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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
สายงาน                นกับริหารงานสาธารณสขุ 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานบริหารงานสาธารณสขุในฐานะหวัหนาหนวยงาน

ระดับกองระดบัแผนกและผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ซึง่มลัีกษณะงานทีป่ฏิบัติเกี่ยวกบัการวางแผนงาน 

สาธารณสุข  การประมวลและวิเคราะหขอมูลสถิติเกี่ยวกับการสาธารณสุข  การเฝาระวังโรค  การวางแผน  

การใหบริการสาธารณสุข  เชน  การสงเสริมสุขภาพ  การควบคุมโรค  การรักษาพยาบาลและฟนฟูสุขภาพ  ฯลฯ 

การฝกอบรม  การสุขศึกษา  การประสานงานและสนับสนุนการวางแผนทกุระดับ  การวางแผน นิเทศงาน  

ติดตามและประเมินผลงาน  การจัดรูปปรับปรุงองคกร  การวางแผนกาํลังคน  และจดัทํางบประมาณในการ

ดําเนนิงานสาธารณสุขและ บริการทรัพยากรที่ใชในการดําเนนิงานสาธารณสุข  การตรวจควบคุมการฆาสัตว   

และจําหนายเนื้อสัตว  การรวบรวมแผนหนวยงานยอยและการกระจายแผนงานสาํหรับหนวยปฏิบัติตาง ๆ  

การติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ  เพื่อใหแผนงานการสาธารณสุขบรรลวุัตถุประสงค 

ที่ตั้งไว  ตลอดจนการจัดใหมแีละสนับสนนุการกําหนดนโยบายสาธารณสุขและปฏิบัติหนาที่อ่ืนทีเ่กี่ยวของ 

กับงานสาธารณสุข  ซึ่งตาํแหนงตาง ๆ เหลานี้มีลักษณะที่จําเปนตองใชผูปฏิบัติงานที่มีความรูหรือความชํานาญ

และประสบการณในดานการสาธารณสุขอยางสงู 
 

ชื่อและระดับของตําแหนง 
  ตําแหนงในสายงานที่มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้คอื 

   นักบริหารงานสาธารณสุข  6     ระดับ 6  ตําแหนงประเภทบริหาร 

   นักบริหารงานสาธารณสุข  7     ระดับ 7  ตําแหนงประเภทบริหาร 

   นักบริหารงานสาธารณสุข 8      ระดับ 8  ตําแหนงประเภทบริหารระดบักลาง 
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ชื่อตําแหนง   นักบริหารงานสาธารณสขุ 6 
 

ตําแหนงประเภท  บริหาร 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงานเทยีบเทากอง  ซึง่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูง  โดยรับผิดชอบงานบริหารงานสาธารณสุขโดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครอง

ผูใตบังคับบัญชาจํานวนมากหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในลักษณะผูเชี่ยวชาญ หรือผูมีความรู

ความสามารถและความชาํนาญในระดับเดียวกนั และปฏิบัติงานอืน่ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ในฐานะหัวหนาหนวยงาน มีหนาที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พจิารณาวางอัตรากําลงั 

เจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานทีรั่บผิดชอบ  ตดิตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วนิิจฉัย 

ส่ังการ  ควบคมุตรวจสอบใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผลและแกไขปญหาขอขัดของ 

ในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการจดัการงานตาง ๆ หลายดานเกี่ยวกบังาน

สาธารณสขุ เชน การใหบริการสาธารณสุขหลายดานไดแก การรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การควบคุม

โรค  การตรวจควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว  การสุขาภิบาลและอื่น ๆ การวางแผนนเิทศ ติดตามและ

ประเมินผลงานสาธารณสุข และบริการทรพัยากรดานตาง ๆ การจัดใหมีและสนับสนุนการกาํหนดนโยบาย

สาธารณสุข  การกําหนดและพัฒนามาตรฐานและกลวธิีการดําเนินงานสาธารณสขุ เปนตน ตอบปญหาและ

ชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที ่พจิารณาศึกษาวิเคราะห ทําความเหน็ สรุปรายงาน เสนอแนะและ

ดําเนนิการปฏบิัติงานที่ตองใชความชาํนาญงานพิเศษเกี่ยวกบังานสาธารณสุข เขารวมประชุมคณะกรรมการ

ตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกาํหนดนโยบายและแผนงานของ อบต.ที่สังกัด ฝกอบรมและ 

ใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง 
1.  ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางพยาบาลศาสตร  สาธารณสุขศาสตร   

สัตวแพทยศาสตร  สาธารณสุขมูลฐาน  ทันตแพทยศาสตร  แพทยศาสตร  เภสัชศาสตร  เทคนิคการแพทย  

วิทยาศาสตร (ทางดานสุขศึกษา  สุขภาพสิ่งแวดลอม  สาธารณสุขความปลอดภัย  อนามัย  การพยาบาล 

