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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

สายงาน

บริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สำยงำนนี้คลุมถึงตำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัติง ำนบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรวำงแผนงำน กำรประมวลและวิเครำะห์ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับกำรสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม กำรวำงแผนกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรเฝ้ำระวังโรค กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรควบคุม
โรค กำรรักษำพยำบำลและฟื้นฟูสุขภำพ กำรสุขำภิบำลและอนำมัยสิ่งแวดล้อม กำรควบคุมโรคสัตว์สู่คน กำร
ควบคุมสถำนประกอบกำร กำรระงับเหตุรำคำญ กำรคุ้มครองผู้บริโภค กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม กำรส่งเสริม บำรุงรักษำ และคุ้มครองคุณภำพสิ่งแวดล้อมตำมหลักกำรพัฒ นำอย่ำงยั่งยืน กำร
จัดกำรภำวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภำพอนำมัยของประชำชน เช่น กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย กำรจัดกำ ร
คุณภำพน้ำ คุณภำพอำกำศ ฯลฯ กำรฝึกอบรม กำรสุขศึกษำ กำรประสำนงำนและสนับสนุนกำรวำงแผนทุก
ระดับ กำรวำงแผน นิเทศงำน ติดตำมและประเมินผลงำน กำรจัดรูปปรับปรุงองค์กำร วำงแผนกำลังคน และ
จั ด ท ำงบประมำณในกำรด ำเนิ น งำน และกำรบริห ำรทรั พ ยำกรที่ ใช้ ในกำรด ำเนิ น งำน กำรรวบรวมแผน
หน่วยงำนย่อย และกำรกระจำยแผนงำนสำหรับหน่วยปฏิบัติต่ำง ๆ กำรติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แผนงำนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ตลอดจนกำรจัดให้มีและสนับสนุน กำรกำหนดนโยบำย
และปฏิบัติห น้ำที่อื่น ที่เกี่ยวข้องกับ งำนสำธำรณสุ ขและสิ่งแวดล้ อม ซึ่ งตำแหน่งต่ำ ง ๆ เหล่ ำนี้ มีลั กษณะที่
จำเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมรู้ควำมชำนำญและประสบกำรณ์ในด้ำนกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสูง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตำแหน่งในสำยงำนนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้
นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม

ระดับต้น
ระดับกลำง
ระดับสูง

ก.ท. กำหนดเมื่อ 26 พฤศจิกำยน 2558

ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม

ระดับตาแหน่ง

ระดับต้น

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองหรือหัวหน้ำฝ่ำย ซึ่งมีลักษณะงำนที่เกี่ยวกับ
กำรวำงแผน กำรบริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำในงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมชำนำญงำนเฉพำะด้ำน ซึ่งลักษณะหน้ำที่
รับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำกตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต.กำหนดและ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
๑. ด้านแผนงาน
๑.๑ ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยแนวทำงด้ำนสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อวำงแผนและจัดทำแผนงำนโครงกำรในกำรพัฒนำหน่วยงำน
๑.๒ ร่วมวำงแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ ของ
หน่ วยงำนด้ ำนงำนสำธำรณสุ ขและสิ่ งแวดล้อมที่สังกัด เพื่อเป็นแบบแผนในกำรปฏิ บัติงำนของหน่วยงำนเพื่อให้
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดและสอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของส่วนรำชกำรที่สังกัด
๑.๓ ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือแผน
กำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
๑.๔ ร่วมวำงแผนและกำหนดนโยบำยสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อควบคุมดูแล
ให้ประชำชนในท้องถิ่นมีคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดี สุขภำพอนำมัยที่ดี และปรำศจำกโรคระบำดต่ำงๆ
๑.๕ ร่วมวำงแผนแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงกำหนดและพัฒนำ
มำตรฐำนและกลวิ ธี ก ำรด ำเนิ น งำนสำธำรณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กระบวนกำรท ำงำนให้ มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจำกัดทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
๑.๖ ค้ นคว้ำประยุ กต์ เทคโนโลยีหรื อองค์ ควำมรู้ ใหม่ ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บงำนในภำรกิ จของ
หน่วยงำนในภำพรวมเพื่อนำมำปรับปรุงให้กำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรทำงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
๑.๗ วำงแผนกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น กำรส่งเสริมสุขภำพ กำร
เฝ้ำระวัง กำรป้องกันและควบคุมโรค กำรรักษำพยำบำลและกำรฟื้นฟูสุ ขภำพ กำรควบคุมโรคสัตว์สู่คน กำร
คุ้มครองผู้บริโภค กำรส่งเสริม บำรุงรักษำ และคุ้มครองคุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรควบคุมมลพิษ กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรสุขำภิบำลและอนำมัยสิ่งแวดล้ อม กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
กำรจัดกำรคุณภำพน้ำ คุณภำพอำกำศ ฯลฯ เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน และประมวลผล วิเครำะห์ข้อมูล
ทำงสถิติที่เกี่ย วข้องกับ งำนสำธำรณสุ ขและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ สำมำรถวำงแผนให้ สอดคล้ องกับปัญ หำด้ำน
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
๑.๘ ติดตำมกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ เพื่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำ โปร่งใสและเกิดผล
สัมฤทธิ์ของหน่วยงำน

