
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 
ต าแหน่งประเภท   อ ำนวยกำรท้องถิ่น    
 

สายงาน     บริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สำยงำนนี้คลุมถึงต ำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัติงำนบริหำรงำนสำธำรณสุข ซึ่งมีลักษณะงำนที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรวำงแผนงำนสำธำรณสุข กำรประมวลและวิเครำะห์ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับกำรสำธำรณสุข    
กำรเฝ้ำระวังโรค กำรวำงแผนกำรให้บริกำรสำธำรณสุข เช่น กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรควบคุมโรค              
กำรรักษำพยำบำลและฟ้ืนฟูสุขภำพ ฯลฯ กำรฝึกอบรม กำรสุขศึกษำ กำรประสำนงำนและสนับสนุนกำร
วำงแผนทุกระดับ กำรวำงแผน นิเทศงำน  ติดตำมและประเมินผลงำน กำรจัดรูปปรับปรุงองค์กำร วำงแผน
ก ำลังคน และจัดท ำงบประมำณในกำรด ำเนินงำนสำธำรณสุขและบริกำรทรัพยำกรที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน
สำธำรณสุข กำรรวบรวมแผนหน่วยงำนย่อย และกำรกระจำยแผนงำนส ำหรับหน่วยปฏิบัติต่ำง ๆ กำรติดต่อ
ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือให้แผนงำนกำรสำธำรณสุขบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
ตลอดจนกำรจัดให้มีและสนับสนุนกำรก ำหนดนโยบำยสำธำรณสุข และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงำน
สำธำรณสุข  ซึ่งต ำแหน่งต่ำง ๆ เหล่ำนี้  มีลักษณะที่จ ำเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญและ
ประสบกำรณ์ในด้ำนกำรสำธำรณสุขอย่ำงสูง 
 

ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 

  ต ำแหน่งในสำยงำนนี้มีชื่อและระดับของต ำแหน่งดังนี้ 
   นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม   ระดับต้น 
   นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม   ระดับกลำง 
   นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม   ระดับสูง 
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ต าแหน่งประเภท   อ ำนวยกำรท้องถิ่น 
 

ชื่อสายงาน    บริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน   นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิงแวดล้อม 
 

ระดับต าแหน่ง    ระดับต้น 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

    ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองหรือหัวหน้ำฝ่ำย ซึ่งมีลักษณะงำนที่เกี่ยวกับ
กำรวำงแผน กำรบริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร  มอบหมำย ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ 
ประเมินผลงำน  ตัดสินใจ  แก้ปัญหำในงำนที่ต้องใช้ควำมรู้  ควำมช ำนำญงำนเฉพำะด้ำน ซึ่งลักษณะหน้ำที่
รับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำกตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต.ก ำหนดและ
ปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
 

1. ด้านแผนงาน  
1.1 ร่วมก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยแนวทำงด้ำนสำธำรณสุข

และสิ่งแวดล้อมเพ่ือวำงแผนและจัดท ำแผนงำนโครงกำรในกำรพัฒนำหน่วยงำน 
1.2 ร่วมวำงแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและ

ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนด้ำนงำนสำธำรณสุขและด้ำนสิ่งแวดล้อมที่สังกัด เพ่ือเป็นแบบแผนในกำรปฏิบัติงำน
ของหน่วยงำนเพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดและสอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด 

1.3 ติดตำม เร่งรัด กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือ
แผนกำรปฏิบัติงำน  ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่ก ำหนดไว้   

1.4 ร่วมวำงแผนและก ำหนดนโยบำยสำธำรณสุขและสิงแวดล้อมในพ้ืนที่  เพ่ือ
ควบคุมดูแลให้ประชำชนในท้องถิ่นมีสุขภำพอนำมัยที่ดีและปรำศจำกโรคระบำดต่ำงๆ    

1.5 ร่วมวำงแผนแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงก ำหนดและพัฒนำ
มำตรฐำนและกลวิธีกำรด ำเนินงำนสำธำรณสุขและสิงแวดล้อม เพ่ือปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจ ำกัดทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ  

1.6 ค้นคว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในภำรกิจ
ของหน่วยงำนในภำพรวมเพ่ือน ำมำปรับปรุงให้กำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น 

