
มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 

ต าหนงประภท   อ ำนวยกำรทຌองถิไน    
 

สายงาน     บริหำรงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม 
 

ลักษณะงานดยทั่วเป 

  สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนบริหำรงำนสำธำรณสุข ซึไงมีลักษณะงำนทีไ
ปฏิบัติกีไยวกับกำรวำงผนงำนสำธำรณสุข กำรประมวลละวิครำะห์ขຌอมูลสถิติกีไยวกับกำรสำธำรณสุข    
กำรฝງำระวังรค กำรวำงผนกำร฿หຌบริกำรสำธำรณสุข ชน กำรสงสริมสุขภำพ กำรควบคุมรค              
กำรรักษำพยำบำลละฟ้นฟูสุขภำพ ฯลฯ กำรฝຄกอบรม กำรสุขศึกษำ กำรประสำนงำนละสนับสนุนกำร
วำงผนทุกระดับ กำรวำงผน นิทศงำน  ติดตำมละประมินผลงำน กำรจัดรูปปรับปรุงองค์กำร วำงผน
ก ำลังคน ละจัดท ำงบประมำณ฿นกำรด ำนินงำนสำธำรณสุขละบริกำรทรัพยำกรทีไ฿ชຌ฿นกำรด ำนินงำน
สำธำรณสุข กำรรวบรวมผนหนวยงำนยอย ละกำรกระจำยผนงำนส ำหรับหนวยปฏิบัติตำง โ กำรติดตอ
ประสำนงำนกับหนวยงำนตำง โ ทีไ กีไยวขຌองพืไ อ฿หຌผนงำนกำรสำธำรณสุขบรรลุวัตถุประสงค์ทีไตัๅงเวຌ  
ตลอดจนกำรจัด฿หຌมีละสนับสนุนกำรก ำหนดนยบำยสำธำรณสุข ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌองกับงำน
สำธำรณสุข  ซึไงต ำหนงตำง โ หลำนีๅ  มีลักษณะทีไจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมรูຌควำมช ำนำญละ
ประสบกำรณ์฿นดຌำนกำรสำธำรณสุขอยำงสูง 
 

ชื่อต าหนง฿นสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ 
   นักบริหำรงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม   ระดับตຌน 

   นักบริหำรงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม   ระดับกลำง 
   นักบริหำรงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม   ระดับสูง 
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ต าหนงประภท   อ ำนวยกำรทຌองถิไน 
 

ชื่อสายงาน    บริหำรงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม 
 

ชื่อต าหนง฿นสายงาน   นักบริหำรงำนสำธำรณสุขละสิงวดลຌอม 
 

ระดับต าหนง    ระดับตຌน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

    ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำหนวยงำนระดับกองหรือหัวหนຌำฝຆำย ซึไงมีลักษณะงำนทีไกีไยวกับ
กำรวำงผน กำรบริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สัไงรำชกำร  มอบหมำย ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ 
ประมินผลงำน  ตัดสิน฿จ  กຌปัญหำ฿นงำนทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ  ควำมช ำนำญงำนฉพำะดຌำน ซึไงลักษณะหนຌำทีไ
รับผิดชอบละคุณภำพของงำนสูงมำกตำมหลักกณฑ์ละงืไอนเขทีไ ก.จ.ุ ก.ท.ละ ก.อบต.ก ำหนดละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานผนงาน  
1.1 รวมก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ละปງำหมำยนวทำงดຌำนสำธำรณสุข

ละสิไงวดลຌอมพืไอวำงผนละจัดท ำผนงำนครงกำร฿นกำรพัฒนำหนวยงำน 

1.2 รวมวำงผนงำน/ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำน รวมทัๅงปງำหมำยละ
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนดຌำนงำนสำธำรณสุขละดຌำนสิไงวดลຌอมทีไสังกัด พืไอป็นบบผน฿นกำรปฏิบัติงำน
ของหนวยงำนพืไอ฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุดละสอดคลຌองนยบำยละผนกลยุทธ์
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัด 

1.3 ติดตำม รงรัด กำรด ำนินกิจกรรมตำงโ ฿หຌป็นเปตำมผนงำน/ครงกำร หรือ
ผนกำรปฏิบัติงำน  ตลอดจนประมินผลละรำยงำนกำรด ำนินงำน พืไอ฿หຌป็นเปตำมปງำหมำยละ
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไก ำหนดเวຌ   

1.4 รวมวำงผนละก ำหนดนยบำยสำธำรณสุขละสิงวดลຌอม฿นพืๅนทีไ  พืไอ
ควบคุมดูล฿หຌประชำชน฿นทຌองถิไนมีสุขภำพอนำมัยทีไดีละปรำศจำกรคระบำดตำงโ    

1.5 รวมวำงผนนวทำงกำรศึกษำ วิครำะห์ ละสนอนวทำงก ำหนดละพัฒนำ
มำตรฐำนละกลวิธีกำรด ำนินงำนสำธำรณสุขละสิงวดลຌอม พืไอปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน฿หຌมี
ประสิทธิภำพยิไงขึๅน ภำย฿ตຌขຌอจ ำกัดทำงดຌำนงบประมำณ บุคลำกร ละวลำ  

1.6 คຌนควຌำประยุกต์ทคนลยีหรือองค์ควำมรูຌ฿หม โ ทีไกีไยวขຌองกับงำน฿นภำรกิจ
ของหนวยงำน฿นภำพรวมพืไอน ำมำปรับปรุง฿หຌกำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึๅน 

1.7 วำงผนกำร฿หຌบริกำรดຌำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม ชน งำนสงสริมสุขภำพ 
กำรฝງำระวัง กำรปງองกันละควบคุมรค กำรรักษำพยำบำลละกำรฟ้ นฟูสภำพ กำรควบคุมมลพิษ          
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม กำรสุขำภิบำลละอนำมัยสิไงวดลຌอม กำรคุຌมครองผูຌบริภค
พืไอประยชน์สุขของประชำชน ละประมวลผล วิครำะห์ขຌอมูลทำงสถิติทีไกีไยวขຌองกับงำนสำธำรณสุขละ
สิไงวดลຌอมพืไอ฿หຌสำมำรถวำงผน฿หຌสอดคลຌองกับปัญหำดຌำนสำธำรณสุขทຌองถิไน 

