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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางวิชาการสาธารณสุขและการสงเสริม
สุขภาพ ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห และวิจัยเพ่ือกําหนดนโยบาย
สาธารณสุข และสงเสริมสุขภาพการประเมินผลนโยบายตอการแกปญหาสาธารณสุขและสงเสริม
สุขภาพ การวินิจฉัยปญหาทางวิชาการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ การวางมาตรฐานและกลวิธี
ในการดําเนินงานดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ  การกําหนดระบบและวิธีการดานนิเทศเพ่ือ
ควบคุม ติดตามผลและประเมินผลงานดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ การจัดสอน และอบรม
ดานวิชาการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ จัดการประชุมและดําเนินการดานเผยแพรกิจการทาง
วิชาการ ใหคําปรึกษาขอเสนอแนะและแนะแนววิชาการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ กําหนด
จรรโลงและสรางมาตรฐานงานวิชาการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล 
งานวิชาการควบคุมโรค งานวิชาการสุขาภิบาล และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 
ชื่อตําแหนงในสายงาน 

 ตําแหนงในสายงานนี้ประกอบดวย 
  นักวิชาการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ ระดับปฏิบัติการ 
  นักวิชาการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ ระดับชํานาญการ 
  นักวิชาการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นักวิชาการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ ระดับเชี่ยวชาญ 
 
 

 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี …........... พ.ศ. 2552 
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เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) 20�

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท วิชาการ 
ชื่อสายงาน การสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ 
ชื่อตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ 
ระดับตําแหนง  ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ  
(1) ศึกษา คนควา วิเคราะห สํารวจ และรวบรวมขอมูลทางสถิติและวิชาการเกี่ยวกับงานดาน

สาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ เชน การสงเสริมสุขภาพ การเฝาระวังโรค การควบคุมปองกัน
โรคและภัยสุขภาพและการฟนฟูสุขภาพ รวมท้ังการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
เฉพาะเร่ือง การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ระบบกลไกและการ
บังคับใชกฎหมายสาธารณสุข เพ่ือสรางหรือพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและระบบการ
สาธารณสุขท่ีดี  

(2) รวมพัฒนาเนื้อหา องคความรู คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานดานงานสาธารณสุขและสงเสริม
สุขภาพ งานสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ รวมถึงกลวิธีในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับดาน
สาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ เชน การบริการอนามัยแมและเด็ก การวางแผนครอบครัว 
การสงเสริมภาวะโภชนาการ เปนตน เพ่ือใหประชาชนมีความรูและสามารถปองกันตนเองจาก
โรคและภัยสุขภาพ 

(3) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ เพ่ือ
กําหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการดําเนินงานดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ  

(4) ปฏิบัติการในดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพ การ
เฝาระวังโรค  การรักษาเบ้ืองตน การบําบัดรักษาผูปวยดวยโรคติดตอตางๆ การคนหาผูปวย 
การเสริมสรางภูมิคุมกันโรค และติดตามฟนฟูสุขภาพในชุมชน เพ่ือพัฒนาใหประชาชนในพ้ืนท่ี
มีสุขภาวะท่ีดีอยางครอบคลุมและท่ัวถึง  

(5) ชวยจัดทําฐานขอมูลเบ้ืองตนท่ีเกี่ยวของกับงานดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ เชน ขอมูล
ของกลุมเส่ียง บุคลากรทางดานบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา 
ส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอสุขภาพ สถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน องคกรภาคีเครือขาย 
เพ่ือนํามาใชในการวิเคราะห  ในการปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

(6) รวมประเมินส่ิงแวดลอมการทํางาน ประเมินผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนและประเมิน
สถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะหรือสถานท่ีสาธารณะทางดานอนามัยส่ิงแวดลอม 
รวมถึงการประเมินกิจกรรมเพ่ือความสะอาดเชนการรักษาความสะอาดของชุมชน การเก็บขยะ
ของชุมชน การจัดสุขาภิบาลในโรงเรียนหรือท่ีอยูอาศัย เปนตน เพ่ือการปองกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ และแกไขปญหาหรือเหตุรําคาญท่ีกระทบตอประชาชนใน
พ้ืนท่ี 
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(7) ชวยดําเนินการนิเทศงาน ควบคุม ติดตามและประเมินผลดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ
โดยการกําหนดแบบฟอรม วิธีการรายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