สุขาภิบาลอนามัย  ชวีอนามัย  และสาธารณสุขมูลฐาน)  หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคณุสมบัติ

เฉพาะสาํหรับตําแหนงนี้ได   

  2.  ดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทา  โดยปฏิบัติงานทางดานสาธารณสุข 

มาแลวไมนอยกวา  1 ป 

/ ความรู…. 
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ความรูความสามารถที่ตองการ
1.  มีความสามารถในการริเร่ิมปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

2.  มีความรูความเขาใจนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด 

3.  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 

4.  มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 

5.  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 
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ชื่อตําแหนง   นักบริหารงานสาธารณสขุ 7 

ตําแหนงประเภท  บริหาร 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
  บริหารงานในฐานะหวัหนาหนวยงานระดับกอง ซึง่มหีนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูงมากโดยรับผิดชอบงานบริหารงานสาธารณสขุโดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย   และปกครอง 

ผูใตบังคับบัญชาจํานวนมาก   หรือปฏิบัตงิานเกี่ยวกับงานสาธารณสขุในลักษณะผูเชี่ยวชาญ หรือผูมีความรู

ความสามารถและความชาํนาญในระดับเดียวกนั และปฏิบัติงานอืน่ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  มีหนาที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พจิารณาวางอัตรากําลงั 

เจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานทีรั่บผิดชอบ  ตดิตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วนิิจฉัย 

ส่ังการ  ควบคมุตรวจสอบใหคําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผลและแกไขปญหาขอขัดของ 

ในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการจดัการงานตาง ๆ หลายดานเกี่ยวกบั 

งานสาธารณสุข  เชน  การใหบริการสาธารณสุขหลายดาน  ไดแก  การรักษาพยาบาล  การสงเสริมสุขภาพ  

การควบคุมโรค  การตรวจควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว  การสุขาภิบาลและอื่น ๆ การวางแผนนเิทศ 

ติดตามและประเมินผลงานสาธารณสุข และบริการทรพัยากรดานตาง ๆ  การจัดใหมีและสนับสนนุ การกําหนด

นโยบายสาธารณสุข  การกาํหนดและพฒันามาตรฐานและกลวธิีการดําเนินงานสาธารณสุข  เปนตน   

ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่  พิจารณาศกึษาวิเคราะห  ทาํความเหน็  สรุปรายงาน  

เสนอแนะและดําเนนิการปฏบิัติงานที่ตองใชความชาํนาญงานพิเศษเกี่ยวกบังานสาธารณสุข  เขารวมประชุม

คณะกรรมการตาง ๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกาํหนดนโยบายและแผนงานของ อบต.ที่สังกัด 

ฝกอบรมและใหคําแนะนาํในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง 
1. คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนงในฐานะผูอํานวยการกองสาธารณสขุ  

(นักบริหารงานสาธารณสขุ 7) 
                -  มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนกับริหารงานสาธารณสุข  6 ขอ 1  และ 

                   (1)  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหวัหนาสวนสาธารณสขุ  (นักบริหารงาน- 

สาธารณสุข 7) หรือหวัหนาฝาย (นักบริหารงานสาธารณสุข 7) หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  

โดยจะตองปฏบิัติราชการเกีย่วกับงานบรหิารงานสาธารณสุข  หรืองานอื่นที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

หรือ 

 

/ (2) ดํารง….. 
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          (2)  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาสวนสาธารณสุข (นกับริหารงาน

สาธารณสุข 6) หรือหวัหนาฝาย (นักบริหารงานสาธารณสุข 6) หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  

โดยจะตองปฏบิัติราชการเกีย่วกับงานบรหิารงานสาธารณสุข  หรืองานอื่นที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานีพ้ยาบาลศาสตร  

แพทยศาสตร  ทนัตแพทยศาสตร  สัตวแพทยศาสตร  เภสัชศาสตร  สาธารณสุขศาสตร  สาธารณสุขมูลฐาน 

เทคนิคการแพทย วทิยาศาสตร (ทางดานสขุศึกษา สุขภาพสิ่งแวดลอม สาธารณสุขความปลอดภัย อนามยั  

การพยาบาล สุขาภิบาล อนามัย ชีวอนามยั และสาธารณสุขมูลฐาน) หรือทางอื่นที ่ก.อบต.กําหนดวาใชเปน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  
2. คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนงในฐานะหัวหนาสวนสาธารณสขุ(นักบรหิาร- 

งานสาธารณสุข 7) หรือหวัหนาฝาย (นกับริหารงานสาธารณสขุ 7) 
                -  มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนกับริหารงานสาธารณสุข 6 ขอ 1 และ 

                   (1)  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหวัหนาสวนสาธารณสขุ  (นักบริหารงาน- 

สาธารณสุข 6)  หรือหัวหนาฝาย (นักบริหารงานสาธารณสุข 6) หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  