1.8 ติดตำมกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณ  พืไอ฿หຌกิดควำมคุຌมคำ ปรง฿สละ
กิดผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำน 



 

 

2. ดຌานบริหารงาน 

2.1 จัดระบบงำน ละวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหนวยงำน  พืไอป็นนวทำงกำร
ปฏิบัติรำชกำรของจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ       

2.2 มอบหมำย ก ำกับดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ฿นรืไอง
ตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับภำรกิจของหนวยงำน พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนบรรลุปງำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  

2.3 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำนินกำรตำงโ ตำมภำรกิจทีไหนวยงำนรับผิดชอบ 
พืไอ฿หຌบรรลุปງำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

2.4 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนหรือองค์กรภำครัฐ อกชน ละบุคคลทีไกีไยวขຌอง 
พืไอกิดควำมรวมมือหรือบูรณำกำรงำน฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ละป็นประยชน์ตอประชำชนผูຌรับบริกำร  

2.5 ชีๅจงขຌอทใจจริง พิจำรณำ฿หຌควำมหใน ขຌอสนอนะ฿นทีไประชุมคณะกรรมกำร
ละคณะท ำงำนตำงโ ทีไเดຌรับตงตัๅง หรือวทีจรจำตำงโ ฿นฐำนะผูຌทนหนวยงำนหรือองค์กรปกครองสงน
ทຌองถิไน พืไอรักษำผลประยชน์ของรำชกำร องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละประทศชำติ 

2.6 มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ละควบคุมดูลกำร
฿หຌบริกำรสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอมหลำยโ ดຌำน เดຌก กำรรักษำพยำบำล กำรสงสริมสุขภำพ กำรควบคุม
รค กำรสุขศึกษำ กำรสุขำภิบำล ป็นตຌน พืไออ ำนวยกำร฿หຌประชำชนมีสุขภำวะทีไดี มีอนำมัย ละเดຌรับบริกำร
ทีไรวดรใว ถูกตຌองละมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2.7 มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ละควบคุมดูลกำร
ตรวจควบคุมกำรฆำสัตว์ละจ ำหนำยนืๅอสัตว์฿นทຌองถิไนทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌป็นเปตำมกฎละระบียบทีไ
ก ำหนดเวຌ ควบคุมดูลกำรสุขำภิบำลหรือกำรฝງำระวังรคพืไอตัดวงจรกำรระบำดของรค ละ฿หຌประชำชนมี
สุขภำพอนำมัยทีไดี 

2.8 ตอบปัญหำ ชีๅจงละด ำนินกำรป็นกรรมกำรหรือผูຌบริหำรงำนตำมภำรกิจทีไ
เดຌรับมอบหมำย ชนป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ป็นตຌน พืไอควบคุม฿หຌภำรกิจดังกลำวป็นเปตำมวัตถุประสงค์
ทีไก ำหนดเวຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2.9 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนหรือองค์กรภำครัฐ อกชน ละบุคคลทีไกีไยวขຌอง  
พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือหรือบูรณำกำรงำน฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ป็นประยชน์ตอประชำชนละอ ำนวยกำร
ปฏิบัติงำนละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัด
บรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ    

2.10 ก ำหนดนยบำยดຌำนกำรบริหำรงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม สนับสนุนกำร
ด ำนินงำน฿นกำรศึกษำวิจัยพืไอพัฒนำมำตรฐำนละ฿ชຌ฿นกำรด ำนินงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม สนอ
นวทำงละก ำหนดกำรพัฒนำมำตรฐำนงำนละวิธีกำรด ำนินงำนกำรสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม฿หຌมีคุณภำพ 
ดยยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรทีไดี  พืไอประยชน์สุขของประชำชน 

2.11 จัดระบบกำรติดตำม ประมินผลกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนวิครำะห์ผลดี 
ผลกระทบ  ปัญหำ อุปสรรค พืไอ฿หຌกำรสนับสนุนหรือท ำกำรปรับปรุงกຌเข 

2.12 อ ำนวยกำร ปฏิบั ติ งำนละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไ เดຌ รับมอบหมำย            
พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 

 

 

 



 

 

3. ดຌานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

3.1 จัดระบบงำนละอัตรำก ำลังจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำน฿หຌสอดคลຌองกับภำรกิจ 
ปริมำณงำนละงบประมำณพืไอ฿หຌปฏิบัติรำชกำรกิดประสิทธิภำพ ละควำมคุຌมคำ  

3.2 ติดตำมละประมินผลงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำน
สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของหนวยงำนละบรรลุปງำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

3.3 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ปรับปรุงละพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับ
บัญชำ ฿หຌมีควำมสำมำรถละสมรรถนะทีไหมำะสมงำนทีไปฏิบัติ 

3.4 จัดรูปบบละวำงนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกร฿นองค์กร฿หຌมีควำม
หมำะสมละมีควำมยืดหยุนตอกำรปฏิบัติงำน  ดยก ำหนดหรือมอบอ ำนำจ฿หຌจຌำหนຌำทีไทีไมีลักษณะงำน
สอดคลຌองหรือกืๅอกูลกัน สำมำรถปฏิบัติงำนทนกันเดຌทุกต ำหนง พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนกิดควำมคลองตัว
ละมีควำมตอนืไอง 

3.5 สอนงำน พัฒนำกำรปฏิบัติงำน ฝຄกอบรมหรือถำยทอดควำมรูຌกผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ
พืไอพัฒนำจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไก ำกับ฿หຌมีควำมชีไยวชำญละสำมำรถปฏิบัติงำน฿หຌกิดประยชน์ก
หนวยงำนอยำงยัไงยืน 

4. ดຌานบริหารทรัพยากรละงบประมาณ 

4.1 ก ำหนดนยบำยละวำงผนกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณของหนวยงำน 
พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับนยบำย พันธกิจ ละป็นเปตำมปງำหมำยของสวนรำชกำร  