1.7 วำงแผนกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น งำนส่งเสริมสุขภำพ 
กำรเฝ้ำระวัง กำรป้องกันและควบคุมโรค กำรรักษำพยำบำลและกำรฟ้ื นฟูสภำพ กำรควบคุมมลพิษ          
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรสุขำภิบำลและอนำมัยสิ่งแวดล้อม กำรคุ้มครองผู้บริโภค
เพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน และประมวลผล วิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติที่เกี่ยวข้องกับงำนสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้สำมำรถวำงแผนให้สอดคล้องกับปัญหำด้ำนสำธำรณสุขท้องถิ่น 

1.8 ติดตำมกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ  เพ่ือให้เกิดควำมคุ้มค่ำ โปร่งใสและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำน 



 
 

2. ด้านบริหารงาน 
2.1 จัดระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน  เพ่ือเป็นแนวทำงกำร

ปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ       
2.2 มอบหมำย ก ำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้ค ำแนะน ำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง

ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้  
2.3 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ 

เพ่ือใหบ้รรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 
2.4 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือเกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร  
2.5 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร

และคณะท ำงำนต่ำงๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำงๆ ในฐำนะผู้แทนหน่วยงำนหรือองค์กรปกครองส่งน
ท้องถิ่น เพ่ือรักษำผลประโยชน์ของรำชกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประเทศชำติ 

2.6 มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ให้ค ำแนะน ำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลกำร
ให้บริกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมหลำยๆ ด้ำน ได้แก่ กำรรักษำพยำบำล กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรควบคุม
โรค กำรสุขศึกษำ กำรสุขำภิบำล เป็นต้น เพื่ออ ำนวยกำรให้ประชำชนมีสุขภำวะที่ดี มีอนำมัย และได้รับบริกำร
ที่รวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2.7 มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ให้ค ำแนะน ำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลกำร
ตรวจควบคุมกำรฆ่ำสัตว์และจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ในท้องถิ่นที่รับผิดชอบ เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎและระเบียบที่
ก ำหนดไว้ ควบคุมดูแลกำรสุขำภิบำลหรือกำรเฝ้ำระวังโรคเพ่ือตัดวงจรกำรระบำดของโรค และให้ประชำชนมี
สุขภำพอนำมัยที่ดี 

2.8 ตอบปัญหำ ชี้แจงและด ำเนินกำรเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรงำนตำมภำรกิจที่
ไดร้ับมอบหมำย เช่นเป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุ เป็นต้น เพื่อควบคุมให้ภำรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
ที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2.9 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นประโยชน์ต่อประชำชนและอ ำนวยกำร
ปฏิบัติงำนและสนับสนุนงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด
บรรลุภำรกิจที่ก ำหนดไว้    

2.10 ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนในกำรศึกษำวิจัยเพ่ือพัฒนำมำตรฐำนและใช้ในกำรด ำเนินงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เสนอ
แนวทำงและก ำหนดกำรพัฒนำมำตรฐำนงำนและวิธีกำรด ำเนินงำนกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภำพ 
โดยยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดี  เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน 

2.11 จัดระบบกำรติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนวิเครำะห์ผลดี 
ผลกระทบ  ปัญหำ อุปสรรค เพื่อให้กำรสนับสนุนหรือท ำกำรปรับปรุงแก้ไข 

2.12 อ ำนวยกำร ปฏิบั ติ งำนและสนับสนุนงำน อ่ืนๆ ตำมที่ ได้ รับมอบหมำย            
เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภำรกิจที่ก ำหนดไว้ 

 
 

 



 
 

3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ 

ปริมำณงำนและงบประมำณเพ่ือให้ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ  
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำน

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 
3.3 ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ

บัญชำ ให้มีควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมงำนที่ปฏิบัติ 
3.4 จัดรูปแบบและวำงแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรในองค์กรให้มีควำม

เหมำะสมและมีควำมยืดหยุ่นต่อกำรปฏิบัติงำน  โดยก ำหนดหรือมอบอ ำนำจให้เจ้ำหน้ำที่ที่มีลักษณะงำน
สอดคล้องหรือเกื้อกูลกัน สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ทุกต ำแหน่ง เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเกิดควำมคล่องตัว
และมีควำมต่อเนื่อง 

