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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิชาการสาธารณสุข

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งที่ปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วินิจฉัยปั ญหาพัฒ นาทางด้านสาธารณสุข เช่น การสุข ศึกษา การส่งเสริมสุขภาพ
การสุ ข าภิ บ าล และการควบคุ ม โรค เป็ น ต้ น เพื่ อ เสนอนโยบาย วางแผนงาน และด าเนิ น งานด้ า นการ
สาธารณสุข วัดและประเมินผล กาหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผลและประเมินผลงาน
ด้านสาธารณสุขการสอนและอบรมด้านสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.ท. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558

ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการสาธารณสุข

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการสาธารณสุข

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การกากับ แนะนาตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึก ษา ค้น คว้า วิเคราะห์ วิจัย สารวจ รวบรวม ข้อ มูล ทางสถิติแ ละวิช าการ
เบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อนเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและการสุขาภิบาล เช่น การส่งเสริม
สุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลและการกาหนดมาตรฐานงานสุขาภิบาล การควบคุม
ป้อ งกัน โรคและภัย สุข ภาพ และการฟื้น ฟูส ุข ภาพ การบริการอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว
การส่ งเสริ มภาวะโภชนาการ รวมทั ้ง การดูแ ลรัก ษาพยาบาล การจัด บริก ารสุข ภาพ การสุข ศึก ษาและ
พฤติก รรมสุข ภาพ การสุข าภิบ าล อนามัย สิ ่ง แวดล้อ ม พัฒ นาระบบกลไกและการบัง คับ ใช้ก ฎหมาย
สาธารณสุขเพื่อช่วยในการเสริมสร้างระบบการสาธารณสุ ขที่ดี
1.2 สรุปรายงานเกี่ยวกับการดาเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้าน
สาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและสุขาภิบาลเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
1.3 ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพื่อนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ
1.4 ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และ
ระบบบริการสุขภาพโดยบู รณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่ งเสริมภูมิปัญญาเกี่ยวกับงานด้าน
สาธารณสุ ข และระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ และจั ด ท าคู่ มื อ แนวทางปฏิ บั ติ เอกสารวิ ช าการ สื่ อ สุ ข ศึ ก ษา
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ สามารถ ป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ
1.5 ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมการควบคุมป้องกันโรคและ
ภัยสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค รักษาเบื้องต้น และติดตามฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบารุงรักษาเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
1.6 ช่วยจั ดท าฐานข้อมู ลเบื้ องต้นที่ เกี่ยวข้ องกับงานด้ านสาธารณสุ ข เช่ น ข้อมู ลของ
ผู้ป่ วย กลุ่มเสี่ยง บุ คลากรทางด้านบริการสุขภาพประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
สุขภาพ สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์ ในการปรับปรุง
ระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