4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณ ฿หຌกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุຌมคำ ละป็นเปตำมปງำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  

4.3 ควบคุม ก ำกับ ตรวจสอบ กำรจัดหำพัสดุ฿หຌกิดควำมปรง฿สละถูกตຌองตำม
ระบียบ พืไอ฿หຌกำร฿ชຌงบประมำณกิดควำมคุຌมคำ กิดประยชน์สูงสุดละริริไม คิดคຌนนวัตกรรม฿หม โ ฿หຌกิด
ควำมหมำะสมละมีประสิทธิภำพตอกำรปฏิบัติงำน 

4.4 รวมหรือวำงผนละประสำนกิจกรรม฿หຌมีกำร฿ชຌทรัพยำกรของหนวยงำนทีไ
รับผิดชอบ ทัๅงดຌำนงบประมำณ อำคำรสถำนทีไละอุปกรณ์฿นกำรท ำงำน พืไอ฿หຌกำรท ำงำนกิดประสิทธิภำพ
คุຌมคำ ละบรรลุปງำหมำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัด ดยอำจพิจำรณำน ำงบประมำณทีไเดຌรับ
จัดสรรมำด ำนินกำรละ฿ชຌจำยรวมกัน  

4.5 รวมหรือบริหำรละก ำหนดนวทำงกำรจัดสรรละกำร฿ชຌทรัพยำกร หรือ
งบประมำณตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอ฿หຌกำรจัดสรรทรัพยำกรป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพละประสิทธิผล
สูงสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. เดຌรับคุณวุฒิกำรศึกษำ ดังนีๅ 

1.1 เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือ
ทำงพยำบำลศำสตร์  พทยศำสตร์ ทันตพทยศำสตร์  สัตวพทยศำสตร์  ภสัชศำสตร์  สำธำรณสุขศำสตร์  
สำธำรณสุขมูลฐำน ทคนิคกำรพทย์ วิทยำศำสตร์ (ทำงดຌำนสุขศึกษำ สุขภำพ  สิไงวดลຌอม สำธำรณสุขควำม
ปลอดภัย อนำมัย กำรพยำบำล สุขำภิบำล อนำมัย ชีวอนำมัย ละสำธำรณสุขมูลฐำน ี หรือ฿นสำขำหรือทำง
อืไนทีไ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

1.2 เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือ
ทำงพยำบำลศำสตร์  พทยศำสตร์ ทันตพทยศำสตร์  สัตวพทยศำสตร์  ภสัชศำสตร์  สำธำรณสุขศำสตร์  
สำธำรณสุขมูลฐำน ทคนิคกำรพทย์ วิทยำศำสตร์ (ทำงดຌำนสุขศึกษำ สุขภำพ  สิไงวดลຌอม สำธำรณสุขควำม
ปลอดภัย อนำมัย กำรพยำบำล สุขำภิบำล อนำมัย ชีวอนำมัย ละสำธำรณสุขมูลฐำนี หรือ฿นสำขำหรือทำง
อืไนทีไ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

1.3 เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือ
ทำงพยำบำลศำสตร์  พทยศำสตร์ ทันตพทยศำสตร์  สัตวพทยศำสตร์  ภสัชศำสตร์  สำธำรณสุขศำสตร์  
สำธำรณสุขมูลฐำน ทคนิคกำรพทย์ วิทยำศำสตร์ (ทำงดຌำนสุขศึกษำ สุขภำพ  สิไงวดลຌอม สำธำรณสุขควำม
ปลอดภัย อนำมัย กำรพยำบำล สุขำภิบำล อนำมัย ชีวอนำมัย ละสำธำรณสุขมูลฐำน ี หรือ฿นสำขำหรือทำง
อืไนทีไ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

2. คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง฿นฐำนะผูຌอ ำนวยกำรกอง ินักบริหำรงำนสำธำรณสุขละ
สิไงวดลຌอม ระดับตຌน  ี

2.1 มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม 
ระดับตຌน ขຌอ แ  

2.2 ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงหัวหนຌำฝຆำย ินักบริหำรงำนสำธำรณสุข ละ
สิไงวดลຌอม ระดับตຌนี ตำมขຌอ ใ หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ โ ป ดยจะตຌอง
ปฏิบัติงำนดຌำนกำรสำธำรณสุข หรืองำนทีไกีไยวขຌอง มำลຌวเมนຌอยกวำ แ ป 

3. คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง฿นฐำนะหัวหนຌำฝຆำย ินักบริหำรงำนสำธำรณสุขละ
สิไงวดลຌอม ระดับตຌนี 

3.1 มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม 
ระดับตຌน ขຌอ แ  

3.2 ด ำรงต ำหนง฿ดต ำหนงหนึไง ดังตอเปนีๅ  
(1) ประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร  มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ป  
(2) ประภททัไวเป ระดับอำวุส มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ป 
(3) ประภททัไวเป เมตไ ำกวำระดับช ำนำญงำน มำลຌวเมนຌอยกวำ 10 ป  

3.3 ปฏิบัติงำนดຌำนกำรสำธำรณสุขหรือสิไงวดลຌอม หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง มำลຌวเม
นຌอยกวำ แ ป 
 

 

 

 



 

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

1.1. ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริของพระบำทสมดใจ 

 พระจຌำอยูหัว       ระดับ 1 

1.2. ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 2 

1.3. ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล    ระดับ 2 

1.4. ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 

1.5. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง    ระดับ 2 

1.6. ควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำบุคลำกร     ระดับ 2 

1.7. ควำมรูຌรืไองสถำนกำรณ์ภำยนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ 

 ละสังคมพืๅนทีไ      ระดับ 2 

1.8. ควำมรูຌรืไองกฎหมำยิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 

1.9. ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 

1.10. ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชนกำรประมินผล 

 กระทบสิไงวดลຌอมิEIAีุประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAีฯลฯ ระดับ 1 