3.5 สอนงำน พัฒนำกำรปฏิบัติงำน ฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ
เพ่ือพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่ก ำกับให้มีควำมเชี่ยวชำญและสำมำรถปฏิบัติงำนให้เกิดประโยชน์แก่
หน่วยงำนอย่ำงยั่งยืน 

4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
4.1 ก ำหนดนโยบำยและวำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน 

เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร  
4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ ให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม

คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้  
4.3 ควบคุม ก ำกับ ตรวจสอบ กำรจัดหำพัสดุให้เกิดควำมโปร่งใสและถูกต้องตำม

ระเบียบ เพ่ือให้กำรใช้งบประมำณเกิดควำมคุ้มค่ำ เกิดประโยชน์สูงสุดและริเริ่ม คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิด
ควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพต่อกำรปฏิบัติงำน 

4.4 ร่วมหรือวำงแผนและประสำนกิจกรรมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรของหน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรท ำงำน เพ่ือให้กำรท ำงำนเกิดประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำ และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอำจพิจำรณำน ำงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรมำด ำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน  

4.5 ร่วมหรือบริหำรและก ำหนดแนวทำงกำรจัดสรรและกำรใช้ทรัพยำกร หรือ
งบประมำณตำมที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือให้กำรจัดสรรทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
สูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ได้รับคุณวุฒิกำรศึกษำ ดังนี้ 
1.1 ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ

ทำงพยำบำลศำสตร์  แพทยศำสตร์ ทันตแพทยศำสตร์  สัตวแพทยศำสตร์  เภสัชศำสตร์  สำธำรณสุขศำสตร์  
สำธำรณสุขมูลฐำน เทคนิคกำรแพทย์ วิทยำศำสตร์ (ทำงด้ำนสุขศึกษำ สุขภำพ  สิ่งแวดล้อม สำธำรณสุขควำม
ปลอดภัย อนำมัย กำรพยำบำล สุขำภิบำล อนำมัย ชีวอนำมัย และสำธำรณสุขมูลฐำน ) หรือในสำขำหรือทำง
อ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได้ 

1.2 ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงพยำบำลศำสตร์  แพทยศำสตร์ ทันตแพทยศำสตร์  สัตวแพทยศำสตร์  เภสัชศำสตร์  สำธำรณสุขศำสตร์  
สำธำรณสุขมูลฐำน เทคนิคกำรแพทย์ วิทยำศำสตร์ (ทำงด้ำนสุขศึกษำ สุขภำพ  สิ่งแวดล้อม สำธำรณสุขควำม
ปลอดภัย อนำมัย กำรพยำบำล สุขำภิบำล อนำมัย ชีวอนำมัย และสำธำรณสุขมูลฐำน) หรือในสำขำหรือทำง
อ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได้ 

1.3 ได้รับปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงพยำบำลศำสตร์  แพทยศำสตร์ ทันตแพทยศำสตร์  สัตวแพทยศำสตร์  เภสัชศำสตร์  สำธำรณสุขศำสตร์  
สำธำรณสุขมูลฐำน เทคนิคกำรแพทย์ วิทยำศำสตร์ (ทำงด้ำนสุขศึกษำ สุขภำพ  สิ่งแวดล้อม สำธำรณสุขควำม
ปลอดภัย อนำมัย กำรพยำบำล สุขำภิบำล อนำมัย ชีวอนำมัย และสำธำรณสุขมูลฐำน ) หรือในสำขำหรือทำง
อ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได้ 

2. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งในฐำนะผู้อ ำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ระดับต้น) 

2.1 มีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ระดับต้น ข้อ 1  

2.2 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนสำธำรณสุข และ
สิ่งแวดล้อม ระดับต้น) ตำมข้อ 3 หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี โดยจะต้อง
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรสำธำรณสุข หรืองำนที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 

3. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ระดับต้น) 

3.1 มีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ระดับต้น ข้อ 1  

3.2 ด ำรงต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
(1) ประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี  
(2) ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี 
(3) ประเภททั่วไป ไม่ต่ ำกว่ำระดับช ำนำญงำน มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 10 ปี  