1.7 ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องต้น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย
ผู้ สั มผั ส เพื่ อการเฝ้ าระวัง ควบคุมป้ องกั นโรคและภั ยสุ ขภาพ รวมทั้ งส่ งเสริมสุ ขภาพ และฟื้ นฟู สุ ขภาพเพื่ อให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
1.8 ร่ วมประเมิ นสิ่ งแวดล้ อมการท างาน ประเมิ นสถานประกอบการ สถานบริ การ
สาธารณะ สถานที่ สาธารณะทางด้ านอนามั ยสิ่ งแวดล้ อมเพื่ อการป้ องกั นควบคุ มโรคและภั ยสุ ขภาพอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
1.9 ร่วมประเมินกิจกรรมเพื่อความสะอาดเช่นการรักษาความสะอาดของชุมชน การ
เก็บขยะของชุมชน การจัดสุขาภิบาลในโรงเรียนหรือที่อยู่อาศัย เป็นต้น เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาหรือเหตุราคาญที่กระทบต่อประชาชนในพื้นที่
1.10 ช่วยปฏิ บั ติ งานส่ งเสริม ควบคุ ม ก ากั บมาตรฐาน การบั งคั บใช้ กฎหมายเกี่ ยวกั บ
การแพทย์และสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภพ
1.11 ศึ กษา วิ เคราะห์ และวิ จั ยข้ อมู ลต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องด้ านสาธารณสุ ข การส่ งเสริ ม
สุขภาพและสุขาภิบาลเพื่อกาหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการดาเนินงานด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ
1.12 ช่วยดาเนินการนิเทศงาน ควบคุม ติดตามและประเมินผลด้านสาธารณสุ ข ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพและด้านสุขาภิบาล โดยการกาหนดแบบฟอร์ม วิธีการรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
1.13 จัดหา และจัดสรรเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ เพื่อให้เกิดความพร้อม
และความราบรื่นในการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่
1.14 รวบรวมข้ อ มู ล และประสานงานกั บ เครื อ ข่ า ยภาคี เช่ น สสส. สสจ. สสอ.,
สอ. อสม.,สปสช. เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
1.15 รวบรวมข้อมูลและศึกษาเกี่ยวกับการเกิดโรคและการแพร่กระจาย การเฝ้าระวัง
และควบคุมการระบาดของโรค การสุขาภิบาลและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อประกอบการวาง
แผนการสุขาภิบาลที่เหมาะสมกับสถานการณ์และความจาเป็นของท้องที่
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการท างานที ่ร ับ ผิด ชอบร่ว มด าเนิน การวางแผนการท างานของ
หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนวัดผล ประเมินผลการทางานในหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการทางาน
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ประสานงานในระดับกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไปเพื่อ
ขอความช่วยเหลือและร่วมมือในการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ทางานของหน่วยงาน
4. ด้านการบริการ
4.1 ตรวจสอบสภาพของเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณ ภาพและเหมาะแก่การ
นาไปใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งสนับ สนุน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บ ริการทางสาธารณสุข เพื่อให้การ
บริการดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น

4.2 สนั บ สนุ น การถ่ า ยทอดความรู้ ท างวิ ช าการหรื อ เทคโนโลยี แ ก่ บุ ค คลภายใน
หน่วยงานเพื่อเป็นความรู้และให้สามารถดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
4.3 ให้บ ริก ารทางวิช าการ เช่น การจัด ท าเอกสาร ต ารา คู ่ม ือ เอกสารสื ่อ
เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่าง ๆ ในงานด้านสาธารณสุข
4.4 ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรเพื่อให้เป็นบุคลากร
ที่มีความชานาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.5 นิเทศงานด้านสาธารณสุขให้ แก่อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้าน เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4.6 อบรม ให้ความรู้ ส่งเสริม เผยแพร่ด้านสาธารณสุข การควบคุมโรค การสุขาภิบาล
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและการส่ งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ แก่ประชาชน ครู นักเรียนเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้
ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์
และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิท ยาศาสตร์
สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การ
กีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล
ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎ วิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์
ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์
และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิท ยาศาสตร์
สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การ
กีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล
ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎ วิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์
ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์
และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิท ยาศาสตร์
สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การ
กีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล
ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎ วิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์
ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 1
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 1
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 1
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 1
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 1
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 1
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 1
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 1
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 1
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 1
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 1
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 1
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 1
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 1
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 1
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 1
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 1
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 1
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 1
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
ระดับ 1
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 1
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
ระดับ 1
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
ระดับ 1
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ระดับ 1

ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการสาธารณสุข

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการสาธารณสุข

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิ บั ติ งาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสู งในงานวิ ช าการสาธารณสุ ข
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงในงานวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูล เรื่องที่ยากและมีความซับซ้อน
ต้อ งอาศัย ความรู้ท างวิช าการด้า นสาธารณสุข เช่น การส่ง เสริม สุข ภาพ การเฝ้า ระวังโรค การควบคุม
ป้องกัน โรคและภัย สุข ภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้ง การดูแลรักษาพยาบาล การจัด บริก ารสุขภา พ
การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้
กฎหมายสาธารณสุข เพื่อช่วยในการเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี
1.2 วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด รวมทั้งวิเคราะห์รายงานเกี่ยวกับการดาเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทาง
วิชาการด้านสาธารณสุขและเสนอแนะ เพื่อประกอบการจัดทามาตรฐานให้ประชาชนได้รับการบริการทางสาธารณสุข
ที่มีประสิทธิภาพ
1.3 กากับ ดูแล การประเมินผลการดาเนินงานในโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ทราบผลการ
ดาเนินงานและนามาปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
1.4 ก ากั บ ดู แ ลการพั ฒ นาเนื้ อ หา องค์ ค วามรู้ คุ ณ ภาพมาตรฐานเกี่ ย วกั บ งาน
ด้านสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพ โดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิ
ปัญญา เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดทาคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ สามารถป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ
1.5 กากับดูแลการปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุม
ป้องกันโรค และภัยสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค รักษาเบื้องต้น และติดตามฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน ดูแล บารุงรักษา
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
1.6 วิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของผู้ป่วย
กลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์ในการปรับปรุงระบบงาน
สาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

1.7 ให้คาปรึกษา แนะนา บริการคัดกรอง ตรวจ วินิจฉัยรักษาเบื้องต้น สอบสวน
สืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย ผู้สัมผัส เพื่อการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ
และฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
1.8 ประเมิ น สิ่ งแวดล้ อ มการท างาน ประเมิ น สถานประกอบการทางด้ านอนามั ย
สิ่งแวดล้อม เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
1.9 ปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม กากับ พัฒนา มาตรฐาน ร่วมกาหนดแนวทางการ
บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านบริการและผลิตภัณฑ์ สุขภาพ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้บริการทางสาธารณสุขที่ตนรับผิดชอบ รวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสนับสนุน การพัฒนาการให้บริการทางสาธารณสุข เพื่อเสริมสร้างสุขลักษณะที่ดีของประชาชน
4.2 ดาเนินการ ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่ผู้ใต้บังคับ บัญชา และ
บุคคลภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นความรู้และให้สามารถดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
4.3 ดาเนินการจัดทาเอกสาร ตารา คู่มือ เอกสารสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
การเรีย นรู ้แ ละความเข้า ใจในระดับ ต่า ง ๆ รวมทั ้ง การพัฒ นาเครื ่อ งมือ อุป กรณ์ วิธ ีก าร หรือ ประยุก ต์
เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในด้านสาธารณสุข
4.4 ปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร เพื่อให้เป็นบุคลากรที่
มีความชานาญและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.5 นิเทศงานด้านสาธารณสุ ขระดับตาบล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติ การ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการสาธารณสุขหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ ล ดเป็ น 4 ปี ส าหรับ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข
ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ระดับ ปฏิ บั ติ การ ข้อ 3 หรื อดารงตาแหน่ งอย่างอื่นที่ เที ยบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการสาธารณสุข หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 2
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 2
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 2
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 2
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 2
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 2
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 2
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 2
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 2
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 2
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 2
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 2
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 2
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
ระดับ 2
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 2
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
ระดับ 2
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
ระดับ 2
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ระดับ 2

ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการสาธารณสุข

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการสาธารณสุข

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากั บ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิ บั ติ ง าน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสู ง มากในงานวิ ช าการ
ด้านวิช าการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญในงานสู งมากในงานวิช าการ ด้านวิช าการสาธารณสุข ปฏิ บั ติงานที่ ต้ องตั ดสิ น ใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วางแนวทางศึกษา ค้น คว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูล เรื่องที่ย ากและมี
ความซับซ้อนต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการด้านสาธารณสุข หรือประสบการณ์สูง เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การ
เฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกัน โรคและภัยสุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้ งการดูแลรักษาพยาบาล
การจัด บริก ารสุข ภาพ การสุข ศึก ษาและพฤติก รรมสุข ภาพ การสุข าภิบ าล อนามัย สิ่ง แวดล้อ ม พัฒ นา
ระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข เพื่อเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี
1.2 วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด รวมทั้งวิเคราะห์รายงานเกี่ยวกับการดาเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูล
ทางวิชาการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การสุขาภิบาล การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค การ
ส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเสนอแนะ เพื่อวางแนวทางในการจัดทามาตรฐานงานด้าน
สาธารณสุข ในการปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในระดับสานัก
1.3 วางแนวทางการประเมินผลการดาเนินงานในโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ทราบผลการ
ดาเนินงานและนามาปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดในระดับสานัก
1.4 วางแนวทางการพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้าน
สาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพ โดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญา
เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดทาคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุข
ศึกษา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ สามารถป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ
1.5 ตรวจสอบการดาเนินงานด้านสาธารณสุข เพื่อประกอบการวางมาตรการและ
มาตรฐานงานด้านสาธารณสุข ในการปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

1.6 พัฒ นาข้อ มูล ที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ งานด้า นสาธารณสุข เช่น ข้อ มูล ของผู ้ป ่ว ย
กลุ่มเสี่ย ง บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
สุขภาพ สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์ในการ
ปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
1.7 กากับ ดูแล ให้คาปรึกษา แนะนา การวินิจฉัย ตรวจรักษา สอบสวนสืบสวนโรค
ติดตามผู้ป่วย ผู้สัมผัส เพื่อการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟู
สุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
1.8 กากับ ดูแล ให้คาปรึกษา แนะนา การประเมินสิ่งแวดล้อมการทางาน ประเมิน
สถานประกอบการทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
1.9 วางระบบและกาหนดแนวทางการส่งเสริม ควบคุม กากับ พัฒ นา มาตรฐาน
และการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1.10 ก ากั บ ติ ด ตาม และตรวจสอบการศึ ก ษา วิ เคราะห์ และวิ จั ย ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่
เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อกาหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการดาเนินงานด้าน
สาธารณสุข ด้านส่งเสริมสุขภาพและสุขาภิบาล
1.11 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทางในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สารวจ และสรุป
ข้อมูลทางสถิติและวิชาการเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้า
ระวังโรค การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพและการฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการเฉพาะเรื่อ ง การจั ด บริ การสุ ขภาพ การสุ ขศึ ก ษาและพฤติ กรรมสุ ข ภาพ การสุ ขาภิ บ าล อนามั ย
สิ่งแวดล้อม ระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขเพื่อสร้างหรือพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและ
ระบบการสาธารณสุขที่ดี รวมถึงกาหนดแนวทางในการศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพ
มาตรฐานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ งานสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ รวมถึงกลวิธีใน
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ เช่น การบริการอนามัยแม่และเด็ก การวางแผน
ครอบครัว การส่งเสริมภาวะโภชนาการ เป็นต้น เพือ่ ให้ประชาชนมีความรู้และสามารถป้องกันตนเองจากโรค
1.12 ควบคุมดูแลการจัดหาและจัดสรรเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ เพื่อให้
เกิ ด ความพร้ อ มและความราบรื่ น ในการด าเนิ น งานส่ งเสริ ม สุ ข ภาพในพื้ น ที่ และก าหนดแนวทางในการ
ประเมิน ผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนและประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะหรือ
สถานที่สาธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงการประเมินกิจกรรมเพื่อความสะอาด การสุขาภิบาล เช่น
การรักษาความสะอาดของชุมชนการเก็บขยะของชุมชน การจัดสุขาภิบาลในโรงเรียนหรือที่อยู่อาศัย เป็นต้น
เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมี ประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาหรือเหตุราคาญที่กระทบต่อ
ประชาชนในพื้นที่
1.13 กากับและกาหนดแนวทางในการควบคุมดูแลการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพสัตว์
รวมถึงตรวจสอบการให้บริการของโรงฆ่าสัตว์ตามที่กฎหมายระบุไว้ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดต่อจาก
สัตว์และให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.14 ประสานงานกับเครือข่ายภาคี เช่น สสส. สสจ. สสอ., สอ. อสม. หรือ สปสช. เป็น
ต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
1.15 เสนอแนะแนวทางใหม่ในการปรับปรุงการดาเนินงาน หรือเสนอรวบรวมข้อมูล
และศึกษาด้านวิชาการจัดการงานคลังและการเงินในประเด็นต่างๆ เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งรับผิดชอบ