๒. ด้านบริหารงาน
๒.๑ จัดระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติ
รำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
๒.๒ มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒.๓ พิ จำรณำอนุ มัติ อนุญ ำตกำรดำเนิ นกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่ห น่ว ยงำนรับผิ ดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒.๔ ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
๒.๕ ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำรและ
คณะทำงำนต่ำงๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำงๆ ในฐำนะผู้แทนหน่วยงำนหรือส่วนรำชกำร เพื่อรักษำ
ผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ
๒.๖ มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลกำร
ให้บริกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมหลำยๆ ด้ำน ได้แก่ กำรรักษำพยำบำล กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรควบคุม
โรค กำรสุขศึกษำ กำรสุขำภิบำลและอนำมัยสิ่งแวดล้อม กำรคุ้มครองผู้บริโภค กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้ อม กำรส่ งเสริม บ ำรุงรักษำ และคุ้มครองคุณ ภำพสิ่งแวดล้ อม กำรจัดกำรมลพิษ กำรจัดกำร
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย กำรจัดกำรคุณภำพน้ำ คุณภำพอำกำศ ฯลฯ เพื่ออำนวยกำรให้ประชำชนมีสุขภำวะที่ดี
มีอนำมัย และได้รับบริกำรที่รวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภำพสูงสุด
๒.๗ มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลกำร
ตรวจควบคุมกำรฆ่ ำสัตว์และจำหน่ ำยเนื้อสัตว์ในท้องถิ่นที่รับผิดชอบ เพื่อให้ เป็นไปตำมกฎและระเบียบที่
กำหนดไว้ ควบคุมดูแลกำรสุขำภิบำลหรือกำรเฝ้ำระวังโรคเพื่อตัดวงจรกำรระบำดของโรค และให้ประชำชนมี
สุขภำพอนำมัยที่ดี
๒.๘ ตอบปัญหำ ชี้แจงและดำเนินกำรเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรงำนตำมภำรกิจที่ได้รับ
มอบหมำย เช่น เป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุ เป็นต้น เพื่อควบคุมให้ภ ำรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
๒.๙ ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ ให้ เกิ ด ควำมร่ ว มมื อหรื อบู ร ณำกำรงำนให้ เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์เป็ น ประโยชน์ ต่อ ประชำชนและอ ำนวยกำร
ปฏิบัติงำนและสนับสนุนงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด
บรรลุภำรกิจที่กำหนดไว้
๒.๑๐ กำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนกำร
ดำเนินงำนในกำรศึกษำวิจัยเพื่อพัฒนำมำตรฐำนและใช้ในกำรดำเนินงำน กำรเสนอแนวทำงและกำหนดกำร
พัฒนำมำตรฐำนงำนและวิธีกำรดำเนินงำนกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภำพ โดยยึดหลักกำรบริหำร
จัดกำรที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน
๒.๑๑ จัดระบบกำรติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนวิเครำะห์ผลดี ผลกระทบ
ปัญหำ อุปสรรค เพื่อให้กำรสนับสนุนหรือทำกำรปรับปรุงแก้ไข
๒.๑๒ อำนวยกำร ปฏิบัติงำนและสนับสนุนงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย เพื่อสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภำรกิจที่กำหนดไว้