3.3 ปฏิบัติงำนด้ำนกำรสำธำรณสุขหรือสิ่งแวดล้อม หรืองำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่
น้อยกว่ำ 1 ปี 
 

 
 
 



 
 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. ควำมรู้ที่จ ำเป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบด้วย 
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จ 
 พระเจ้ำอยู่หัว       ระดับ 1 
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์  ระดับ 2 
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล    ระดับ 2 
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง    ระดับ 2 
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร     ระดับ 2 
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
 และสังคมพ้ืนที ่      ระดับ 2 
1.8. ควำมรู้เรื่องกฎหมำย(ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนที่รับผิดชอบ) ระดับ 2 
1.9. ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน     ระดับ 1 
1.10. ควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่ำงๆ เช่นกำรประเมินผล 
 กระทบสิ่งแวดล้อม(EIA),ประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ(HIA)ฯลฯ ระดับ 1 
1.11. ควำมรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้ำงและกฎระเบียบพัสดุ   ระดับ 1 

2. ทักษะที่จ ำเป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล      ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์      ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร      ระดับ 2 
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรน ำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 

3. สมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง  ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์      ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนเป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ 
3.2.1 กำรเป็นผู้น ำในกำรเปลี่ยนแปลง    ระดับ 1 
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำ    ระดับ 1 
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน    ระดับ 1 
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์     ระดับ 1 

 



 
 

3.3 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.3.1  กำรแก้ไชปัญหำและด ำเนินกำรเชิงรุก   ระดับ 2 
3.3.2  กำรวำงแผนและกำรจัดกำร    ระดับ 2 
3.3.3  กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน   ระดับ 2 
3.3.4  ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น   ระดับ 2 
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น   ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ต าแหน่งประเภท   อ ำนวยกำรท้องถิ่น 
 

ชื่อสายงาน    บริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน   นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

ระดับต าแหน่ง    ระดับกลำง 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
   ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือต ำแหน่ง
หัวหน้ำหน่วยงำนอ่ืนที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร 
มอบหมำย ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำในงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมช ำนำญ
เฉพำะด้ำน ซึ่งลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ก ำหนด และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย   
   โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ  ดังนี้ 
 

1. ด้านแผนงาน 
1.1 วำงแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์

ของหน่วยงำน ให้สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของส่วนรำชกำรที่สังกัด 
1.2 ติดตำม เร่งรัด กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และควำมยุ่งยำก

ซับซ้อนมำก ให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำร
ด ำเนินงำน เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่ก ำหนดไว้  

1.3 วำงแผนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม บริกำร
ทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ เพ่ือควบคุมให้กำรด ำเนินงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำหรือผู้ที่ เกี่ยวข้องเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด 

1.4 บริหำรโครงกำรขนำดใหญ่ โดยมีกำรบูรณำกำรแผนงำน กิจกรรม ขั้นตอนส ำคัญ 
เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมท่ีก ำหนดไว้ 

1.5 ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนด้ำน
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีควำมยุ่งยำกและซับซ้อน  เพ่ือวำงแผนและจัดท ำแผนงำน/โครงกำรในกำร
พัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษ 

1.6 วำงแผนและก ำหนดนโยบำยด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือด ำเนินกำรด้ำน
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่  เช่น งำนส่งเสริมสุขภำพ กำรเฝ้ำระวัง กำรป้องกันและควบคุมโรค กำร
รักษำพยำบำลและกำรฟ้ืนฟูสภำพ กำรควบคุมมลพิษ กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำร
สุขำภิบำลและอนำมัยสิ่งแวดล้อม กำรคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกำร
ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยที่ดีและปรำศจำกโรคระบำดต่ำง ๆ ของประชำชน 

1.7 วำงแผนแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงก ำหนดและพัฒนำ
มำตรฐำนและกลวิธีกำรด ำเนินงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจ ำกัดทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ 

1.8 ค้นคว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในภำรกิจ
ของหน่วยงำนในภำพรวมเพ่ือน ำมำปรับปรุงให้กำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพมำกข้ึน 



 
 

2. ด้านบริหารงาน 
2.1 ก ำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน  เพื่อเป็นแนว

ทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ       
2.2 มอบหมำย ก ำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้ค ำแนะน ำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง

ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจที่หลำกหลำยและเบ็ดเสร็จของหน่วยงำน  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

2.3 วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของ
ประเด็นปัญหำ ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ  เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้  

2.4 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือเกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร 

2.5 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะท ำงำนต่ำงๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำงๆ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก เพ่ือรักษำผลประโยชน์
ของรำชกำรและประเทศชำติ 

2.6 อ ำนวยกำรปฏิบัติงำนพร้อมให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะรวมถึงกำรตัดสินใจวินิจฉัย 
สั่งกำรในภำรกิจรับผิดชอบของหน่วยงำนให้ได้มำตรฐำนและมีประสิทธิภำพ และส่งเสริมกำรศึกษำวิจัย เพ่ือ
พัฒนำมำตรฐำนด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมในกำรด ำเนินงำน   

2.7 ปรับปรุงและก ำหนดกลยุทธ์ กำรปฏิบัติงำนให้มีควำมสะดวก รวดเร็ว รวมถึงกำร
ลดขั้นตอนที่ซ้ ำซ้อน เพ่ือให้งำนมีประสิทธิภำพและสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผู้รับบริกำรและเสนอแนวทำง 
ก ำหนดกำรพัฒนำมำตรฐำนงำนและวิธีกำรด ำเนินงำนกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภำพ โดยยึด
หลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดี เพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน 

2.8 มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ให้ค ำแนะน ำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลกำร
ให้บริกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมหลำยๆ ด้ำน ได้แก่กำรรักษำพยำบำล กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรควบคุม
โรค เป็นต้นเพ่ืออ ำนวยกำรให้ประชำชนมีสุขภำวะที่ดี มีอนำมัย และได้รับบริกำรที่รวดเร็ ว ถูกต้องและมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 

2.9 มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ให้ค ำแนะน ำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลกำร
ตรวจควบคุมกำรฆ่ำสัตว์และจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ในท้องถิ่นที่รับผิดชอบ เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎและระเบียบที่
ก ำหนดไว้  ควบคุมดูแลกำรสุขำภิบำลหรือกำรเฝ้ำระวังโรคเพ่ือตัดวงจรกำรระบำดของโรค และให้ประชำชนมี
สุขภำพอนำมัยที่ดี 

2.10 มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ให้ค ำแนะน ำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลกำร
เผยแพร่และฝึกอบรมและกำรสุขศึกษำ เพ่ือให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรป้องกันและรักษำตนเอง 
ครอบครัวและบุคคลรอบข้ำงอย่ำงถูกต้องและเป็นประโยชน์สูงสุด 

2.11 ศึกษำ วิเครำะห์ ท ำควำมเห็น สรุปรำยงำนและให้แนวทำงงำนวิจัยเกี่ยวกับด้ำน
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำรูปแบบ กระบวนกำรหรือวิธีกำรเชิงวิชำกำรที่เหมำะสมและ
เป็นประโยชน์ต่อพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

2.12 ตอบปัญหำ ชี้แจงและด ำเนินกำรเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรงำนตำมภำรกิจที่
ได้รับมอบหมำย เช่นเป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุเป็นต้น เพื่อควบคุมให้ภำรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
ทีก่ ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 



 
 

3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่มีควำมหลำกหลำยทั้งในเชิง

ปริมำณและคุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพ่ือให้ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ 
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำน

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้  
3.3 ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ

บัญชำ ให้มีควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมงำนที่ปฏิบัติ  
3.4 ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

ในกำรพัฒนำ กระตุ้น เร่งเร้ำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรด ำเนินงำนที่มี
คุณภำพที่ดีข้ึน 

3.5 สอนงำน พัฒนำกำรปฏิบัติงำน ฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ
เพ่ือพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่ก ำกับให้มีควำมเชี่ยวชำญและสำมำรถปฏิบัติงำนให้เกิดประโยชน์แก่
หน่วยงำนอย่ำงยั่งยืน 

3.6 จัดรูปแบบและวำงแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรในองค์กรให้มีควำม
เหมำะสมและมีควำมยืดหยุ่นต่อกำรปฏิบัติงำน โดยก ำหนดหรือมอบอ ำนำจให้เจ้ำหน้ำที่ที่มีลักษณะงำน
สอดคล้องหรือเกื้อกูลกัน สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ทุกต ำแหน่งเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเกิดควำมคล่องตัวและ
มีควำมต่อเนื่อง 