(8) จัดหา และจัดสรรเวชภัณฑ เคร่ืองมือ อุปกรณการแพทย เพ่ือใหเกิดความพรอมและความ
ราบร่ืนในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพในพ้ืนท่ี 

(9) ชวยปฏิบัติงานสงเสริม ควบคุม กํากับมาตรฐาน การบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการแพทยและ
สาธารณสุข และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ เพ่ือการคุมครองผูบริโภคดานบริการและผลิตภัณฑ
สุขภาพในพ้ืนท่ี 

(10) รวบรวมขอมูลและจัดทําประสานงานกับเครือขายภาคี เชน สสส. สสจ. สสอ., สอ. อสม., 
สปสช. เปนตน เพ่ือสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

(11) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน  
(12) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
3. ดานประสานงาน 
(13) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(14) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือ

สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4. ดานการบริการ  
(15) อบรม ใหความรู สงเสริม เผยแพรดานสาธารณสุข การควบคุมโรค การสุขาภิบาล การ

เสริมสรางภูมิคุมกันโรคและการสงเสริมสุขภาพดานตางๆ แกประชาชน ครู นักเรียนรวมกับ
นักวิชาการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพระดับสูง เพ่ือเพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

(16) ตอบปญหา ชี้แจงและใหบริการทางวิชาการ เชน การจัดทําเอกสาร ตํารา คูมือ เอกสารส่ือ 
เผยแพรในรูปแบบตางๆ เพ่ือสงเสริมการเรียนรูและความเขาใจในงานดานสาธารณสุขและ
การสงเสริมสุขภาพ 

(17) รวมนิเทศงานดานสาธารณสุขใหแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  เพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาธารณสุขศาสตร การพยาบาล สุขศึกษา 
วิทยาศาสตรสุขภาพ หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท วิชาการ 
ชื่อสายงาน การสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ 
ชื่อตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ 
ระดับตําแหนง  ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ  
(1) ศึกษา คนควา วิเคราะห สํารวจ และสรุปขอมูลทางสถิติและวิชาการเกี่ยวกับงานดาน

สาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ เชน การสงเสริมสุขภาพ การเฝาระวังโรค การควบคุมปองกัน
โรคและภัยสุขภาพและการฟนฟูสุขภาพ รวมท้ังการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
เฉพาะเร่ือง การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัย
ส่ิงแวดลอม ระบบกลไกและการบังคับใชกฎหมายสาธารณสุข เพ่ือสรางหรือพัฒนาระบบ
สงเสริมสุขภาพและระบบการสาธารณสุขท่ีดี  

(2) ศึกษา วิเคราะหและพัฒนาเนื้อหา องคความรู คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานดานสาธารณสุข
และสงเสริมสุขภาพ งานสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ รวมถึงกลวิธีในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ เชน การบริการอนามัยแมและเด็ก การวางแผน
ครอบครัว การสงเสริมภาวะโภชนาการ เปนตน เพ่ือใหประชาชนมีความรูและสามารถปองกัน
ตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ 

(3) ควบคุม และดูแลการศึกษา การวิเคราะห และการวิจัยขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานสาธารณสุข
และสงเสริมสุขภาพ เพ่ือกําหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการดําเนินงานดาน
สาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ  

(4) ควบคุมดูแล ตรวจสอบและแกไขปญหาการปฏิบัติการในดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ 
การควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพ การเฝาระวังโรค  การรักษาเบ้ืองตน การบําบัดรักษา
ผูปวยดวยโรคติดตอตางๆ การคนหาผูปวย การเสริมสรางภูมิคุมกันโรค และติดตามฟนฟู
สุขภาพในชุมชนเพ่ือพัฒนาใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสุขภาวะท่ีดีอยางครอบคลุมและท่ัวถึง  

(5) ควบคุมดูแล วิเคราะหและจัดทําฐานขอมูลท่ีซับซอนท่ีเกี่ยวของกับงานดานสาธารณสุขและ
สงเสริมสุขภาพ เชน ขอมูลของกลุมเส่ียง บุคลากรทางดานบริการสุขภาพ ประชากร สถานะ
สุขภาพ ระบาดวิทยา ส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอสุขภาพ สถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน 
องคกรภาคีเครือขาย เพ่ือนํามาใชในการวิเคราะหในการปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขใหมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