1.11. ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล      ระดับ 1 

2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์      ระดับ 1 

2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 

2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร      ระดับ 2 

2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 

2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 

2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์      ระดับ 1 

3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 

3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 

3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 

3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำผูຌบริหำร ไ สมรรถนะ 

3.2.1 กำรป็นผูຌน ำ฿นกำรปลีไยนปลง    ระดับ 1 

3.2.2 ควำมสำมำรถ฿นกำรป็นผูຌน ำ    ระดับ 1 

3.2.3 ควำมสำมำรถ฿นกำรพัฒนำคน    ระดับ 1 

3.2.4 กำรคิดชิงกลยุทธ์     ระดับ 1 

 



 

 

3.3 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 

3.3.1  กำรกຌเชปัญหำละด ำนินกำรชิงรุก   ระดับ 2 

3.3.2  กำรวำงผนละกำรจัดกำร    ระดับ 2 

3.3.3  กำรสรຌำง฿หຌกิดกำรมีสวนรวมทุกภำคสวน   ระดับ 2 

3.3.4  ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน   ระดับ 2 

3.3.5 สรຌำงสรรค์พืไอประยชน์ของทຌองถิไน   ระดับ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ต าหนงประภท   อ ำนวยกำรทຌองถิไน 
 

ชื่อสายงาน    บริหำรงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม 
 

ชื่อต าหนง฿นสายงาน   นักบริหำรงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม 
 

ระดับต าหนง    ระดับกลำง 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

   ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำหนวยงำนระดับกอง฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน หรือต ำหนง
หัวหนຌำหนวยงำนอืไนทีไมีลักษณะงำนกีไยวกับกำรวำงผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สัไงรำชกำร 
มอบหมำย ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ประมินผลงำน ตัดสิน฿จ กຌปัญหำ฿นงำนทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌควำมช ำนำญ
ฉพำะดຌำน ซึไงลักษณะหนຌำทีไควำมรับผิดชอบละคุณภำพของงำนสูงมำกป็นพิศษตำมหลักกณฑ์ละงืไอนเข
ทีไก ำหนด ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   

   ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ  ดังนีๅ 
 

1. ดຌานผนงาน 

1.1 วำงผนงำน/ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำน รวมทัๅงปງำหมำยละผลสัมฤทธิ์
ของหนวยงำน ฿หຌสอดคลຌองนยบำยละผนกลยุทธ์ของสวนรำชกำรทีไสังกัด 

1.2 ติดตำม รงรัด กำรด ำนินกิจกรรมตำงโ ทีไมีควำมหลำกหลำย ละควำมยุงยำก
ซับซຌอนมำก ฿หຌป็นเปตำมผนงำน/ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประมินผลละรำยงำนกำร
ด ำนินงำน พืไอ฿หຌป็นเปตำมปງำหมำยละผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไก ำหนดเวຌ  

1.3 วำงผนนิทศ ติดตำมละประมินผลงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม บริกำร
ทรัพยำกรดຌำนตำงโ พืไอควบคุม฿หຌกำรด ำนินงำนของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำหรือผูຌทีไ กีไยวขຌองป็นเปอยำงมี
ประสิทธิภำพละประสิทธิผลสูงสุด 

1.4 บริหำรครงกำรขนำด฿หญ ดยมีกำรบูรณำกำรผนงำน กิจกรรม ขัๅนตอนส ำคัญ 
พืไอ฿หຌป็นเปตำมปງำหมำยละผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไก ำหนดเวຌ 

1.5 ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ละปງำหมำย฿นกำรด ำนินงำนดຌำน
สำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม ทีไมีควำมยุงยำกละซับซຌอน  พืไอวำงผนละจัดท ำผนงำน/ครงกำร฿นกำร
พัฒนำหนวยงำน฿หຌมีคุณภำพของงำนสูงมำกป็นพิศษ 

1.6 วำงผนละก ำหนดนยบำยดຌำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม พืไอด ำนินกำรดຌำน
สำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม฿นพืๅนทีไ  ชน งำนสงสริมสุขภำพ กำรฝງำระวัง กำรปງองกันละควบคุมรค กำร
รักษำพยำบำลละกำรฟ้นฟูสภำพ กำรควบคุมมลพิษ กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม กำร
สุขำภิบำลละอนำมัยสิไงวดลຌอม กำรคุຌมครองผูຌบริภค พืไอป็นนวทำง฿นกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นกำร
สงสริมสุขภำพอนำมัยทีไดีละปรำศจำกรคระบำดตำง โ ของประชำชน 

1.7 วำงผนนวทำงกำรศึกษำ วิครำะห์ ละสนอนวทำงก ำหนดละพัฒนำ
มำตรฐำนละกลวิธีกำรด ำนินงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม พืไอปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน฿หຌมี
ประสิทธิภำพยิไงขึๅน ภำย฿ตຌขຌอจ ำกัดทำงดຌำนงบประมำณ บุคลำกร ละวลำ 

1.8 คຌนควຌำประยุกต์ทคนลยีหรือองค์ควำมรูຌ฿หม โ ทีไกีไยวขຌองกับงำน฿นภำรกิจ
ของหนวยงำน฿นภำพรวมพืไอน ำมำปรับปรุง฿หຌกำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึๅน 



 

 

2. ดຌานบริหารงาน 

2.1 ก ำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน ละวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหนวยงำน  พืไอป็นนว
ทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ       

2.2 มอบหมำย ก ำกับดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ฿นรืไอง
ตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับภำรกิจทีไหลำกหลำยละบใดสรใจของหนวยงำน  พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนบรรลุปງำหมำย
ละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

2.3 วินิจฉัย สัไงกำรรืไองทีไมีขอบขตผลกระทบ฿นวงกวຌำง หรือมีควำมซับซຌอนของ
ประดในปัญหำ ซึไงตຌองพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำนินกำรตำงโ ตำมภำรกิจทีไหนวยงำนรับผิดชอบ  พืไอ฿หຌ
บรรลุปງำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  

2.4 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนหรือองค์กรภำครัฐ อกชน ละบุคคลทีไกีไยวขຌอง  
พืไอกิดควำมรวมมือหรือบูรณำกำรงำน฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ละป็นประยชน์ตอประชำชนผูຌรับบริกำร 