3.7 ส่งเสริมพัฒนำให้บุคลำกรในหน่วยงำนได้รับกำรศึกษำ อบรม เพ่ิมพูนควำมรู้และ
ทักษะกำรปฏิบัติงำนเพ่ือพัฒนำสมรรถนะและยกระดับมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่เพ่ือให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดควำมค้ำค่ำรวมทั้งสร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน 

4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
4.1 วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำนที่ต้องรับผิดชอบสูง 

เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร  
4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณในจ ำนวนที่สูงมำก ให้เกิด

ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้  
4.3 ร่วมหรือวำงแผนและประสำนกิจกรรมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรของส ำนัก กองหรือ

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรท ำงำน เพ่ือให้กำรท ำงำนเกิด
ประสิทธิภำพคุ้มค่ำ และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด  โดยอำจพิจำรณำน ำ
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรมำด ำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน 

4.4 ร่วมหรือบริหำรและก ำหนดแนวทำงกำรจัดสรรและกำรใช้ทรัพยำกร หรือ
งบประมำณตำมที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือให้กำรจัดสรรทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
สูงสุด 

4.5 ควบคุม ตรวจสอบ กำรใช้งบประมำณและทรัพยำกรของหน่วยงำนให้เป็นไปตำม
ระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือให้งำนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ 

4.6 ควบคุม ก ำกับ ตรวจสอบ กำรจัดหำพัสดุให้เกิดควำมโปร่งใสและถูกต้องตำม
ระเบียบ  เพื่อให้กำรใช้งบประมำณเกิดควำมคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 



 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 คุณสมบัติ เฉพำะส ำหรับต ำแหน่ งในฐำนะผู้ อ ำนวยกำรกองหรือผู้ อ ำนวยกำรส่ วน             
(นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลำง) 

1. มีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น ข้อ 1 และ 
2. ด ำรงต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนสำธำรณสุข 

หรือสิ่งแวดล้อม หรืองำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
2.1 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนสำธำรณสุข

และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.  เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ 
2.2 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำน

สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี  
ก ำหนดเวลำ 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี ส ำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพะส ำหรับต ำแหน่งนักบริหำรงำนสำธำรณสุข      
ระดับต้น ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 หรือ 

2.3 ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ   
ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ปี 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ควำมรู้ที่จ ำเป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบด้วย 

1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริ 
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว    ระดับ 2 

1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์  ระดับ 3 
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล    ระดับ 3 
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 3 
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง    ระดับ 3 
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร     ระดับ 3 
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
 และสังคมพ้ืนที ่      ระดับ 3 
1.8. ควำมรู้เรื่องกฎหมำย(ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนที่รับผิดชอบ) ระดับ 3 
1.9. ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน     ระดับ 2 
1.10. ควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่ำงๆ เช่นกำรประเมินผล 
 กระทบสิ่งแวดล้อม(EIA),ประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ(HIA)ฯลฯ ระดับ 2 
1.11. ควำมรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้ำงและกฎระเบียบพัสดุ   ระดับ 2 

2. ทักษะที่จ ำเป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล      ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร      ระดับ 3 
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรน ำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

 
 



 
 

3. สมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง  ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์      ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนเป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ 
3.2.1 กำรเป็นผู้น ำในกำรเปลี่ยนแปลง    ระดับ 2 
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำ    ระดับ 2 
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน    ระดับ 2 
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์     ระดับ 2 

3.3 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและด ำเนินกำรเชิงรุก   ระดับ 3 
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร    ระดับ 3 
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน   ระดับ 3 
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น   ระดับ 3 
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น   ระดับ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ต าแหน่งประเภท   อ ำนวยกำรท้องถิ่น 
 

ชื่อสายงาน    บริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน   นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

ระดับต าแหน่ง    ระดับสูง 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก   
  ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับส ำนักในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนำดใหญ่    
ที่มีลักษณะงำนที่เกี่ยวกับกำรวำงแผน กำรบริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร  มอบหมำย 
ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำในงำนที่ต้องใช้ควำมรู้  ควำมเชี่ยวชำญเป็นพิเศษ 
ซึ่งลักษณะหน้ำที่รับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำก โดยปกครองผู้ใต้บังคับบัญชำจ ำนวนมำก และ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
 

