
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

สายงาน          นักบริหารงานสาธารณสุข 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนีคุ้ลมถึงตําแหน่งต่างๆ ท่ีปฏิบติังานบริหารงานสาธารณสุขในฐานะหวัหน้า 

หน่วยงานระดบักอง  ระดบัแผนก  และผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัเกี่ยวกบัการ 

วางแผนสาธารณสุข  การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลสถติิเกี่ยวกบัการสาธารณสุข การเฝ้าระวังโรค  

การวางแผน  การให้บริการสาธารณสุข เช่น  การส่งเสริมสุขภาพ  การควบคุมโรค  การรักษาพยาบาล  

และฟืน้ฟูสุขภาพ ฯลฯ การฝึกอบรมการสุขศึกษาการประสานงานและสนบัสนุนการวางแผนทุกระดบั    

การวางแผน   นิเทศงาน  ติดตามและประเมินผลงาน   การจดัรูปปรับปรุงองค์การ  วางแผนกําลงัคน   

และจดัทํางบประมาณในการดําเนินงานสาธารณสุข    และบริหารทรัพยากรท่ีใช้ในการดําเนินงาน 

สาธารณสุข การรวบรวมแผนหน่วยงานย่อย   และการกระจายแผนงาน สําหรับหน่วยปฏิบติัต่างๆ  การ 

ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่าง  ๆ   ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้แผนงานการสาธารณสุขบรรลุวตัถุประสงค์ท่ี 

ตัง้ไว้  ตลอดจนการจดัให้มีและสนบัสนุนการกําหนดนโยบายสาธารณสุขสนบัสนุนและดําเนินการใน

การศึกษาวิจยั   ค้นคว้าเพ่ือพฒันามาตรฐานงานและกลวิธีในการดําเนินงานสาธารณสุข และปฏิบติัหน้าท่ี

อื่นท่ีเกี่ยวข้องกบังานสาธารณสุข  ซ่ึงตําแหน่งต่าง  ๆ  เหล่านีมี้ลกัษณะท่ีจําเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบติังานท่ีมี

ความรู้หรือความชํานาญและประสบการณ์ในด้านการสาธารณสุขอย่างสูง 

ช่ือและระดับของตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่ง  ดงันีคื้อ 

   นกับริหารงานสาธารณสุข 6  ระดบั 6 ตําแหน่งประเภทบริหาร  

   นกับริหารงานสาธารณสุข 7  ระดบั 7 ตําแหน่งประเภทบริหาร 

   นกับริหารงานสาธารณสุข 8  ระดบั 8 ตําแหน่งประเภทบริหารระดบักลาง 

   นกับริหารงานสาธารณสุข 9  ระดบั 9 ตําแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง 
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ช่ือตําแหน่ง    นักบริหารงานสาธารณสขุ 6 
 

ตําแหน่งประเภท                             บริหาร 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ      

คุณภาพของงานสูง   หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ

คุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานบริหารงานสาธารณสุข   โดยควบคุมหน่วยงาน

หลายหน่วยและปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากพอสมควร   และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับ    

มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  มีหน้าท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบติังาน  พิจารณาวาง

อตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน วางแผนมอบหมาย

งาน  วินิจฉยัสัง่การ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผลและ

แก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  โดยควบคุมตรวจสอบการจดัการงานต่างๆ  

หลายด้านเกี่ยวกบังานสาธารณสุข  เช่น   ควบคุมการปฏิบติังานให้บริการสาธารณสุขหลายด้าน   ได้แก่

การรักษาพยาบาล  การส่งเสริมสุขภาพ  การควบคุมโรค  การสขุาภิบาล และอื่น ๆ   ตามแผนการ

สาธารณสุข  การวางแผนงานสาธารณสุข   รวมทัง้ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเฝ้าระวังโรค การ

เผยแพร่ฝึกอบรม   การให้สุขศึกษา  ประสานงานและสนบัสนุนการวางแผนทุกระดบั เช่น ระดบัตําบล  