2.5 ชีๅจงขຌอทใจจริง พิจำรณำ฿หຌควำมหใน ขຌอสนอนะ฿นทีไประชุมคณะกรรมกำร
ละคณะท ำงำนตำงโ ทีไเดຌรับตงตัๅง หรือวทีจรจำตำงโ ฿นฐำนะป็นผูຌมีบทบำทหลัก พืไอรักษำผลประยชน์
ของรำชกำรละประทศชำติ 

2.6 อ ำนวยกำรปฏิบัติงำนพรຌอม฿หຌค ำปรึกษำ ขຌอสนอนะรวมถึงกำรตัดสิน฿จวินิจฉัย 
สัไงกำร฿นภำรกิจรับผิดชอบของหนวยงำน฿หຌเดຌมำตรฐำนละมีประสิทธิภำพ ละสงสริมกำรศึกษำวิจัย พืไอ
พัฒนำมำตรฐำนดຌำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอมละนวัตกรรม฿นกำรด ำนินงำน   

2.7 ปรับปรุงละก ำหนดกลยุทธ์ กำรปฏิบัติงำน฿หຌมีควำมสะดวก รวดรใว รวมถึงกำร
ลดขัๅนตอนทีไซๅ ำซຌอน พืไอ฿หຌงำนมีประสิทธิภำพละสรຌำงควำมพึงพอ฿จกผูຌรับบริกำรละสนอนวทำง 
ก ำหนดกำรพัฒนำมำตรฐำนงำนละวิธีกำรด ำนินงำนกำรสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม฿หຌมีคุณภำพ ดยยึด
หลักกำรบริหำรจัดกำรทีไดี พืไอประยชน์สุขของประชำชน 

2.8 มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ละควบคุมดูลกำร
฿หຌบริกำรสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอมหลำยโ ดຌำน เดຌกกำรรักษำพยำบำล กำรสงสริมสุขภำพ กำรควบคุม
รค ป็นตຌนพืไออ ำนวยกำร฿หຌประชำชนมีสุขภำวะทีไดี มีอนำมัย ละเดຌรับบริกำรทีไรวดรใ ว ถูกตຌองละมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 

2.9 มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ละควบคุมดูลกำร
ตรวจควบคุมกำรฆำสัตว์ละจ ำหนำยนืๅอสัตว์฿นทຌองถิไนทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌป็นเปตำมกฎละระบียบทีไ
ก ำหนดเวຌ  ควบคุมดูลกำรสุขำภิบำลหรือกำรฝງำระวังรคพืไอตัดวงจรกำรระบำดของรค ละ฿หຌประชำชนมี
สุขภำพอนำมัยทีไดี 

2.10 มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ละควบคุมดูลกำร
ผยพรละฝຄกอบรมละกำรสุขศึกษำ พืไอ฿หຌประชำชนมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จ฿นกำรปງองกันละรักษำตนอง 
ครอบครัวละบุคคลรอบขຌำงอยำงถูกตຌองละป็นประยชน์สูงสุด 

2.11 ศึกษำ วิครำะห์ ท ำควำมหใน สรุปรำยงำนละ฿หຌนวทำงงำนวิจัยกีไยวกับดຌำน
สำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม พืไอ฿หຌกิดกำรพัฒนำรูปบบ กระบวนกำรหรือวิธีกำรชิงวิชำกำรทีไหมำะสมละ
ป็นประยชน์ตอพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ 

2.12 ตอบปัญหำ ชีๅจงละด ำนินกำรป็นกรรมกำรหรือผูຌบริหำรงำนตำมภำรกิจทีไ
เดຌรับมอบหมำย ชนป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุป็นตຌน พืไอควบคุม฿หຌภำรกิจดังกลำวป็นเปตำมวัตถุประสงค์
ทีไก ำหนดเวຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 



 

 

3. ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล  

3.1 จัดระบบงำนละอัตรำก ำลังจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไมีควำมหลำกหลำยทัๅง฿นชิง
ปริมำณละคุณภำพ฿หຌสอดคลຌองกับภำรกิจ พืไอ฿หຌปฏิบัติรำชกำรกิดประสิทธิภำพ ละควำมคุຌมคำ 

3.2 ติดตำมละประมินผลงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำน
สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของหนวยงำนละบรรลุปງำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  

3.3 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ปรับปรุงละพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับ
บัญชำ ฿หຌมีควำมสำมำรถละสมรรถนะทีไหมำะสมงำนทีไปฏิบัติ  

3.4 ปรับปรุงหรือหำนวทำงวิธีกำร฿หมโ หรือกลยุทธ์฿นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
฿นกำรพัฒนำ กระตุຌน รงรຌำจຌำหนຌำทีไผูຌปฏิบัติ฿นกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรด ำนินงำนทีไมี
คุณภำพทีไดีขึๅน 

3.5 สอนงำน พัฒนำกำรปฏิบัติงำน ฝຄกอบรมหรือถำยทอดควำมรูຌกผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ
พืไอพัฒนำจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไก ำกับ฿หຌมีควำมชีไยวชำญละสำมำรถปฏิบัติงำน฿หຌกิดประยชน์ก
หนวยงำนอยำงยัไงยืน 

3.6 จัดรูปบบละวำงนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกร฿นองค์กร฿หຌมีควำม
หมำะสมละมีควำมยืดหยุนตอกำรปฏิบัติงำน ดยก ำหนดหรือมอบอ ำนำจ฿หຌจຌำหนຌำทีไทีไมีลักษณะงำน
สอดคลຌองหรือกืๅอกูลกัน สำมำรถปฏิบัติงำนทนกันเดຌทุกต ำหนงพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนกิดควำมคลองตัวละ
มีควำมตอนืไอง 

3.7 สงสริมพัฒนำ฿หຌบุคลำกร฿นหนวยงำนเดຌรับกำรศึกษำ อบรม พิไมพูนควำมรูຌละ
ทักษะกำรปฏิบัติงำนพืไอพัฒนำสมรรถนะละยกระดับมำตรฐำน฿นกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไพืไอ฿หຌสำมำรถ
ปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพละกิดควำมคຌำคำรวมทัๅงสรຌำงขวัญละก ำลัง฿จ฿นกำรปฏิบัติงำน 