1. ด้านแผนงาน 
1.1 วำงแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์

ของหน่วยงำน ให้สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของส่วนรำชกำรที่สังกัด  
1.2 ติดตำม เร่งรัด กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และควำมยุ่งยำก

ซับซ้อนมำก ให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน  ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำร
ด ำเนินงำน เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่ก ำหนดไว้ 

1.3 บริหำรโครงกำรขนำดใหญ่ โดยมีกำรบูรณำกำรแผนงำน กิจกรรม ขั้นตอนส ำคัญ 
เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่ก ำหนดไว้ที่ต้องกำรคุณภำพของงำนสูงเป็นพิเศษ 

1.4 วำงแผนและก ำหนดนโยบำยสำธำรณสุขและสิ่ งแวดล้อมในพ้ืนที่  เพ่ือให้
ประชำชนในท้องถิ่นมีสุขภำพอนำมัยที่ดีและปรำศจำกโรคระบำดต่ำงๆ     

1.5 วำงแผนแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงก ำหนดและพัฒนำ
มำตรฐำนและกลวิธีกำรด ำเนินงำนสำธำรณสุข เพ่ือปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้
ข้อจ ำกัดทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ 

1.6 วำงแผนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม บริกำร
ทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ เพ่ือควบคุมให้กำรด ำเนินงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำหรือผู้ที่ เกี่ยวข้องเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด 

1.7 ประมวลผล วิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีควำมยุ่งยำกของงำนเป็นพิเศษ เพ่ือให้สำมำรถวำงแผนให้สอดคล้องกับปัญหำท้องถิ่น 

1.8 ก ำกับ อ ำนวยกำร ประสำนงำน  สนับสนุนกำรวำงแผนงำนทุกระดับ ตลอดจนกำร
แก้ไขปัญหำที่มีควำมสลับซับซ้อนและต้องใช้ควำมเชี่ยวชำญเป็นพิเศษ เพ่ือให้บรรลุตำมเป้ำประสงค์ที่วำงไว้ 
 
 
 
 



 
 

2. ด้านบริหารงาน  
2.1 ก ำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน  เพื่อเป็นแนว

ทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ  
2.2 มอบหมำย ก ำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้ค ำแนะน ำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง

ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจที่หลำกหลำยและเบ็ดเสร็จของหน่วยงำน  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้  

2.3 ควบคุมดูแลกำรให้บริกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมหลำยๆ ด้ำนในท้องถิ่น
ขนำดใหญ่และมีควำมซับซ้อนมำกทั้งเชิงควำมหลำกหลำยและจ ำนวนประชำกร ได้แก่กำรรักษำพยำบำล กำร
ส่งเสริมสุขภำพ กำรควบคุมโรค เป็นต้น เพ่ืออ ำนวยกำรให้ประชำชนมีสุขภำวะที่ดี มีอนำมัย และได้รับบริกำร
ที่รวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภำพสูงสุด  

2.4 วินิจฉัย  สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของ
ประเด็นปัญหำ ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ  เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

2.5 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือเกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร  

2.6 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะท ำงำนต่ำงๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำงๆ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก เพ่ือรักษำผลประโยชน์
ของรำชกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประเทศชำติ 

2.7 มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ให้ค ำแนะน ำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลกำร
ตรวจควบคุมกำรฆ่ำสัตว์และจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ในท้องถิ่นขนำดใหญ่ที่รับผิดชอบ เพ่ือให้เป็ นไปตำมกฎและ
ระเบียบที่ก ำหนดไว้ และควบคุมดูแลกำรสุขำภิบำลหรือกำรเฝ้ำระวังโรคในท้องถิ่นขนำดใหญ่และมีควำม
ซับซ้อนมำกทั้งเชิงควำมหลำกหลำยและจ ำนวนประชำกร เพ่ือตัดวงจรกำรระบำดของโรค และให้ประชำชนมี
สุขภำพอนำมัยที่ดี  