2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือ
กอง มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์
ที่กาหนด
2.2 วางแผนงานการดาเนินงานด้านสาธารณสุข การสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
เสนอผู้บริหารในการกาหนดนโยบาย
2.3 แก้ไขปัญหาและติดตามผลการวางแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสานักเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้ แจง ให้ ข้ อคิ ดเห็ น ในที่ ประชุ มคณะกรรมการหรื อคณะท างานต่ างๆเพื่ อเป็ น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
3.3 ประสานงานในระดับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อขอความ
ช่วยเหลือและร่วมมือในการดาเนินการและแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า ปั ญ หาส าคั ญ ทางสาธารณสุ ข การควบคุ ม โรค การ
สุขาภิบ าล การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน โรคและการส่ งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ แก่ประชาชน ครู นักเรียน และ
ผู้ประกอบการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการให้บริการสาธารณสุขต่อไป และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง ตลอดจนจัดทารายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
4.2 ให้ ค าปรึ กษาและอ านวยการ ในการถ่ ายทอดความรู้ ในงานด้ านวิ ชาการและการ
ปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และบุคลากรด้านสาธารณสุขภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นความรู้และให้สามารถ
ดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
4.3 กากับ ดูแลในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กรเพื่อให้เป็นบุคลากรที่
มีความชานาญและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.4 นิเทศงานด้านสาธารณสุข เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการสาธารณสุขหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการสาธารณสุข หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 3
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 3
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 3
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 3
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 3
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 3
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 3
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 3
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย3
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 3
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 3
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 3
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 3
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 3
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
ระดับ 3
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 3
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
ระดับ 3
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
ระดับ 3
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ระดับ 3

ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการสาธารณสุข

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการสาธารณสุข

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ย วชาญในทางวิช าการด้านวิช าการสาธารณสุข ปฏิบัติ งานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ป ัญ หาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผ ลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบัติงานให้คาปรึกษาของส่ วนราชการ ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ แก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุม การศึก ษา ค้น คว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อ มูล เรื่องที่ยากและมี
ความซับ ซ้อ น ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการด้านสาธารณสุข หรือประสบการณ์สูง เช่น การส่งเสริมสุขภาพ
การเฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งการดูแลรักษาพยาบาล
การจัด บริก ารสุข ภาพ การสุข ศึก ษาและพฤติก รรมสุข ภาพ การสุข าภิบ าล อนามัย สิ่ง แวดล้อ ม พัฒ นา
ระบบกลไกและการบัง คับ ใช้ก ฎหมายสาธารณสุข และมีก ารค้น คว้า อ้า งอิง หรือ ใช้ข้อ มูล จากภายนอก
เพื่อกาหนดทิศทางในภาพกว้างของงานด้านสาธารณสุข
1.2 วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด รวมทั้งวิเคราะห์รายงานเกี่ยวกับการดาเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทาง
วิชาการด้านสาธารณสุ ข และเสนอแนะเพื่ อกาหนดแนวทางมาตรฐานงานด้ านสาธารณสุ ข ในการปรับปรุง
ระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
1.3 กาหนดแนวทางการประเมินผลการดาเนินงานในโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ทราบผล
การดาเนินงานและนามาปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
1.4 กาหนดแนวทางการพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงาน
ด้านสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพ โดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิ
ปัญ ญา เกี่ย วกับ งานด้า นสาธารณสุข และระบบบริก ารสุข ภาพ และจัด ทาคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสาร
วิช าการ สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพัน ธ์เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ สามารถ ป้องกันตนเองจากโรคและภัย
สุขภาพ
1.5 ประเมินและวิเคราะห์ งานด้านสาธารณสุ ข เพื่ อประกอบการวางมาตรการและ
มาตรฐานงานด้านสาธารณสุข ในการปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