4. ดຌานการบริหารทรัพยากรละงบประมาณ 

4.1 วำงผนกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณของหนวยงำนทีไตຌองรับผิดชอบสูง 

พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับนยบำย พันธกิจ ละป็นเปตำมปງำหมำยของสวนรำชกำร  

4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณ฿นจ ำนวนทีไสูงมำก ฿หຌกิด
ประสิทธิภำพ ควำมคุຌมคำ ละป็นเปตำมปງำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  

4.3 รวมหรือวำงผนละประสำนกิจกรรม฿หຌมีกำร฿ชຌทรัพยำกรของส ำนัก กองหรือ
หนวยงำนทีไรับผิดชอบ ทัๅงดຌำนงบประมำณ อำคำรสถำนทีไละอุปกรณ์฿นกำรท ำงำน พืไอ฿หຌกำรท ำงำนกิด
ประสิทธิภำพคุຌมคำ ละบรรลุปງำหมำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัด  ดยอำจพิจำรณำน ำ
งบประมำณทีไเดຌรับจัดสรรมำด ำนินกำรละ฿ชຌจำยรวมกัน 

4.4 รวมหรือบริหำรละก ำหนดนวทำงกำรจัดสรรละกำร฿ชຌทรัพยำกร หรือ
งบประมำณตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอ฿หຌกำรจัดสรรทรัพยำกรป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพละประสิทธิผล
สูงสุด 

4.5 ควบคุม ตรวจสอบ กำร฿ชຌงบประมำณละทรัพยำกรของหนวยงำน฿หຌป็นเปตำม
ระบียบทีไกีไยวขຌองพืไอ฿หຌงำนบรรลุวัตถุประสงค์ทีไก ำหนดอยำงมีประสิทธิภำพละคุຌมคำ 

4.6 ควบคุม ก ำกับ ตรวจสอบ กำรจัดหำพัสดุ฿หຌกิดควำมปรง฿สละถูกตຌองตำม
ระบียบ  พืไอ฿หຌกำร฿ชຌงบประมำณกิดควำมคุຌมคำละกิดประยชน์สูงสุด 

 



 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
 คุณสมบัติ ฉพำะส ำหรับต ำหน ง฿นฐำนะผูຌ อ ำนวยกำรกองหรือผูຌ อ ำนวยกำรส วน             
ินักบริหำรงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม ระดับกลำงี 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม ระดับตຌน ขຌอ แ ละ 
2. ด ำรงต ำหนง฿ดต ำหนงหนึไงมำลຌวดังตอเปนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนสำธำรณสุข 

หรือสิไงวดลຌอม หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองมำลຌวเมนຌอยกวำ แ ป 
2.1 ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงผูຌอ ำนวยกำรกอง ินักบริหำรงำนสำธำรณสุข

ละสิไงวดลຌอม ระดับตຌนี หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต.  ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ โ ป หรือ 
2.2 ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงเมตไ ำกวำหัวหนຌำฝຆำย ินักบริหำรงำน

สำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม ระดับตຌนี หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ป  
ก ำหนดวลำ ไ ป ฿หຌลดป็น ใ ป ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนสำธำรณสุข      
ระดับตຌน ขຌอ แ.โ ละขຌอ แ.ใ หรือ 

2.3 ด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ   
ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ ๆ ป 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

1.1. ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 
ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 

1.2. ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 3 
1.3. ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล    ระดับ 3 
1.4. ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 3 
1.5. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง    ระดับ 3 
1.6. ควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำบุคลำกร     ระดับ 3 
1.7. ควำมรูຌรืไองสถำนกำรณ์ภำยนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ 
 ละสังคมพืๅนทีไ      ระดับ 3 
1.8. ควำมรูຌรืไองกฎหมำยิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.9. ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.10. ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชนกำรประมินผล 
 กระทบสิไงวดลຌอมิEIAีุประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAีฯลฯ ระดับ 2 
1.11. ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล      ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร      ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

 
 



 
 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์      ระดับ 2 

3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 

3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 

3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 

3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำผูຌบริหำร ไ สมรรถนะ 

3.2.1 กำรป็นผูຌน ำ฿นกำรปลีไยนปลง    ระดับ 2 

3.2.2 ควำมสำมำรถ฿นกำรป็นผูຌน ำ    ระดับ 2 

3.2.3 ควำมสำมำรถ฿นกำรพัฒนำคน    ระดับ 2 

3.2.4 กำรคิดชิงกลยุทธ์     ระดับ 2 

3.3 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 

3.3.1 กำรกຌเชปัญหำละด ำนินกำรชิงรุก   ระดับ 3 

3.3.2 กำรวำงผนละกำรจัดกำร    ระดับ 3 

3.3.3 กำรสรຌำง฿หຌกิดกำรมีสวนรวมทุกภำคสวน   ระดับ 3 

3.3.4 ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน   ระดับ 3 

3.3.5 สรຌำงสรรค์พืไอประยชน์ของทຌองถิไน   ระดับ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ต าหนงประภท   อ ำนวยกำรทຌองถิไน 
 

ชื่อสายงาน    บริหำรงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม 
 

ชื่อต าหนง฿นสายงาน   นักบริหำรงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม 
 

ระดับต าหนง    ระดับสูง 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำหนวยงำนระดับส ำนัก฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ขนำด฿หญ    
ทีไมีลักษณะงำนทีไกีไยวกับกำรวำงผน กำรบริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สัไงรำชกำร  มอบหมำย 
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ประมินผลงำน ตัดสิน฿จ กຌปัญหำ฿นงำนทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ  ควำมชีไยวชำญป็นพิศษ 
ซึไงลักษณะหนຌำทีไรับผิดชอบละคุณภำพของงำนสูงมำก ดยปกครองผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำจ ำนวนมำก ละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานผนงาน 

1.1 วำงผนงำน/ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำน รวมทัๅงปງำหมำยละผลสัมฤทธิ์
ของหนวยงำน ฿หຌสอดคลຌองนยบำยละผนกลยุทธ์ของสวนรำชกำรทีไสังกัด  