(6) วิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนและประเมินส่ิงแวดลอมการทํางาน ประเมินผลกระทบทางสุขภาพของ
ประชาชนและประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะหรือสถานท่ีสาธารณะ
ทางดานอนามัยส่ิงแวดลอม เพ่ือการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ 
และแกไขปญหาหรือเหตุรําคาญท่ีกระทบตอประชาชนในพ้ืนท่ี 
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(7) นิเทศ ควบคุม ติดตามและประเมินผลดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพโดยการกําหนด
แบบฟอรม วิธีการรายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

(8) ควบคุมดูแลการจัดหาและจัดสรรเวชภัณฑ เคร่ืองมือ อุปกรณการแพทย เพ่ือใหเกิดความ
พรอมและความราบร่ืนในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพในพ้ืนท่ี 

(9) สงเสริม ควบคุม กํากับมาตรฐาน การบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการแพทยและสาธารณสุข 
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ เพ่ือการคุมครองผูบริโภคดานบริการและผลิตภัณฑสุขภาพในพ้ืนท่ี 

(10) วางแผนและประสานงานกับเครือขายภาคี เชน สสส. สสจ. สสอ., สอ. อสม. หรือ สปสช. เปน
ตน เพ่ือสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ี 

(11) จัดทําคูมือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ ส่ือสุขศึกษา ประชาสัมพันธ เพ่ือใหประชาชนมี
ความรู สามารถปองกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ  

(12) ใหคําปรึกษา แนะนํา บริการคัดกรอง ตรวจ วินิจฉัยรักษาเบ้ืองตน สอบสวนสืบสวนโรค  
ติดตามผูปวยหรือผูสัมผัสเพ่ือการเฝาระวัง และควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพ รวมท้ัง
สงเสริมสุขภาพและฟนฟูสุขภาพ เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสุขภาวะท่ีดี 

(13) เสนอแนะแนวทางใหมในการปรับปรุงการดําเนินงาน หรือเสนอรวบรวมขอมูลและศึกษาดาน
วิชาการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพในประเด็นตางๆ เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานให
เหมาะสมกับสภาวการณและองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งรับผิดชอบ 

(14) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน  
(15) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับ

สํานักหรือกอง และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3. ดานประสานงาน 
(16) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิก

ในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(17) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4. ดานบริการ  
(18) ใหบริการทางสาธารณสุขท่ีตนรับผิดชอบ รวบรวมขอมูล  บันทึกขอมูลท่ีเกี่ยวของเพ่ือสนับสนุน   

การพัฒนาการใหบริการทางสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ เพ่ือเสริมสรางสุขลักษณะท่ีดีของ
ประชาชน 
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(19) อบรม ใหความรู สงเสริม เผยแพรดานสาธารณสุข การควบคุมโรค การสุขาภิบาล การ
เสริมสรางภูมิคุมกันโรคและการสงเสริมสุขภาพดานตางๆ แกประชาชน ครู นักเรียนรวมกับ
นักวิชาการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพระดับสูง เพ่ือเพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

(20) พัฒนาศักยภาพ และถายทอดความรูทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแกผูใตบังคับบัญชา และ
บุคคลภายในหนวยงาน เพ่ือเปนความรูและใหสามารถดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ  

(21) ดําเนินการจัดทําเอกสาร ตํารา คูมือ เอกสารส่ือเผยแพรในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือการเรียนรูและ
ความเขาใจในระดับตาง ๆ รวมท้ังการพัฒนาเคร่ืองมืออุปกรณ วิธีการ หรือประยุกต
เทคโนโลยีตางๆ มาใชในดานสาธารณสุขและการสงเสริมสุขภาพ 

(22) นิเทศงานดานสาธารณสุขเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ ประเภทวิชาการ 

ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป  

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  กําหนด 6 ป ใหลดเปน 4 ป สําหรับผูท่ีไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไม
ต่ํากวานี้ทางสาธารณสุขศาสตร การพยาบาล หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได และกําหนดเวลา 6 ปใหลดเปน 2 ปสําหรับผูท่ีไดรับปริญญาเอกหรือเทียบ
ไดไมต่ํากวานี้ทางสาธารณสุขศาสตร การพยาบาล หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1.  ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2.  ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3.  สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท วิชาการ 
ชื่อสายงาน การสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ 
ชื่อตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ 
ระดับตําแหนง  ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ  
(1) วิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานและเสนอแนะการแกปญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหการ

ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด  
(2) วิเคราะหรายงานเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือรายงานการรวบรวมขอมูลทางวิชาการดาน

สาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ เพ่ือวางแนวทางในการปรับปรุงหรือจัดทํามาตรฐานงานดาน
สาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การสุขาภิบาล การเสริมสรางภูมิคุมกันโรค
และการสงเสริมสุขภาพดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  

(3) วางแผน ติดตาม และตรวจสอบการศึกษา วิเคราะห และวิจัยขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของดาน
สาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ เพ่ือกําหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการดําเนินงาน
ดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ  

(4) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทางในการศึกษา คนควา วิเคราะห สํารวจ และสรุปขอมูลทางสถิติ
และวิชาการเกี่ยวกับงานดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ เชน การสงเสริมสุขภาพ การเฝา
ระวังโรค การควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพและการฟนฟูสุขภาพ รวมท้ังการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามโครงการเฉพาะเร่ือง การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรม
สุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัยส่ิงแวดลอม ระบบกลไกและการบังคับใชกฎหมายสาธารณสุข 
เพ่ือสรางหรือพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและระบบการสาธารณสุขท่ีดี  

(5) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทางในการศึกษา วิเคราะหและพัฒนาเนื้อหา องคความรู คุณภาพ
มาตรฐานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ งานสาธารณสุขและระบบบริการ
สุขภาพ รวมถึงกลวิธีในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ เชน การ
บริการอนามัยแมและเด็ก การวางแผนครอบครัว การสงเสริมภาวะโภชนาการ เปนตน เพ่ือให
ประชาชนมีความรูและสามารถปองกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ 

(6) วางแผน ควบคุมดูแล ตรวจสอบและแกไขปญหาการปฏิบัติการดานสาธารณสุขและสงเสริม
สุขภาพ การควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพ การเฝาระวังโรค การคนหาผูปวย การ
เสริมสรางภูมิคุมกันโรค และติดตามฟนฟูสุขภาพในชุมชนเพ่ือพัฒนาใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสุข
ภาวะท่ีดีอยางครอบคลุมและท่ัวถึง  

(7) วางแผน ใหคําปรึกษา ควบคุมดูแล วิเคราะหและจัดทําฐานขอมูลท่ีซับซอนท่ีเกี่ยวของกับงาน
ดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ เชน ขอมูลของกลุมเส่ียง  บุคลากรทางดานบริการสุขภาพ  
ประชากร  สถานะสุขภาพ  ระบาดวิทยา  ส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอสุขภาพ  สถานประกอบการท้ัง
ภาครัฐและเอกชน องคกรภาคีเครือขาย เพ่ือนํามาใชในการวิเคราะหในการปรับปรุงระบบงาน
สาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
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(8) ควบคุมดูแลการจัดหาและจัดสรรเวชภัณฑ เคร่ืองมือ อุปกรณการแพทย เพ่ือใหเกิดความ
พรอมและความราบร่ืนในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพในพ้ืนท่ี 

(9) ควบคุมดูแลและกําหนดแนวทางในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนและ 
ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะหรือสถานท่ีสาธารณะทางดานอนามัย
ส่ิงแวดลอม รวมถึงการประเมินกิจกรรมเพ่ือความสะอาดเชนการรักษาความสะอาดของชุมชน 
การเก็บขยะของชุมชน การจัดสุขาภิบาลในโรงเรียนหรือท่ีอยูอาศัย เปนตน เพ่ือการปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ และแกไขปญหาหรือเหตุรําคาญท่ีกระทบตอ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

(10) ควบคุมดูแล และตรวจสอบการนิเทศ การติดตามและการประเมินผลดานสาธารณสุขและ
สงเสริมสุขภาพ เพ่ือนํามาปรับปรุงใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตรงตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไว 

(11) สงเสริม ควบคุม กํากับมาตรฐาน การบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการแพทยและสาธารณสุข 
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ เพ่ือการคุมครองผูบริโภคดานบริการและผลิตภัณฑสุขภาพในพ้ืนท่ี 