๓. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
๓.๑ จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ ปริมำณ
งำนและงบประมำณเพื่อให้ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
๓.๒ ติด ตำมและประเมิน ผลงำนของเจ้ ำหน้ ำที่ ในบั งคับ บั ญ ชำ เพื่ อ ให้ ก ำรปฏิ บั ติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๓.๓ ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ
ให้มีควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมงำนที่ปฏิบัติ
๓.๔ จั ด รู ป แบบและวำงแนวทำงกำรปฏิ บั ติรำชกำรของบุ ค ลำกรในองค์ ก รให้ มี ค วำม
เหมำะสมและมีควำมยืดหยุ่น ต่อกำรปฏิบัติงำน โดยกำหนดหรือมอบอำนำจให้ เจ้ำหน้ำที่ที่มีลั กษณะงำน
สอดคล้องหรือเกื้อกูลกัน สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ทุกตำแหน่ง เพื่อให้กำรดำเนินงำนเกิดควำมคล่องตัว
และมีควำมต่อเนื่อง
๓.๕ สอนงำน พัฒนำกำรปฏิบัติงำน ฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ
เพื่อ พัฒ นำเจ้ ำหน้ ำที่ ในหน่ ว ยงำนที่ กำกับ ให้ มี ควำมเชี่ย วชำญและสำมำรถปฏิบั ติงำนให้ เกิดประโยชน์แ ก่
หน่วยงำนอย่ำงยั่งยืน
๔. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
๔.๑ กำหนดนโยบำยและวำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร
๔.๒ ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ ให้เกิดประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ
และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๔.๓ ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ กำรจัดหำพัสดุให้เกิดควำมโปร่งใสและถูกต้องตำมระเบียบ
เพื่อให้กำรใช้ งบประมำณเกิดควำมคุ้มค่ำ เกิดประโยชน์สูงสุดและริเริ่ม คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดควำม
เหมำะสมและมีประสิทธิภำพต่อกำรปฏิบัติงำน
๔.๔ ร่วมหรือวำงแผนและประสำนกิจกรรมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรของหน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรทำงำน เพื่อให้กำรทำงำนเกิดประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำ และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอำจพิจำรณำนำงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรมำดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
๔.๕ ร่วมหรือบริหำรและกำหนดแนวทำงกำรจัดสรรและกำรใช้ทรัพยำกร หรืองบประมำณ
ตำมที่ได้รับมอบหมำย เพื่อให้กำรจัดสรรทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. ได้รับคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้
๑.๑ ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงพยำบำลศำสตร์ แพทยศำสตร์ ทันตแพทยศำสตร์ สัตวแพทยศำสตร์ เภสัชศำสตร์ สำธำรณสุขศำสตร์
สำธำรณสุขมูลฐำน เทคนิคกำรแพทย์ วิทยำศำสตร์ (ทำงด้ำนสุขศึกษำ สุขภำพ สิ่งแวดล้อม สำธำรณสุขควำม
ปลอดภัย อนำมัยสิ่งแวดล้อม กำรพยำบำล สุขำภิบำล อำชีวอนำมัย และสำธำรณสุขมูลฐำน) หรือในสำขำหรือ
ทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
๑.๒ ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงพยำบำลศำสตร์ แพทยศำสตร์ ทันตแพทยศำสตร์ สัตวแพทยศำสตร์ เภสัชศำสตร์ สำธำรณสุขศำสตร์
สำธำรณสุขมูลฐำน เทคนิคกำรแพทย์ วิทยำศำสตร์ (ทำงด้ำนสุขศึกษำ สุขภำพ สิ่งแวดล้อม สำธำรณสุขควำม
ปลอดภัย อนำมัยสิ่งแวดล้อม กำรพยำบำล สุขำภิบำล อำชีวอนำมัย และสำธำรณสุขมูลฐำน) หรือในสำขำหรือ
ทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

๑.๓ ได้ รับ ปริญญำเอกหรือคุณวุฒิ อย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิช ำหรือ
ทำงพยำบำลศำสตร์ แพทยศำสตร์ ทันตแพทยศำสตร์ สัตวแพทยศำสตร์ เภสัชศำสตร์ สำธำรณสุขศำสตร์
สำธำรณสุขมูลฐำน เทคนิคกำรแพทย์ วิทยำศำสตร์ (ทำงด้ำนสุขศึกษำ สุขภำพ สิ่งแวดล้อม สำธำรณสุขควำม
ปลอดภัย อนำมัยสิ่งแวดล้อม กำรพยำบำล สุขำภิบำล อำชีวอนำมัย และสำธำรณสุขมูลฐำน) หรือในสำขำหรือ
ทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
๒. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในฐานะผู้อานวยการกอง (นักบริหารงานสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม ระดับต้น)
๒.๑ มี คุ ณ สมบั ติ เฉพำะส ำหรั บ ต ำแหน่ ง นั ก บริ ห ำรงำนสำธำรณสุ ข และสิ่ งแวดล้ อ ม
ระดับต้น ข้อ ๑
๒.๒ ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหั วหน้ ำฝ่ำย (นักบริห ำรงำนสำธำรณสุข และ
สิ่งแวดล้อม ระดับต้น) ตำมข้อ 3 หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี โดยจะต้อง
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม หรืองำนที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี
๓. คุณ สมบั ติเฉพำะสำหรับ ตำแหน่งในฐำนะหั ว หน้ ำฝ่ำย (นักบริห ำรงำนสำธำรณสุ ขและ
สิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
๓.๑ มี คุ ณ สมบั ติ เฉพำะส ำหรั บ ต ำแหน่ ง นั ก บริ ห ำรงำนสำธำรณสุ ข และสิ่ งแวดล้ อ ม
ระดับต้น ข้อ ๑
๓.๒ ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๔ ปี
(๒) ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๔ ปี หรือ
(๓) ประเภททั่วไป ไม่ต่ำกว่ำระดับชำนำญงำน มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ปี
๓.๓ ปฏิบัติงำนด้ำนกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
๑.๑ ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
๑.๒ ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
๑.๓ ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
๑.๔ ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
๑.๕ ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
๑.๖ ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
๑.๗ ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
๑.๘ ควำมรู้เรื่องกฎหมำย(ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนที่รับผิดชอบ)
๑.๙ ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
๑.๑๐ ควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่ำงๆ เช่นกำรประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม(EIA),ประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ(HIA)ฯลฯ
๑.๑๑ ควำมรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้ำงและกฎระเบียบพัสดุ

ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๒
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๒. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
๒.๑ ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
๒.๒ ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
๒.๓ ทักษะกำรประสำนงำน
๒.๔ ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
๒.๕ ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
๒.๖ ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
๒.๗ ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
๓. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
๓.๑ สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ
๓.๑.๑ กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓.๑.๒ กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
๓.๑.๓ ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
๓.๑.๔ กำรบริกำรเป็นเลิศ
๓.๑.๕ กำรทำงำนเป็นทีม
๓.๒ สมรรถนะประจำผู้บริหำร ๔ สมรรถนะ
๓.๒.๑ กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
๓.๒.๒ ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
๓.๒.๓ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
๓.๒.๔ กำรคิดเชิงกลยุทธ์
๓.๓ สมรรถนะประจำสำยงำน
๓.๓.๑ กำรแก้ไขปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
๓.๓.๒ กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
๓.๓.๓ กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
๓.๓.๔ ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
๓.๓.๕ สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
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ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชือ่ ตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม

ระดับตาแหน่ง

ระดับกลำง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่ง
หัวหน้ำหน่วยงำนอื่นที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร
มอบหมำย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำในงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมชำนำญ
เฉพำะด้ำน ซึ่งลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่กำหนด และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
๑. ด้านแผนงาน
๑.๑ วำงแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำน ให้สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของส่วนรำชกำรที่สังกัด
๑.๒ ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และควำมยุ่งยำก
ซับซ้อนมำก ให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำร
ดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
๑.๓ วำงแผนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลงำนสำธำรณสุข และสิ่งแวดล้อม บริหำร
ทรั พ ยำกรด้ ำนต่ ำงๆ เพื่ อ ควบคุ ม ให้ ก ำรด ำเนิ น งำนของผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชำหรื อ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งเป็ น ไปอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
๑.๔ บริหำรโครงกำรขนำดใหญ่ โดยมีกำรบูรณำกำรแผนงำน กิจกรรม ขั้นตอนสำคัญ
เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
๑.๕ ก ำหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ยุ ท ธศำสตร์แ ละเป้ ำหมำยในกำรด ำเนิ น งำนด้ ำ น
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีควำมยุ่งยำกและซับซ้อน เพื่อวำงแผนและจัดทำแผนงำน/โครงกำรในกำร
พัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษ
๑.๖ วำงแผนและกำหนดนโยบำยด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินกำรด้ำน
สำธำรณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อ มในพื้ น ที่ เช่ น กำรส่ งเสริม สุ ขภำพ กำรเฝ้ ำระวัง กำรป้ องกั น และควบคุ มโรค
กำรรักษำพยำบำลและกำรฟื้นฟูสภำพ กำรควบคุมโรคสัตว์สู่คน กำรส่งเสริม บำรุงรักษำ และคุ้มครองคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม กำรควบคุมมลพิษ กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรจัดกำรมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล กำรจัดกำรคุณภำพน้ำ คุณภำพอำกำศ กำรสุขำภิบำลและอนำมัยสิ่งแวดล้อม กำรคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อ
เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบั ติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกำรส่งเสริมและรักษำไว้ซึ่งคุณภำพสิ่งแวดล้อมและสุข ภำพ
อนำมัยที่ดีของประชำชน
๑.๗ วำงแผนแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงกำหนดและพัฒ นำ
มำตรฐำนและกลวิ ธี ก ำรด ำเนิ น งำนสำธำรณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กระบวนกำรท ำงำนให้ มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจำกัดทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ

๑.๘ ค้นคว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในภำรกิจ
ของหน่ ว ยงำนในภำพรวมเพื่ อ น ำมำปรั บ ปรุ ง ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำน ระบบงำน หรื อ กระบวนกำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น
๒. ด้านบริหารงาน
๒.๑ กำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน เพื่อเป็นแนว
ทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
๒.๒ มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจที่หลำกหลำยและเบ็ดเสร็จของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒.๓ วินิ จฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ ำง หรือมีควำมซับซ้อนของ
ประเด็นปัญหำ ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒.๔ ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
๒.๕ ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำงๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำงๆ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก เพื่อรักษำผลประโยชน์
ของรำชกำรและประเทศชำติ
๒.๖ อำนวยกำรปฏิบัติงำนพร้อมให้คำปรึกษำ ข้อเสนอแนะรวมถึงกำรตัดสินใจวินิจฉัย
สั่งกำรในภำรกิจรับผิดชอบของหน่วยงำนให้ได้มำตรฐำนและมีประสิทธิภำพ และส่งเสริมกำรศึกษำวิจัย เพื่อ
พัฒนำมำตรฐำนด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมในกำรดำเนินงำน
๒.๗ ปรับปรุงและกำหนดกลยุทธ์ กำรปฏิบัติงำนให้มีควำมสะดวก รวดเร็ว รวมถึงกำร
ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน เพื่อให้งำนมีประสิทธิภำพและสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผู้รับบริกำรและเสนอแนวทำง
กำหนดกำรพัฒนำมำตรฐำนงำนและวิธีกำรดำเนินงำนกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภำพ โดยยึด
หลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน
๒.๘ มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลกำร
ให้บริกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมหลำยๆ ด้ำน ได้แก่ กำรรักษำพยำบำล กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรควบคุม
โรค กำรสุขศึกษำ กำรสุขำภิบำลและอนำมัยสิ่งแวดล้อม กำรคุ้มครองผู้บริโภค กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม กำรส่งเสริม บำรุงรักษำ และคุ้มครองคุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรจัดกำรมลพิษ กำรจัดกำรสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย กำรจัดกำรคุณ ภำพน้ำ คุณภำพอำกำศ ฯลฯ เพื่ออำนวยกำรให้ประชำชนมีสุขภำวะที่ดี มี
อนำมัย และได้รับบริกำรที่รวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภำพสูงสุด
๒.๙ มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลกำร
ตรวจควบคุมกำรฆ่ ำสัตว์และจำหน่ ำยเนื้อสัตว์ในท้องถิ่นที่รับผิ ดชอบ เพื่อให้ เป็นไปตำมกฎและระเบียบที่
กำหนดไว้ ควบคุมดูแลกำรสุขำภิบำลหรือกำรเฝ้ำระวังโรคเพื่อตัดวงจรกำรระบำดของโรค และให้ประชำชนมี
สุขภำพอนำมัยที่ดี
๒.๑๐ มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแล
กำรเผยแพร่และฝึกอบรมและกำรสุขศึกษำ เพื่อให้ ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรป้องกันและรักษำ
ตนเอง ครอบครัวและบุคคลรอบข้ำงอย่ำงถูกต้องและเป็นประโยชน์สูงสุด