1.6 วางระบบข้อ มูล ที่เ กี่ย วข้อ งกับ งานด้า นสาธารณสุข เช่น ข้อ มูล ของผู ้ป่ว ย
กลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
สุขภาพ สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์ในการ
ปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
1.7 วางแนวทางการวินิจฉัย ตรวจรักษา สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย ผู้สัมผัส
เพื่อการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี
1.8 ให้ คาปรึกษาและเสนอความเห็ นเกี่ยวกับระบบและแนวทางการส่งเสริม ควบคุม
กากับ พัฒนา มาตรฐาน และพัฒนากลไกการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์ สูง เพื่ อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1.9 บริหารงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือเทียบเท่า ซึ่งมีหน้าที่และรับผิดชอบในการ
ควบคุมและบริหารงานทุกด้านของงานสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดาเนินงานของ
หน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.10 กาหนดผลสั มฤทธิ์ทั้ งด้านผลผลิ ต และผลลั พธ์ที่ จะได้จากการดาเนินงานด้าน
สาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพเพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างตรง
ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.11 ให้คาปรึกษาและกาหนดแนวทางการดาเนินงานหรือจัดทารายงานการรวบรวม
ข้อมูลทางวิชาการด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อวางแนวทางในการปรับปรุงหรือจัดทามาตรฐานงาน
ด้านสาธารณสุข การควบคุมโรค การสุขาภิบาล การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
1.12 ประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล (Best Practices) ใน
การกาหนดกลไก กระบวนการ หรือมาตรการการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อมาปรับใช้
ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
1.13 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง และวางระบบข้อมูลทางสถิติและวิชาการเกี่ยวกับ
งานด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกันโรคและ
ภัยสุขภาพและการฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการเฉพาะเรื่องการจัดบริการ
สุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม ระบบกลไกและการบังคับใช้
กฎหมายสาธารณสุข เพื่อสร้างหรือพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบการสาธารณสุขที่ดี
2. ด้านการวางแผน
2.1 แผนหรือ ร่ว มด าเนิน การวางแผน โดยเชื ่อ มโยงหรือ บูร ณาการแผนงาน
โครงการในระดับ กลยุท ธ์ข ององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น มอบหมายงานแก้ไขปัญ หาในการปฏิบัติง าน
ติดตาม ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนให้คาปรึกษาแนะนางานการดาเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เพื่อเสนอผู้บริหารในการกาหนดนโยบาย

3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานโครงการต่างๆกับบุคคล หน่ว ยงาน หรื อองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงานระดับกอง หรือสานักรวมทั้งที่ประชุม
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 สนับ สนุน การให้ค าปรึก ษา แนะน า เผยแพร่ค วามรู ้ด ้า นสาธารณสุข แก่
ประชาชน และผู้ประกอบการต่าง ๆ เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในระบบการจัดการด้านสาธารณสุข
4.2 เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาเป็นวิทยากรอบรม ให้คาแนะนา ปรึกษา ในงาน
ด้านวิชาการและการปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ระดั บรองลงมา และบุคลากรด้านสาธารณสุข ภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพื่อเป็นความรู้และให้สามารถดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
4.3 วางแนวทาง ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร เพื่อให้เป็นบุคลากรที่
มีความชานาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.4 นิเทศงานด้านสาธารณสุข เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ และ
2. ด ารงต าแหน่ ง หรื อ เคยด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ช านาญการพิ เศษ
และปฏิบัติงานด้านวิชาการสาธารณสุขหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด
โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการสาธารณสุข หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 4
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 3
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3

2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย3
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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