(12) วางแผนและกําหนดแนวทางในการควบคุมดูแลการเฝาระวังและดูแลสุขภาพสัตว รวมถึง
ตรวจสอบการใหบริการของโรงฆาสัตวตามท่ีกฎหมายระบุไว เพ่ือควบคุมการระบาดของ
โรคติดตอจากสัตวและใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตองมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(13) วางแผนและประสานงานกับเครือขายภาคี เชน สสส. สสจ. สสอ., สอ. อสม. หรือ สปสช. เปน
ตน เพ่ือสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ี 

(14) จัดทําคูมือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ  ส่ือสุขศึกษา  ประชาสัมพันธ เพ่ือใหประชาชน มี
ความรู สามารถปองกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ  

(15) ใหคําปรึกษา แนะนํา บริการคัดกรอง ตรวจ วินิจฉัยรักษาเบ้ืองตน สอบสวนสืบสวนโรค 
ติดตามผูปวยหรือผูสัมผัสเพ่ือการเฝาระวัง และควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพ รวมท้ัง
สงเสริมสุขภาพและฟนฟูสุขภาพ เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสุขภาวะท่ีด ี

(16) สงเสริม ควบคุมดูแล และกําหนดมาตรฐานและแนวทางการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับ
การแพทยและสาธารณสุข และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ เพ่ือการคุมครองผูบริโภคดานบริการ
และผลิตภัณฑสุขภาพ 

(17) เสนอแนะแนวทางใหมในการปรับปรุงการดําเนินงาน หรือเสนอรวบรวมขอมูลและศึกษาดาน
วิชาการจัดการงานคลังและการเงินในประเด็นตางๆ เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานใหเหมาะสม
กับสภาวการณและองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งรับผิดชอบ 

(18) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน  
(19) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง 

มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) 2��

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

3. ดานประสานงาน 
(20) ประสานสัมพันธกับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหนวยงาน

อื่นในระดับกองหรือสํานักเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(21) ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตางๆเพ่ือเปนประโยชนและเกิด

ความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 
4. ดานบริการ  
(22) ใหคําปรึกษาและอํานวยการในการถายทอดความรูในงานดานวิชาการและการปฏิบัติแก

เจาหนาท่ีระดับรองลงมาและบุคลากรดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพภายในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือเปนความรูและใหสามารถดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ  

(23) ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ปญหาสําคัญทางดานสาธารณสุข การควบคุมโรค การสุขขาภิบาล การ
เสริมสรางภูมิคุมกันโรคและการสงเสริมสุขภาพดานตางๆ แกประชาชน ครู นักเรียนรวมกับ
นักวิชาการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพระดับสูง เพ่ือเพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

(24) นิเทศงานดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ ประเภทวิชาการ 

ระดับปฏิบัติการ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ หรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



2��
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท วิชาการ 
ชื่อสายงาน การสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ 
ชื่อตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ 
ระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ  
(1) บริหารงานในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือเทียบเทา ซึ่งมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการควบคุมและ

บริหารงานทุกดานของงานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงาน
ของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

(2) กําหนดผลสัมฤทธ์ิท้ังดานผลผลิต และผลลัพธท่ีจะไดจากการดําเนินงานดานสาธารณสุขและ
สงเสริมสุขภาพ เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
ตรงตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(3) กําหนดเคร่ืองมือ แนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ เพ่ือใหการทํางานของหนวยงานเปนไปอยางถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ และประชาชน 

(4) เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย โครงการ และ
กิจกรรมตางๆ ดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถใหบริการดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพแกประชาชน 
และผูรับบริการไดอยางสอดคลองกับความตองการและปญหาอยางแทจริง 

(5) ใหคําปรึกษาและกําหนดแนวทางการดําเนินงานหรือจัดทํารายงานการรวบรวมขอมูลทาง
วิชาการดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ เพ่ือวางแนวทางในการปรับปรุงหรือจัดทํา
มาตรฐานงานดานสาธารณสุข  การควบคุมโรค การสุขาภิบาล การเสริมสรางภูมิคุมกันโรค
และการสงเสริมสุขภาพดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  

(6) วิจัยหรือจัดทําผลงานดานวิชาการดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ เชน การสงเสริม
สุขภาพ การเฝาระวังโรค การควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพและการฟนฟูสุขภาพ เพ่ือให
นวัตกรรมท่ีไดรับการยอมรับในระดับประเทศหรือระดับนานาชาต ิ