2.8 ศึกษำ วิเครำะห์ ท ำควำมเห็น สรุปรำยงำนและให้แนวทำงงำนวิจัยเกี่ยวกับด้ำน
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงมีควำมยำกและต้องกำรควำมเชี่ยวชำญสูงมำก เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำรูปแบบ 
กระบวนกำรหรือวิธีกำรเชิงวิชำกำรท่ีเหมำะสมและเป็นประโยชน์ต่อพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  

2.9 ก ำหนด พัฒนำ ปรับปรุง หรือแก้ไขแนวทำง คู่มือ กลไก กระบวนกำร หรือ
มำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนด้ำนงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้กำรท ำงำนในงำนที่รับผิดชอบเป็นไป
อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด  

3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3.1 จดัระบบงำนและอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่มีควำมหลำกหลำยทั้งในเชิง

ปริมำณและคุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพ่ือให้ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ 
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำน

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้  
3.3 ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ

บัญชำ ให้มีควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมงำนที่ปฏิบัติ 
 



 
 

3.4 ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ในกำรพัฒนำ กระตุ้น เร่งเร้ำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรด ำเนินงำนที่มี
คุณภำพที่ดีข้ึน  

3.5 สอนงำน พัฒนำกำรปฏิบัติงำน ฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ
เพ่ือพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่ก ำกับให้มีควำมเชี่ยวชำญและสำมำรถปฏิบัติงำนให้เกิดป ระโยชน์แก่
หน่วยงำนอย่ำงยั่งยืน 

3.6 ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ในกำรพัฒนำ กระตุ้น เร่งเร้ำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรด ำเนินงำนที่มี
คุณภำพที่ดีข้ึน 

4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
4.1 ก ำหนดนโยบำยและวำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำนที่

ต้องรับผิดชอบสูง เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร  
4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณในจ ำนวนที่สูงมำก ให้เกิด

ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้   
4.3 วำงแผนและประสำนกิจกรรมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรของส ำนัก กองหรือหน่วยงำน

ที่รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรท ำงำน เพ่ือให้กำรท ำงำนเกิดประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำ และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด  โดยอำจพิจำรณำน ำงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรมำด ำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน 

4.4 ควบคุม ก ำกับ ตรวจสอบ กำรจัดหำพัสดุให้เกิดควำมโปร่งใสและถูกต้องตำม
ระเบียบ เพ่ือให้กำรใช้งบประมำณเกิดควำมคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งในฐำนะผู้อ ำนวยกำรส ำนัก (นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ระดับสูง) 

1. มีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น 
ข้อ 1 และ 

2. ด ำรงต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนกำรสำธำรณสุขหรือ
งำนสิ่งแวดล้อม หรืองำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 

2.1 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนสำธำรณสุข 
และสิ่งแวดล้อม ระดับกลำง) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี หรือ 

2.2 ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 
เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 8 ปี 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. ควำมรู้ที่จ ำเป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบด้วย 
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว    ระดับ 3 
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์  ระดับ 3 
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล    ระดับ 3 
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 3 

 
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง    ระดับ 4 
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร     ระดับ 3 
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
 และสังคมพ้ืนที ่      ระดับ 3 
1.8. ควำมรู้เรื่องกฎหมำย(ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนที่รับผิดชอบ) ระดับ 3 
1.9. ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน     ระดับ 3 
1.10. ควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่ำงๆ เช่นกำรประเมินผล 
 กระทบสิ่งแวดล้อม(EIA),ประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ(HIA)ฯลฯ ระดับ 3 
1.11. ควำมรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้ำงและกฎระเบียบพัสดุ   ระดับ 2 

2. ทักษะที่จ ำเป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล      ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 4 
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร      ระดับ 4 
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรน ำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง  ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์      ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนเป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ 
3.2.1 กำรเป็นผู้น ำในกำรเปลี่ยนแปลง    ระดับ 3 
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำ    ระดับ 3 
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน    ระดับ 3 
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์     ระดับ 3 

 



 
 

3.3 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและด ำเนินกำรเชิงรุก   ระดับ 4 
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร    ระดบั 4 
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน   ระดับ 4 
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น   ระดับ 4 
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น   ระดับ 4 

 
 
 

 