อําเภอ จงัหวัด เขตภาค หรือส่วนกลาง  การนิเทศ  ติดตาม ประเมินผลงาน การจดัรูป ปรับปรุงองค์การ  

วางแผนกําลงัคน จดัทํางบประมาณตามแผนพฒันาสาธารณสุข  การรวบรวมแผนหน่วยงานย่อยและการ

กระจายแผนกําหนดงานสําหรับหน่วยงานท่ีปฏิบติั การติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  

เพ่ือให้การปฏิบติังานตามแผนสาธารณสุขต่าง ๆ   บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้  สนบัสนุน ร่วมดําเนินการใน

การศึกษาวิจยัค้นคว้าเพ่ือพฒันามาตรฐานงาน  และกลวิธีในการดําเนินงานสาธารณสุข   เป็นท่ีปรึกษาใน

งานบริหารและบริการสาธารณสุขเพ่ือให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้อง  เหมาะสมกบัปัญหา

สาธารณสุขของท้องถิ่นและของประเทศ เป็นต้น ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง  ๆ เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี 

พิจารณาศึกษา วิเคราะห์ ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความ

ชํานาญเกี่ยวกบังานสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ   ตามท่ีได้รับแต่งตัง้  เข้าร่วมประชุม

ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดั   ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการ

ปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา   และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน   ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างพยาบาลศาสตร์  แพทยศาสตร์   

ทนัตแพทยศาสตร์  สตัวแพทยศาสตร์  เภสชัศาสตร์  สาธารณสุขศาสตร์  สาธารณสุขมูลฐาน  

เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ (ทางด้านสุขศึกษา สุขภาพสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขความปลอดภยั  

อนามัย การพยาบาล สุขาภิบาล อนามัย ชีวอนามยั และสาธารณสุขมูลฐาน) หรือทางอื่นท่ี ก.จ.กําหนด 

ให้ใช้เป็นคุณสมบติัสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ และ 

 2. ได้ดํารงตําแหน่งในระดบั  6  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่าโดยจะต้องปฏิบติังานด้านงาน 

สาธารณสุขหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้เกี่ยวกบัการบริหารงานสาธารณสุขอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติัหน้าท่ี 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบและข้อบงัคบัอืน่ท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

3. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ  ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

4. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษา  แนะนํา 

และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

5. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 

7. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

8. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

9. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

10. มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
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ช่ือตําแหน่ง    นักบริหารงานสาธารณสขุ 7 
 

ตําแหน่งประเภท                             บริหาร 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยระดบักอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผดิชอบและคุณภาพ 

ของงานสูงมาก   หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานบริหารงานสาธารณสุข   โดยควบคุมหน่วย 

งานหลายหน่วยและปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมาก  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน มีหน้าท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบติังาน พิจารณาวาง

อตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน  วางแผนมอบหมาย

งาน  วินิจฉยั ส ัง่การ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผลและ

แก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  โดยควบคุมตรวจสอบการจดัการงานต่างๆ  

หลายด้านเกี่ยวกบังานสาธารณสุข  เช่น   การให้บริการสาธารณสุขหลายด้านได้แก่   การรักษาพยาบาล  

การส่งเสริมสุขภาพ  การควบคุมโรค  การสุขาภิบาล   และอื่น ๆ   การวางแผนนิเทศติดตามและประเมินผล  

งานสาธารณสุข  การเฝ้าระวังโรค   การเผยแพร่และฝึกอบรม   การสุขศึกษา   การประสานงานและ

สนบัสนุนการวางแผน   การจดัรูปปรับปรุงองค์การวางแผนกําลงัคนและงบประมาณการสาธารณสุข   และ

บริการทรัพยากรด้านต่าง ๆ   การจดัให้มีและสนบัสนุนการกําหนดนโยบายสาธารณสุข   การกําหนดและ

พฒันามาตรฐานงานและกลวิธีการดําเนินงานสาธารณสุขเป็นต้น   ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง  ๆ  

เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  พิจารณาศึกษาวิเคราะห์  ทําความเห็น   สรุป  รายงาน   เสนอแนะและดําเนินการ

ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญพิเศษเกี่ยวกบังานสาธารณสุข   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ   

ตามท่ีได้รับแต่งตัง้  เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดั   ฝึกอบรม

และให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา   และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสขุ (นักบริหารงาน- 

สาธารณสุข 7) 

 - มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกับริหารงานสาธารณสุข 6 ข้อ 1  และ 

  (1) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งหวัหน้าฝ่าย (นกับริหารงานสาธารณสุข 7)   

หรือท่ี  ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานบริหารงานสาธารณสุข 

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1 ปี หรือ 
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  (2) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่านกับริหารงานสาธารณสุข 6 หรือท่ี ก.จ.

เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานบริหารงานสาธารณสุข หรืองานอื่น

ท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี กําหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สําหรับผู้ได้รับปริญญาโท หรือเทียบ

ได้ไม่ต่ํากว่านีพ้ยาบาลศาสตร์  แพทยศาสตร์  ทนัตแพทยศาสตร์  สตัวแพทยศาสตร์  เภสชัศาสตร์    

สาธารณสุขศาสตร์  สาธารณสุขมูลฐาน เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ (ทางด้านสุขศึกษา สุขภาพ

สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขความปลอดภยั อนามัย การพยาบาล สุขาภิบาล อนามัย ชีวอนามัย และ

สาธารณสุขมูลฐาน) หรือทางอืน่ท่ี ก.จ.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรบัตําแหน่งนีไ้ด้ 

       2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย  (นักบริหารงานสาธารณสุข 7) 

                    -  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกับริหารงานสาธารณสุข 6 ข้อ 1 และ 

                          (1)  ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งนกับริหารงานสาธารณสุข 6  หรือท่ี ก.จ.

เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานบริหารงานสาธารณสุข  หรืองาน

อื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

                          (2)  ดํารงตําแหน่งใน ระดบั 7 ว  หรือ 7 วช  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า   

4 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานบริหารงานสาธารณสุข  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อย

กว่า 1 ปี 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกับริหารงานสาธารณสุข 6 แล้ว  จะต้อง

มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล  และปัญหาด้านการเมืองเศรษฐกิจ  และสงัคม

ของประเทศ 
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ช่ือตําแหน่ง                                  นักบริหารงานสาธารณสุข 8 
 

ประเภทตําแหน่ง                            ผู้บริหารระดับกลาง 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  บริหารงานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูงมากเป็นพิเศษ  รับผิดชอบการบริหารงานสาธารณสุข   โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย  และ

ปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากเป็นพิเศษ  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  มีหน้าท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบติังาน  พิจารณาวาง

อตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน วางแผนมอบหมาย

งาน  วินิจฉยั ส ัง่การ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุง แก้ไข ติดตามประเมินผล และ

แก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  โดยควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานต่างๆ 

หลายด้านเกี่ยวกบัการสาธารณสุข เช่น การให้บริการสาธารณสุขหลายด้านได้แก่  การรักษาพยาบาล  

การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การสุขาภิบาล และ  อื่น ๆ    การวางแผนนิเทศติดตามและประเมินผล

งานสาธารณสุข  การเฝ้าระวังโรค   การเผยแพร่และฝึกอบรม   การสุขศึกษา   การประสานงานและ

สนบัสนุนงานสาธารณสุข  การจดัรูปปรับปรุงองค์การ  วางแผนกําลงัคนและงบประมาณการสาธารณสุข 

และบริการทรัพยากรด้านต่าง ๆ   การจดัให้มีและสนบัสนุนการกําหนดนโยบายสาธารณสุข การกําหนด

และพฒันามาตรฐานและกลวิธีการดําเนินงานสาธารณสุข   เป็นต้น ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  

เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี พิจารณาศึกษา วิเคราะห์ ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการ

ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความเช่ียวชาญในงานสาธารณสุข   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ   ตามท่ีได้รับ

แต่งตัง้เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสว่นราชการท่ีสงักดั   ฝึกอบรมและให้

คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา   และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 - มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรบัตําแหน่งนกับริหารงานสาธารณสุข 6 ข้อ 1 และ 

(1) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและ 

สิ่งแวดล้อม 7 (นกับริหารงานสาธารณสุข 7) หรือท่ี  ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี โดยจะต้อง

ปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานสาธารณสุข หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

 (2) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแน่งนกับริหารงานสาธารณสุข 6  หรือท่ี ก.จ. 

เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานสาธารณสุข หรืองานอื่นท่ี 

เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1  ปี กําหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สําหรับผู้ได้รับปริญญาโทหรือ 

เทียบได้ไม่ต่ํากว่านีพ้ยาบาลศาสตร์  แพทยศาสตร์  ทนัตแพทยศาสตร์  สตัวแพทยศาสตร์  เภสชัศาสตร์    

/สาธารณสุขศาสตร์..... 
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สาธารณสุขศาสตร์  สาธารณสุขมูลฐาน  เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ (ทางด้านสุขศึกษา สุขภาพ

สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขความปลอดภยั อนามัย การพยาบาล สุขาภิบาล อนามัย ชีวอนามยั และ

สาธารณสุขมูลฐาน) หรือทางอื่นท่ี ก.จ.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ หรือ 

          (3)  ดํารงตําแหน่งใน ระดบั 8 ว  หรือ 8 วช  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี  

โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานบริหารงานสาธารณสุข  หรืองานอืน่ท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกับริหารงานสาธารณสุข 7 และมีความเช่ียวชาญ

งานในหน้าท่ี 
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ประเภทตําแหน่ง                         ผู้บริหารระดับสูง 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  บริหารงานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานท่ีสูงกว่ากอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผดิชอบในงานหลกั 

รับผิดชอบการบริหารงานสาธารณสุข ตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดและเป็นงานท่ีมี

ความหลากหลาย ความยากและมีคุณภาพของงานสูงมากกว่ากอง และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน มีหน้าท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบติังาน พิจารณาวาง

อตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผนมอบหมาย

งาน  วินิจฉยั ส ัง่การ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุง แก้ไข ติดตามประเมินผล และ

แก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานต่างๆ  

หลายด้านเกี่ยวกบัการสาธารณสุข เช่น การให้บริการสาธารณสุขหลายด้านได้แก่ การรักษาพยาบาล   

การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การสุขาภิบาล และอื่น ๆ  การวางแผนนิเทศติดตามและประเมินผล

งานสาธารณสุข การเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่และฝึกอบรม การสขุศึกษา  การประสานงานและสนบัสนุน

งานสาธารณสุข การจดัรูปปรับปรุงองค์การ วางแผนกําลงัคนและงบประมาณการสาธารณสุข   และ

บริการทรัพยากรด้านต่าง ๆ   การจดัให้มีและสนบัสนุนการกําหนดนโยบายสาธารณสุข การกําหนดและ

พฒันามาตรฐานและกลวิธีการดําเนินงานสาธารณสุข เป็นต้น ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบั

งานในหน้าท่ี พิจารณาศึกษา วิเคราะห์ ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการปฏิบติังานท่ี

ต้องใช้ความเช่ียวชาญในงานสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามท่ีได้รบัแต่งตัง้ เข้าร่วม

ประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดั ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําใน

การปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

        1.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกับริหารงานสาธารณสุข 6 ข้อ 1  และ 

           2.  ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      (นกั

บริหารงานสาธารณสุข 8) หรือผู้อํานวยการสว่น  ระดบั 8  ในสํานกัการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   หรือ

ท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานบริหารงานสาธารณสุข หรือ

งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี  
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกับริหารงานสาธารณสุข  8 และมีความเช่ียวชาญ

งานในหน้าท่ี 

ก.จ.กําหนดวันที่  21  มิถนุายน  2545 

และแก้ไขเพิม่เติมตามมติ ก.จ. ครัง้ที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2550 
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