1.2 ติดตำม รงรัด กำรด ำนินกิจกรรมตำงโ ทีไมีควำมหลำกหลำย ละควำมยุงยำก
ซับซຌอนมำก ฿หຌป็นเปตำมผนงำน/ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำน  ตลอดจนประมินผลละรำยงำนกำร
ด ำนินงำน พืไอ฿หຌป็นเปตำมปງำหมำยละผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไก ำหนดเวຌ 

1.3 บริหำรครงกำรขนำด฿หญ ดยมีกำรบูรณำกำรผนงำน กิจกรรม ขัๅนตอนส ำคัญ 
พืไอ฿หຌป็นเปตำมปງำหมำยละผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไก ำหนดเวຌทีไตຌองกำรคุณภำพของงำนสูงป็นพิศษ 

1.4 วำงผนละก ำหนดนยบำยสำธำรณสุขละสิไ งวดลຌอม฿นพืๅนทีไ  พืไอ฿หຌ
ประชำชน฿นทຌองถิไนมีสุขภำพอนำมัยทีไดีละปรำศจำกรคระบำดตำงโ     

1.5 วำงผนนวทำงกำรศึกษำ วิครำะห์ ละสนอนวทำงก ำหนดละพัฒนำ
มำตรฐำนละกลวิธีกำรด ำนินงำนสำธำรณสุข พืไอปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน฿หຌมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน ภำย฿ตຌ
ขຌอจ ำกัดทำงดຌำนงบประมำณ บุคลำกร ละวลำ 

1.6 วำงผนนิทศ ติดตำมละประมินผลงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม บริกำร
ทรัพยำกรดຌำนตำงโ พืไอควบคุม฿หຌกำรด ำนินงำนของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำหรือผูຌทีไ กีไยวขຌองป็นเปอยำงมี
ประสิทธิภำพละประสิทธิผลสูงสุด 

1.7 ประมวลผล วิครำะห์ขຌอมูลทำงสถิติทีไกีไยวขຌองกับงำนดຌำนสำธำรณสุขละ
สิไงวดลຌอมทีไมีควำมยุงยำกของงำนป็นพิศษ พืไอ฿หຌสำมำรถวำงผน฿หຌสอดคลຌองกับปัญหำทຌองถิไน 

1.8 ก ำกับ อ ำนวยกำร ประสำนงำน  สนับสนุนกำรวำงผนงำนทุกระดับ ตลอดจนกำร
กຌเขปัญหำทีไมีควำมสลับซับซຌอนละตຌอง฿ชຌควำมชีไยวชำญป็นพิศษ พืไอ฿หຌบรรลุตำมปງำประสงค์ทีไวำงเวຌ 
 

 

 

 



 

 

2. ดຌานบริหารงาน  

2.1 ก ำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน ละวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหนวยงำน  พืไอป็นนว
ทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ  

2.2 มอบหมำย ก ำกับดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ฿นรืไอง
ตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับภำรกิจทีไหลำกหลำยละบใดสรใจของหนวยงำน  พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนบรรลุปງำหมำย
ละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  

2.3 ควบคุมดูลกำร฿หຌบริกำรสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอมหลำยโ ดຌำน฿นทຌองถิไน
ขนำด฿หญละมีควำมซับซຌอนมำกทัๅงชิงควำมหลำกหลำยละจ ำนวนประชำกร เดຌกกำรรักษำพยำบำล กำร
สงสริมสุขภำพ กำรควบคุมรค ป็นตຌน พืไออ ำนวยกำร฿หຌประชำชนมีสุขภำวะทีไดี มีอนำมัย ละเดຌรับบริกำร
ทีไรวดรใว ถูกตຌองละมีประสิทธิภำพสูงสุด  

2.4 วินิจฉัย  สัไงกำรรืไองทีไมีขอบขตผลกระทบ฿นวงกวຌำง หรือมีควำมซับซຌอนของ
ประดในปัญหำ ซึไงตຌองพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำนินกำรตำงโ ตำมภำรกิจทีไหนวยงำนรับผิดชอบ  พืไอ฿หຌ
บรรลุปງำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

2.5 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนหรือองค์กรภำครัฐ อกชน ละบุคคลทีไกีไยวขຌอง  
พืไอกิดควำมรวมมือหรือบูรณำกำรงำน฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ละป็นประยชน์ตอประชำชนผูຌรับบริกำร  

2.6 ชีๅจงขຌอทใจจริง พิจำรณำ฿หຌควำมหใน ขຌอสนอนะ฿นทีไประชุมคณะกรรมกำร
ละคณะท ำงำนตำงโ ทีไเดຌรับตงตัๅง หรือวทีจรจำตำงโ ฿นฐำนะป็นผูຌมีบทบำทหลัก พืไอรักษำผลประยชน์
ของรำชกำร องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละประทศชำติ 

2.7 มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ละควบคุมดูลกำร
ตรวจควบคุมกำรฆำสัตว์ละจ ำหนำยนืๅอสัตว์฿นทຌองถิไนขนำด฿หญทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌป็ นเปตำมกฎละ
ระบียบทีไก ำหนดเวຌ ละควบคุมดูลกำรสุขำภิบำลหรือกำรฝງำระวังรค฿นทຌองถิไนขนำด฿หญละมีควำม
ซับซຌอนมำกทัๅงชิงควำมหลำกหลำยละจ ำนวนประชำกร พืไอตัดวงจรกำรระบำดของรค ละ฿หຌประชำชนมี
สุขภำพอนำมัยทีไดี  

2.8 ศึกษำ วิครำะห์ ท ำควำมหใน สรุปรำยงำนละ฿หຌนวทำงงำนวิจัยกีไยวกับดຌำน
สำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม ซึไงมีควำมยำกละตຌองกำรควำมชีไยวชำญสูงมำก พืไอ฿หຌกิดกำรพัฒนำรูปบบ 
กระบวนกำรหรือวิธีกำรชิงวิชำกำรทีไหมำะสมละป็นประยชน์ตอพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ  

