับ 7
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานเทียบเทากอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ

งานสูง โดยรับผิดชอบงานบริหารงานสาธารณสุขโดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครองผูใตบังคับบัญชา
จํ านวนมากหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในลักษณะผูเชี่ยวชาญ หรือผูมีความรูความสามารถและความ
ชํ านาญในระดับเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน มีหนาที่กํ าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากํ าลังเจา

หนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ   ติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัยสั่งการ  
ควบคุมตรวจสอบใหค ําปรึกษาแนะนํ า ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติ
งานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานตาง ๆ หลายดานเกี่ยวกับงานสาธารณสุข เชน 
การใหบริการสาธารณสุขหลายดานไดแก การรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค  การตรวจควบ
คุมการฆาสัตวและจ ําหนายเน้ือสัตว  การสุขาภิบาลและอื่น ๆ การวางแผนนิเทศ ติดตามและประเมินผลงานสา
ธารณสุข และบริการทรัพยากรดานตาง ๆ การจัดใหมีและสนับสนุนการกํ าหนดนโยบายสาธารณสุข  การก ําหนด
และพัฒนามาตรฐานและกลวิธีการด ําเนินงานสาธารณสุข เปนตน ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานใน
หนาที่ พิจารณาศึกษาวิเคราะห ทํ าความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดํ าเนินการปฏิบัติงานที่ตองใชความ
ชํ านาญงานพิเศษเกี่ยวกับงานสาธารณสุข เขารวมประชมุคณะกรรมการตาง ๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง เขารวมประชุม
ในการกํ าหนดนโยบายและแผนงานของอบต.ที่สังกัด ฝกอบรมและใหคํ าแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํ ากวานี้ทางพยาบาลศาสตร  สาธารณสุขศาสตร

สัตวแพทยศาสตร  สาธารณสุขมูลฐาน  ทันตแพทยศาสตร   แพทยศาสตร   เภสัชศาสตร   สุขภาพสิ่งแวดลอม สา
ธารณสุขความปลอดภัย อนามัย เทคนิคการแพทย การพยาบาล สุขาภิบาลอนามัย ชีวอนามัย หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต.
กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได

2. ดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 6 หรือท่ี ก.อบต.เทียบเทา  โดยปฏิบัติงานทางดานสาธารณสุขมาแลว
ไมนอยกวา  1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
2.! มีความรูความเขาใจนโยบายและแผนงานดานตางๆของสวนราชการที่สังกัด
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
5.! มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร
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หนาที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน

สูงมากโดยรับผิดชอบงานบริหารงานสาธารณสุขโดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย   และปกครองผูใตบังคับ
บัญชาจํ านวนมาก   หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในลักษณะผูเชี่ยวชาญ หรือผูมีความรูความสามารถและ
ความชํ านาญในระดับเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน มีหนาที่กํ าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากํ าลังเจา

หนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบ
คุมตรวจสอบใหค ําปรึกษาแนะนํ า ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน
ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานตาง ๆ หลายดานเกี่ยวกับงานสาธารณสุข เชน การ
ใหบริการสาธารณสุขหลายดาน ไดแก การรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การตรวจควบคุม
การฆาสัตวและจํ าหนายเน้ือสัตว   การสุขาภิบาลและอื่น ๆ การวางแผนนิเทศ ติดตามและประเมินผลงานสาธารณ
สุข และบริการทรัพยากรดานตาง ๆ การจัดใหมีและสนับสนุนการกํ าหนดนโยบายสาธารณสุข การก ําหนดและ
พัฒนามาตรฐานและกลวิธีการด ําเนินงานสาธารณสุข เปนตน ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนา
ที่ พิจารณาศึกษาวิเคราะห ท ําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดํ าเนินการปฏิบัติงานที่ตองใชความช ํานาญงาน
พิเศษเกี่ยวกับงานสาธารณสุข เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงต้ัง เขารวมประชุมในการ
กํ าหนดนโยบายและแผนงานของอบต.ที่สังกัด ฝกอบรมและใหค ําแนะนํ าในการปฏิบัติงานแก    เจาหนาที่ระดับ
รองลงมา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักบริหารงานสาธารณสุข 6    และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวา

ระดับ 6  หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  2  ป   โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสาธารณสุข และ
สิ่งแวดลอม หรือเปนผูปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที ่ก.อบต. กํ าหนดมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
มีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักบริหารงานสาธารณสุข 6  และมีความเชี่ยวชาญงาน

ในหนาที่
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