๒.๑๑ ศึกษำ วิเครำะห์ ทำควำมเห็น สรุปรำยงำนและให้แนวทำงงำนวิจัยเกี่ยวกับด้ำน
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำรูปแบบ กระบวนกำรหรือวิธีกำรเชิงวิชำกำรที่เหมำะสมและ
เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๒.๑๒ ตอบปัญหำ ชี้แจงและดำเนินกำรเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรงำนตำมภำรกิจที่
ได้ รั บ มอบหมำย เช่ น เป็ น กรรมกำรตรวจรั บ พั ส ดุ เป็ น ต้ น เพื่ อ ควบคุ ม ให้ ภ ำรกิ จ ดั ง กล่ ำ วเป็ น ไปตำม
วัตถุประสงค์ทกี่ ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
๓. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๓.๑ จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่มีควำมหลำกหลำยทั้งในเชิง
ปริมำณและคุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
๓.๒ ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๓.๓ ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำ ให้มีควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมงำนที่ปฏิบัติ
๓.๔ ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ในกำรพัฒนำ กระตุ้น เร่งเร้ำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรดำเนินงำนที่มี
คุณภำพที่ดีขึ้น
๓.๕ สอนงำน พัฒนำกำรปฏิบัติงำน ฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ
เพื่อพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่กำกับให้มีควำมเชี่ยวชำญและสำมำรถปฏิบัติงำนให้เกิดประโยชน์แก่
หน่วยงำนอย่ำงยั่งยืน
๓.๖ จัดรูปแบบและวำงแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรในองค์กรให้มีควำม
เหมำะสมและมีควำมยืดหยุ่นต่อกำรปฏิบัติงำน โดยกำหนดหรือมอบอำนำจให้เจ้ำหน้ำที่ที่มีลักษณะงำน
สอดคล้องหรือเกื้อกูลกัน สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ทุกตำแหน่งเพื่อให้กำรดำเนินงำนเกิดควำมคล่องตัวและ
มีควำมต่อเนื่อง
๓.๗ ส่งเสริมพัฒนำให้บุคลำกรในหน่วยงำนได้รับกำรศึกษำ อบรม เพิ่มพูนควำมรู้และ
ทักษะกำรปฏิบัติงำนเพื่อพัฒนำสมรรถนะและยกระดับมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่เพื่อให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำรวมทั้งสร้ำงขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
๔. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
๔.๑ วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำนที่ต้องรับผิดชอบสูง
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร
๔.๒ ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณในจำนวนที่สูงมำก ให้เกิด
ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๔.๓ ร่วมหรือวำงแผนและประสำนกิจกรรมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรของสำนัก กองหรือ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรทำงำน เพื่อให้กำรทำงำนเกิด
ประสิ ท ธิ ภ ำพคุ้ ม ค่ ำ และบรรลุ เป้ ำ หมำยขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ สั ง กั ด โดยอำจพิ จ ำรณำน ำ
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรมำดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
๔.๔ ร่วมหรือบริหำรและกำหนดแนวทำงกำรจัดสรรและกำรใช้ทรัพยำกร หรืองบประมำณ
ตำมที่ได้รับมอบหมำย เพื่อให้กำรจัดสรรทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด

๔.๕ ควบคุม ตรวจสอบ กำรใช้งบประมำณและทรัพยำกรของหน่วยงำนให้เป็นไปตำม
ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งำนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ
๔.๖ ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ กำรจัดหำพัสดุให้เกิดควำมโปร่งใสและถูกต้องตำม
ระเบียบ เพื่อให้กำรใช้งบประมำณเกิดควำมคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในฐานะผู้อานวยการกองหรือผู้อานวยการส่วน
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง)
๑. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น ข้อ ๑
และ
๒. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้องมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี
๒.๑ ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี หรือ
๒.๒ ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้ วไม่น้อยกว่ำ ๔ ปี กำหนดเวลำ ๔ ปี
ให้ลดเป็น ๓ ปี สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น
ข้อ ๑.๒ และข้อ ๑.๓
๒.๓ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๖ ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
๑.๑ ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
๑.๒ ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
๑.๓ ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
๑.๔ ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
๑.๕ ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
๑.๖ ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
๑.๗ ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
๑.๘ ควำมรู้เรื่องกฎหมำย(ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนที่รับผิดชอบ)
๑.๙ ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
๑.๑๐ ควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่ำงๆ เช่นกำรประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม(EIA),ประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ (HIA)ฯลฯ
๑.๑๑ ควำมรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้ำงและกฎระเบียบพัสดุ
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๒. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
๒.๑ ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
๒.๒ ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
๒.๓ ทักษะกำรประสำนงำน
๒.๔ ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
๒.๕ ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
๒.๖ ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
๒.๗ ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
๓. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
๓.๑ สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ
๓.๑.๓ กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓.๑.๒ กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
๓.๑.๓ ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
๓.๑.๔ กำรบริกำรเป็นเลิศ
๓.๑.๕ กำรทำงำนเป็นทีม
๓.๒ สมรรถนะประจำผู้บริหำร ๔ สมรรถนะ
๓.๒.๑ กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
๓.๒.๒ ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
๓.๒.๓ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
๓.๒.๔ กำรคิดเชิงกลยุทธ์
๓.๓ สมรรถนะประจำสำยงำน
๓.๓.๑ กำรแก้ไขปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
๓.๓.๒ กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
๓.๓.๓ กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
๓.๓.๔ ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
๓.๓.๕ สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
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ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม

ระดับตาแหน่ง

ระดับสูง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับสำนักในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนำดใหญ่
ที่มีลักษณะงำนที่เกี่ยวกับกำรวำงแผน กำรบริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำในงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญเป็นพิเศษ
ซึ่งลั ก ษณะหน้ ำที่ รั บ ผิ ด ชอบและคุณ ภำพของงำนสู งมำก โดยปกครองผู้ ใต้บั งคั บ บั ญ ชำจ ำนวนมำก และ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
๑. ด้านแผนงาน
๑.๑ วำงแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำน ให้สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของส่วนรำชกำรที่สังกัด
๑.๒ ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และควำมยุ่งยำก
ซับ ซ้อนมำก ให้ เป็ น ไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำน
กำรดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
๑.๓ บริ หำรโครงกำรขนำดใหญ่ โดยมี กำรบู รณำกำรแผนงำน กิ จกรรม ขั้ นตอนส ำคั ญ
เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้ที่ต้องกำรคุณภำพของงำนสูงเป็นพิเศษ
๑.๔ วำงแผนและกำหนดนโยบำยสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อให้ ท้องถิ่นมี
คุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ได้มำตรฐำน และประชำชนมีสุขภำพอนำมัยที่ดี
๑.๕ วำงแผนแนวทำงกำรศึ ก ษำ วิ เครำะห์ และเสนอแนวทำงก ำหนดและพั ฒ นำ
มำตรฐำนและกลวิ ธี ก ำรด ำเนิ น งำนสำธำรณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ปรั บ ปรุ งกระบวนกำรท ำงำนให้ มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจำกัดทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
๑.๖ วำงแผนนิ เทศ ติ ด ตำมและประเมิ น ผลงำนสำธำรณสุ ข และสิ่ งแวดล้ อ ม และ
บริหารทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ เพื่อควบคุมให้กำรดำเนินงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
๑.๗ ประมวลผล วิ เครำะห์ ข้ อ มู ล ทำงสถิ ติ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งำนด้ ำนสำธำรณสุ ข และ
สิ่งแวดล้อมที่มีควำมยุ่งยำกของงำนเป็นพิเศษ เพื่อให้สำมำรถวำงแผนให้สอดคล้องกับปัญหำท้องถิ่น
๑.๘ กำกับ อำนวยกำร ประสำนงำน สนับสนุนกำรวำงแผนงำนทุกระดับ ตลอดจนกำร
แก้ไขปัญหำที่มีควำมสลับซับซ้อนและต้องใช้ควำมเชี่ยวชำญเป็นพิเศษ เพื่อให้บรรลุตำมเป้ำประสงค์ที่วำงไว้

๒. ด้านบริหารงาน
๒.๑ กำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน เพื่อเป็นแนว
ทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
๒.๒ มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้ คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจที่หลำกหลำยและเบ็ดเสร็จของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒.๓ ควบคุมดูแลกำรให้บริกำรสำธำรณสุข และสิ่งแวดล้อมหลำยๆ ด้ำนในท้องถิ่นขนำด
ใหญ่และมีควำมซับ ซ้อนมำกทั้งเชิงควำมหลำกหลำยและจำนวนประชำกร ได้แก่ กำรรักษำพยำบำล กำร
ส่งเสริมสุขภำพ กำรควบคุมโรค ฯลฯ รวมทั้งให้มีกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ได้มำตรฐำน
เช่น กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย กำรจัดกำรคุณภำพน้ำ คุณภำพอำกำศ เป็นต้น เพื่อบริกำรให้ท้องถิ่นมี
สภำพแวดล้ อ มที่ ดี แ ละให้ ป ระชำชนมี สุ ข ภำวะที่ ดี มี อ นำมั ย และได้ รั บ บริ ก ำรที่ ร วดเร็ ว ถู ก ต้ อ งและมี
ประสิทธิภำพสูงสุด
๒.๔ วินิ จ ฉัย สั่ งกำรเรื่องที่ มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับ ซ้อนของ
ประเด็นปัญหำ ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒.๕ ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
๒.๖ ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำรและ
คณะทำงำนต่ำงๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำงๆ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก เพื่อรักษำผลประโยชน์
ของรำชกำรและประเทศชำติ
๒.๗ มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลกำร
ตรวจควบคุมกำรฆ่ำสัตว์และจำหน่ ำยเนื้อสัตว์ในท้องถิ่นขนำดใหญ่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ เป็นไปตำมกฎและ
ระเบี ยบที่กำหนดไว้ และควบคุมดูแลกำรสุ ขำภิบำลหรือกำรเฝ้ ำระวังโรคในท้องถิ่นขนำดใหญ่ และมีควำม
ซับซ้อนมำกทั้งเชิงควำมหลำกหลำยและจำนวนประชำกร เพื่อตัดวงจรกำรระบำดของโรค และให้ประชำชนมี
สุขภำพอนำมัยที่ดี
๒.๘ ศึกษำ วิเครำะห์ ทำควำมเห็น สรุปรำยงำนและให้แนวทำงงำนวิจัยเกี่ยวกับด้ำน
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีควำมยำกและต้องกำรควำมเชี่ยวชำญสูงมำก เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำรูปแบบ
กระบวนกำรหรือวิธีกำรเชิงวิชำกำรที่เหมำะสมและเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๒.๙ ก ำหนด พั ฒ นำ ปรั บ ปรุ ง หรื อ แก้ ไขแนวทำง คู่ มื อ กลไก กระบวนกำร หรื อ
มำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนด้ำนงำนสำธำรณสุข และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้กำรทำงำนในงำนที่รับผิดชอบเป็นไป
อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
๓. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๓.๑ จัดระบบงานและอัตรากาลังจจาหนาที่ในหน่วยงานที่มีความหลากหลายทั้งในจชิง
ปริมาณและคุณภาพใหสอดคลองกับภารกิจ จพื่อใหปฏิบัติราชการจกิดประสิทธิภาพ และความคุมค่า
๓.๒ ติดตามและประจมินผลงานของจจาหนาที่ในบังคับบัญชา จพื่อใหการปฏิบัติงาน
สอดคลองกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุจป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดวว

๓.๓ ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำ ให้มีควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมงำนที่ปฏิบัติ
๓.๔ ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ในกำรพัฒ นำ กระตุ้น เร่ งเร้ ำเจ้ ำหน้ ำที่ ผู้ ป ฏิบั ติในกำรผลิ ตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรดำเนิน งำนที่ มี
คุณภำพที่ดีขึ้น
๓.๕ สอนงำน พัฒนำกำรปฏิบัติงำน ฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ
เพื่อ พัฒ นำเจ้ ำหน้ ำที่ ในหน่ ว ยงำนที่ กำกับ ให้ มี ควำมเชี่ย วชำญและสำมำรถปฏิบั ติงำนให้ เกิดประโยชน์แ ก่
หน่วยงำนอย่ำงยั่งยืน
๓.๖ ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ในกำรพัฒ นำ กระตุ้น เร่ งเร้ ำเจ้ ำหน้ ำที่ ผู้ ป ฏิบั ติในกำรผลิ ตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรดำเนิน งำนที่ มี
คุณภำพที่ดีขึ้น
๔. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
๔.๑ กำหนดนโยบำยและวำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำนที่
ต้องรับผิดชอบสูง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร
๔.๒ ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณในจำนวนที่สูงมำก ให้เกิด
ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๔.๓ วำงแผนและประสำนกิจกรรมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรของสำนัก กองหรือหน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรทำงำน เพื่อให้กำรทำงำนเกิดประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำ และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอำจพิจำรณำนำงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรมำดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
๔.๔ ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ กำรจัดหำพัสดุให้ เกิดควำมโปร่งใสและถูกต้องตำม
ระเบียบ เพื่อให้กำรใช้งบประมำณเกิดควำมคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในฐานะผู้อานวยการสานัก (นักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ระดับสูง )
๑. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น
ข้อ ๑ และ
๒. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนกำรสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี
๒.๑ ด ำรงต ำแหน่ งหรื อ เคยด ำรงต ำแหน่ ง ผู้ อ ำนวยกำรกองหรื อ ผู้ อ ำนวยกำรส่ ว น
(นั กบริห ำรงำนสำธำรณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม ระดับกลำง) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.เทียบเท่ ำ มำแล้ ว
ไม่น้อยกว่ำ ๔ ปี หรือ
๒.๒ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๘ ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
๑.๑ ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
๑.๒ ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
๑.๓ ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
๑.๔ ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
๑.๕ ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
๑.๖ ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
๑.๗ ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
๑.๘ ควำมรู้เรื่องกฎหมำย(ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนที่รับผิดชอบ)
๑.๙ ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
๑.๑๐ ควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่ำงๆ เช่นกำรประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม(EIA),ประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ (HIA)ฯลฯ
๑.๑๑ ควำมรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้ำงและกฎระเบียบพัสดุ
๒. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
๒.๑ ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
๒.๒ ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
๒.๓ ทักษะกำรประสำนงำน
๒.๔ ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
๒.๕ ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
๒.๖ ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
๒.๗ ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
๓. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
๓.๑ สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ
๓.๑.๑ กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓.๑.๒ กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
๓.๑.๓ ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
๓.๑.๔ กำรบริกำรเป็นเลิศ
๓.๑.๕ กำรทำงำนเป็นทีม
๓.๒ สมรรถนะประจำผู้บริหำร ๔ สมรรถนะ
๓.๒.๑ กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
๓.๒.๒ ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
๓.๒.๓ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
๓.๒.๔ กำรคิดเชิงกลยุทธ์
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๓.๓ สมรรถนะประจำสำยงำน
๓.๓.๑ กำรแก้ไขปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
๓.๓.๒ กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
๓.๓.๓ กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
๓.๓.๔ ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
๓.๓.๕ สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
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