2.9 ก ำหนด พัฒนำ ปรับปรุง หรือกຌเขนวทำง คูมือ กลเก กระบวนกำร หรือ
มำตรฐำน฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำนงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม พืไอ฿หຌกำรท ำงำน฿นงำนทีไรับผิดชอบป็นเป
อยำงถูกตຌอง มีประสิทธิภำพ ละกิดประยชน์สูงสุด  

3. ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.1 จดัระบบงำนละอัตรำก ำลังจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไมีควำมหลำกหลำยทัๅง฿นชิง
ปริมำณละคุณภำพ฿หຌสอดคลຌองกับภำรกิจ พืไอ฿หຌปฏิบัติรำชกำรกิดประสิทธิภำพ ละควำมคุຌมคำ 

3.2 ติดตำมละประมินผลงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำน
สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของหนวยงำนละบรรลุปງำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  

3.3 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ปรับปรุงละพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับ
บัญชำ ฿หຌมีควำมสำมำรถละสมรรถนะทีไหมำะสมงำนทีไปฏิบัติ 
 



 

 

3.4 ปรับปรุงหรือหำนวทำงวิธีกำร฿หมโ หรือกลยุทธ์฿นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
฿นกำรพัฒนำ กระตุຌน รงรຌำจຌำหนຌำทีไผูຌปฏิบัติ฿นกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรด ำนินงำนทีไมี
คุณภำพทีไดีขึๅน  

3.5 สอนงำน พัฒนำกำรปฏิบัติงำน ฝຄกอบรมหรือถำยทอดควำมรูຌกผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ
พืไอพัฒนำจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไก ำกับ฿หຌมีควำมชีไยวชำญละสำมำรถปฏิบัติงำน฿หຌกิดป ระยชน์ก
หนวยงำนอยำงยัไงยืน 

3.6 ปรับปรุงหรือหำนวทำงวิธีกำร฿หมโ หรือกลยุทธ์฿นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
฿นกำรพัฒนำ กระตุຌน รงรຌำจຌำหนຌำทีไผูຌปฏิบัติ฿นกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรด ำนินงำนทีไมี
คุณภำพทีไดีขึๅน 

4. ดຌานการบริหารทรัพยากรละงบประมาณ 

4.1 ก ำหนดนยบำยละวำงผนกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณของหนวยงำนทีไ
ตຌองรับผิดชอบสูง พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับนยบำย พันธกิจ ละป็นเปตำมปງำหมำยของสวนรำชกำร  

4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณ฿นจ ำนวนทีไสูงมำก ฿หຌกิด
ประสิทธิภำพ ควำมคุຌมคำ ละป็นเปตำมปງำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ   

4.3 วำงผนละประสำนกิจกรรม฿หຌมีกำร฿ชຌทรัพยำกรของส ำนัก กองหรือหนวยงำน
ทีไรับผิดชอบ ทัๅงดຌำนงบประมำณ อำคำรสถำนทีไละอุปกรณ์฿นกำรท ำงำน พืไอ฿หຌกำรท ำงำนกิดประสิทธิภำพ
คุຌมคำ ละบรรลุปງำหมำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัด  ดยอำจพิจำรณำน ำงบประมำณทีไเดຌรับ
จัดสรรมำด ำนินกำรละ฿ชຌจำยรวมกัน 

4.4 ควบคุม ก ำกับ ตรวจสอบ กำรจัดหำพัสดุ฿หຌกิดควำมปรง฿สละถูกตຌองตำม
ระบียบ พืไอ฿หຌกำร฿ชຌงบประมำณกิดควำมคุຌมคำละกิดประยชน์สูงสุด 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
 คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง฿นฐำนะผูຌอ ำนวยกำรส ำนัก ินักบริหำรงำนสำธำรณสุขละ
สิไงวดลຌอม ระดับสูงี 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม ระดับตຌน 
ขຌอ แ ละ 

2. ด ำรงต ำหนง฿ดต ำหนงหนึไง ดังตอเปนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนกำรสำธำรณสุขหรือ
งำนสิไงวดลຌอม หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง มำลຌวเมนຌอยกวำ แ ป 

2.1 ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงผูຌอ ำนวยกำรกอง ินักบริหำรงำนสำธำรณสุข 
ละสิไงวดลຌอม ระดับกลำงี หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต.ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ป หรือ 

2.2 ด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับชีไยวชำญ หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ ่ ป 
 

 

 

 

 

 



 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

1.1. ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 
ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 

1.2. ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 3 

1.3. ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล    ระดับ 3 

1.4. ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 3 

 

1.5. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง    ระดับ 4 

1.6. ควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำบุคลำกร     ระดับ 3 

1.7. ควำมรูຌรืไองสถำนกำรณ์ภำยนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ 

 ละสังคมพืๅนทีไ      ระดับ 3 

1.8. ควำมรูຌรืไองกฎหมำยิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 

1.9. ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 3 

1.10. ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชนกำรประมินผล 

 กระทบสิไงวดลຌอมิEIAีุประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAีฯลฯ ระดับ 3 

1.11. ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล      ระดับ 2 

2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์      ระดับ 2 

2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 4 

2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร      ระดับ 4 

2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 

2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 

2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์      ระดับ 3 

3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 

3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 

3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 

3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำผูຌบริหำร ไ สมรรถนะ 

3.2.1 กำรป็นผูຌน ำ฿นกำรปลีไยนปลง    ระดับ 3 

3.2.2 ควำมสำมำรถ฿นกำรป็นผูຌน ำ    ระดับ 3 

3.2.3 ควำมสำมำรถ฿นกำรพัฒนำคน    ระดับ 3 

3.2.4 กำรคิดชิงกลยุทธ์     ระดับ 3 

 



 

 

3.3 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 

3.3.1 กำรกຌเชปัญหำละด ำนินกำรชิงรุก   ระดับ 4 

3.3.2 กำรวำงผนละกำรจัดกำร    ระดบั 4 

3.3.3 กำรสรຌำง฿หຌกิดกำรมีสวนรวมทุกภำคสวน   ระดับ 4 

3.3.4 ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน   ระดับ 4 

3.3.5 สรຌำงสรรค์พืไอประยชน์ของทຌองถิไน   ระดับ 4 

 

 

 

 