(7) ประยุกตใชแนวทางปฏิบัติท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล (Best Practices) ในการกําหนด
กลไก กระบวนการ หรือมาตรการการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ เพ่ือมา
ปรับใชในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ 

(8) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และวางระบบขอมูลทางสถิติและวิชาการเกี่ยวกับงานดาน
สาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ เชน การสงเสริมสุขภาพ การเฝาระวังโรค การควบคุมปองกัน
โรคและภัยสุขภาพและการฟนฟูสุขภาพ รวมท้ังการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
เฉพาะเร่ืองการจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัย
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ส่ิงแวดลอม ระบบกลไกและการบังคับใชกฎหมายสาธารณสุข เพ่ือสรางหรือพัฒนาระบบ
สงเสริมสุขภาพและระบบการสาธารณสุขท่ีดี  

(9) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทางในการศึกษา วิเคราะหและพัฒนาเนื้อหา องคความรู คุณภาพ
มาตรฐานเกี่ยวกับงานดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ งานสาธารณสุขและระบบบริการ
สุขภาพ รวมถึงกลวิธีในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับดานสงเสริมสุขภาพ เชน การบริการอนามัยแม
และเด็ก การวางแผนครอบครัว การสงเสริมภาวะโภชนาการ เปนตน เพ่ือใหประชาชนมี
ความรูและสามารถปองกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ 

(10) วางแผน ควบคุมดูแล ตรวจสอบและแกไขปญหาการปฏิบัติการดานสาธารณสุขและสงเสริม
สุขภาพ การควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพ การเฝาระวังโรค  การรักษาเบ้ืองตน การ
บําบัดรักษาผูปวยดวยโรคติดตอตางๆ การคนหาผูปวย การเสริมสรางภูมิคุมกันโรค และ
ติดตามฟนฟูสุขภาพในชุมชน เพ่ือพัฒนาใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสุขภาวะท่ีดีอยางครอบคลุม
และท่ัวถึง  

(11) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระบบและแนวทางการสงเสริม ควบคุม กํากับ พัฒนา 
มาตรฐาน และพัฒนากลไกการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการแพทยและสาธารณสุข และ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของท่ีตองอาศัยความรูทางวิชาการ และประสบการณสูง เพ่ือการคุมครอง
ผูบริโภคดานบริการและผลิตภัณฑสุขภาพในพ้ืนท่ี 

(12) วางกรอบการจัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา ขอสอบ ทางวิชาการสาธารณสุขและการสงเสริม
สุขภาพ เพ่ือประกอบการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวของ 

(13) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน  
(14) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับ

กลยุทธระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มอบหมายงานแกไขปญหาในการปฏิบัติงานติดตาม 
ประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3. ดานประสานงาน 
(15) ประสานการทํางานโครงการตางๆกับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่น โดยมีบทบาทในการจูง

ใจ โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(16) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนําแกหนวยงานระดับกอง หรือสํานักรวมท้ังท่ีประชุมท้ังในและ

ตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
(17) ทําหนาท่ีเปนตัวแทนขององคกรในการประชุม เจรจาและการสัมมนาตางๆ ท่ีจัดข้ึนใน

ระดับประเทศและระหวางประเทศเพ่ือแลกเปล่ียนความรูความคิดเห็นรวมกัน  
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4. ดานบริการ  
(18) สนับสนุนการใหคําปรึกษา แนะนํา เผยแพรความรูดานสาธารณสุขแกประชาชน และ

ผูประกอบการตางๆ เพ่ือใหมีความเขาใจท่ีถูกตองในระบบการจัดการดานสาธารณสุขและ
สงเสริมสุขภาพ 

(19) เปนท่ีปรึกษาและใหคําแนะนําเปนวิทยากรอบรม ใหคําแนะนําปรึกษาในงานดานวิชาการและ
การปฏิบัติแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาและบุคลากรดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ  
ภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือเปนความรูและใหสามารถดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 

(20) วางแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกร เพ่ือใหเปนบุคลากรท่ีมีความ
ชํานาญ และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   

(21) นิเทศงานดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพระดับจังหวัด  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได
อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ ประเภทวิชาการ 

ระดับปฏิบัติการ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี  ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ หรือ
งานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 