โดยจะตองปฏบิัติราชการเกีย่วกับงานบรหิารงานสาธารณสุขหรืองานอื่นที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

                   (2)  ดํารงตําแหนงใน ระดับ 7 ว  หรือ 7 วช  หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  

4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานสาธารณสุข  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา  

1 ป 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
  มีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักบริหารงานสาธารณสุข 6  และมีความเชี่ยวชาญงาน 

ในหนาที ่
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ชื่อตําแหนง    นักบริหารงานสาธารณสขุ 8 
 

ตําแหนงประเภท  บริหารระดับกลาง 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
  บริหารงานในฐานะหวัหนาหนวยงานที่เปนกอง ซึง่มีหนาที่รับผิดชอบ ความยากและ 

คุณภาพของงานสงูมากเปนพิเศษ หรือตําแหนงหวัหนาหนวยงานเทยีบเทากองหรือหัวหนาหนวยงานอื่น 

ที่มีความรับผิดชอบ  ความยาก  และคุณภาพของงานสงูมากเปนพิเศษเทียบไดระดบัเดียวกนั  โดย 

รับผิดชอบงานบริหารงานสาธารณสุข โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชา

จํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานเกีย่วกับงานสาธารณสุขในลักษณะผูเชี่ยวชาญ หรือผูมีความรู 

ความสามารถและความชาํนาญในระดับเดียวกนั และปฏิบัติงานอืน่ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ในฐานะหัวหนาหนวยงาน มีหนาที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พจิารณาวางอัตรากําลงั

เจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานทีรั่บผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วนิิจฉัย 

ส่ังการ  ควบคมุ  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลและแกปญหาขดัของ 

ในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการจดัการงานตาง ๆ หลายดานเกี่ยวกบั 

งานสาธารณสุข  เชน การใหบริการสาธารณสุขหลายดาน ไดแก การรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ     

การควบคุมโรค การสุขาภิบาล และอ่ืน ๆ การวางแผนนเิทศติดตามและประเมินผลงานสาธารณสุข  

การเฝาระวังโรค การเผยแพรและฝกอบรมการสุขศึกษา การประสานงานและสนับสนุนการวางแผน      

การจัดรูป  ปรับปรุงองคการ การวางแผนกําลังคนและงบประมาณการสาธารณสุข และบริการทรพัยากร 

ดานตาง ๆ การจัดใหมีและสนับสนนุการกาํหนดนโยบายสาธารณสุข การกําหนดและพัฒนามาตรฐานและ

กลวิธีการดําเนินงานสาธารณสุข เปนตน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานหนาที่ พจิารณาศึกษา

วิเคราะห ทําความเหน็ สรุป รายงาน เสนอแนะและดําเนนิการปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญพิเศษ เกี่ยวกับ

งานสาธารณสุข เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกาํหนดนโยบาย

และแผนงานของเทศบาลที่สังกัด ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบัติงานแกเจาหนาทีร่ะดับ

รองลงมา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 
 

/ คุณสมบัติ…. 
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คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง 

ตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม (นักบริหารงานสาธารณสขุ 8) 
        -  มีคุณสมบัตเิฉพาะสาํหรับตําแหนงนกับริหารงานสาธารณสุข 6 ขอ 1 และ 

                (1)  ดาํรงตาํแหนงหรือเคยดํารงตาํแหนงผูอํานวยการกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอม 

(นักบริหารงานสาธารณสุข 7) หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  2 ป  โดยจะตองปฏิบตัิราชการ     

เกี่ยวกับงานบริหารงานสาธารณสุข หรืองานอืน่ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

   (2)  ดํารงตาํแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาฝาย (นักบริหารงาน 

สาธารณสุข 7)  หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกีย่วกับงาน

บริหารงานสาธารณสุข  หรืองานอื่นที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  กาํหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรบั

ผูไดรับปริญญาโทหรือเทยีบไดไมต่ํากวานีพ้ยาบาลศาสตร  แพทยศาสตร  ทนัตแพทยศาสตร  สัตวแพทยศาสตร  

เภสัชศาสตร  สาธารณสุขศาสตร  สาธารณสุขมูลฐาน  เทคนิคการแพทย วทิยาศาสตร (ทางดานสขุศึกษา 

สุขภาพสิ่งแวดลอม สาธารณสุขความปลอดภัย อนามัย  การพยาบาล สุขาภิบาล อนามยั ชวีอนามัย และ

สาธารณสุขมลูฐาน) หรือทางอืน่ที ่ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนงนี้ได หรือ 

          (3)  ดํารงตาํแหนงใน ระดับ 8 ว  หรือ 8 วช  หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป  

โดยจะตองปฏบิัติราชการเกีย่วกับงานบรหิารงานสาธารณสุข  หรืองานอื่นที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
  มีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักบริหารงานสาธารณสุข 7 และมีความเชี่ยวชาญงานใน

หนาที ่
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