
 
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

ขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 
 

       ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
       ตําแหนงเลขท่ี 49-3-06-2104-001  
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title)  
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน    นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน     บริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
ประเภท/ระดับ      อํานวยการทองถ่ิน  ระดับตน  
ชื่อหนวยงาน (สานัก/กอง)    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง    ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
ประเภท/ระดับ      บริหารทองถ่ิน  ระดับกลาง 
 
สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)  
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกองหรือหัวหนาฝาย ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีเก่ียวกับการ
วางแผน การบริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบประเมินผล
งาน ตัดสินใจ แกปญหาในงานท่ีตองใชความรู ความชํานาญงานเฉพาะดาน ซ่ึงลักษณะหนาท่ีรับผิดชอบและ
คุณภาพของงานสูงมากตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต.กําหนดและปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 
 
สวนท่ี 3 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ก. ดานแผนงาน 

ท่ี ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 
1 รวมกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรและเปาหมายแนวทางดานสาธารณสุขและ 

สิ่งแวดลอม เพ่ือวางแผนและจัดทําแผนงานโครงการในการพัฒนาหนวยงาน 
 

2 รวมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ ของ 
หนวยงานดานงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมท่ีสังกัด เพ่ือเปนแบบแผนในการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานเพ่ือให สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคลอง 
นโยบายและแผนกลยุทธของสวนราชการท่ีสังกัด 

3 ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมต่ํางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผน  
การปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ หนวยงานตามท่ีกําหนดไว 

4 รวมวางแผนและกําหนดนโยบายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี เพ่ือควบคุมดูแล ให
ประชําชนในทองถ่ินมีคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี สุขภาพอนํามัยท่ีดี และปราศจากโรคระบาด
ตางๆ 

 

 
 
 



 
ท่ี ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 

5 รวมวางแผนแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางกําหนดและพัฒนามาตรฐาน
และกลวิธีการดําเนินงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมี 
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ภายใตขอจํากัดทางดานงบประมาณ บุคลากร และเวลา 

 

6 คนควาประยุกตเทคโนโลยีหรือองคความรูใหม ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานในภารกิจของ 
หนวยงานในภาพรวมเพ่ือนํามาปรับปรุงใหการปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการ
ทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

7 วางแผนการใหบริการดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เชน การสงเสริมสุขภาพ การเฝา
ระวัง การปองกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพ การควบคุมโรค
สัตวสูคน การคุมครองผูบริโภค การสงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอม 
การควบคุมมลพิษ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชําติและสิ่งแวดลอม การสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การจัดการคุณภาพน้ํา คุณภาพอากาศ 
ฯลฯ เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน และประมวลผล วิเคราะหขอมูล ทางสถิติท่ีเก่ียวของ
กับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเพ่ือใหสามารถวางแผนใหสอดคลองกับปญหาดาน 
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 

8 ติดตามการใชทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือใหเกิดความคุมคํ่า โปรงใสและเกิดผล 
สัมฤทธิ์ของหนวยงาน 

 

 
ข. ดานการบริหารงาน 

ท่ี ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 
1 จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหนวยงาน เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติราชการ

ของเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

2 มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข ในเรื่องต่ํางๆ ท่ี
เก่ียวของกับภารกิจของหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีกําหนดไว 

3 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ เพ่ือให
บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

4 ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเก่ียวของ เพ่ือเกิด
ความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอประชาชน
ผูรับบริการ 

5 ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในท่ีประชุมคณะกรรมการและ
คณะทํางานตางๆ ท่ีไดรับแตงตั้ง หรือเวทีเจรจาตางๆ ในฐานะผูแทนหนวยงานหรือสวน
ราชการ เพ่ือรักษาผลประโยชนของราชการและประเทศชาต ิ

6 มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการใหบริการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมหลายๆ ดาน ไดแก การรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ 
การควบคุมโรค การสุขศึกษา การสุขาภิบาลและอนํามัยสิ่งแวดลอม การคุมครองผูบริโภค 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสงเสริม บํารุงรักษา และคุมครอง
คุณภาพสิ่งแวดลอม การจัดการมลพิษ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การจัดการ
คุณภาพน้ํา คุณภาพอากาศ ฯลฯ เพ่ืออํานวยการใหประชําชนมีสุขภาวะท่ีดี มีอนามัย และ
ไดรับบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตองและมีประสิทธิภาพสูงสุด 



 

 

ท่ี ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 
7 มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการตรวจ

ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตวในทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหเปนไปตามกฎและ
ระเบียบท่ีกําหนดไว ควบคุมดูแลการสุขาภิบาลหรือการเฝาระวังโรคเพ่ือตัดวงจรการ
ระบาดของโรค และใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีด ี

 

8 ตอบปญหา ชี้แจงและดําเนินการเปนกรรมการหรือผูบริหารงานตามภารกิจท่ีไดรับ
มอบหมาย เชน เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ เปนตน เพ่ือควบคุมใหภารกิจดังกลาวเปนไป
ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

9 ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเก่ียวของ เพ่ือให
เกิดความรวมมือหรือบรูณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์เปนประโยชนตอประชาชนและ
อํานวยการปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

10  กําหนดนโยบายดานการบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการดําเนินงาน
ในการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนามาตรฐานและใชในการดําเนินงาน การเสนอแนวทางและ
กําหนดการพัฒนามาตรฐานงานและวิธีการดําเนินงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมใหมี
คุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการท่ีดี เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

 

11  จัดระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะหผลดี ผลกระทบ ปญหา 
อุปสรรค เพ่ือใหการสนับสนุนหรือทําการปรับปรุงแกไข 

 

12  อํานวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 

 
 
ค. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ท่ี ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 

1 จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาท่ีในหนวยงานใหสอดคลองกับภารกิจ ปริมาณงาน
และงบประมาณเพ่ือใหปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุมคํ่า 

 

2 ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาท่ีในบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของหนวยงานและบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

3 ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในบังคับบัญชา ใหมี
ความสามารถและสมรรถนะท่ีเหมาะสมงานท่ีปฏิบัติ 

4 จัดรูปแบบและวางแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคลากรในองคกรใหมีความเหมาะสม
และมีความยืดหยุนตอการปฏิบัติงาน โดยกําหนดหรือมอบอํานาจใหเจาหนาท่ีท่ีมีลักษณะ
งานสอดคลองหรือเก้ือกูลกัน สามารถปฏิบัติงานแทนกันไดทุกตําแหนง เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเกิดความคลองตัวและมีความตอเนื่อง 

 

5 สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกผูใตบังคับบัญชา  
เพ่ือพัฒนาเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีกํากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานใหเกิด
ประโยชนแกหนวยงานอยางยั่งยืน 

 

 
 



 
 
ง.ดานการบริหารงบประมาณ 
 

ท่ี ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 

1  กําหนดนโยบายและวางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน เพ่ือให
สอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายของสวนราชการ 

 

2  ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณ ใหเกิดประสิทธิภาพ ความคุมคํ่า และ
เปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

3 ควบคุม กํากับ ตรวจสอบ การจัดหาพัสดุใหเกิดความโปรงใสและถูกตองตามระเบียบ 
เพ่ือใหการใชงบประมาณเกิดความคุมคํ่า เกิดประโยชนสูงสุดและริเริ่ม คิดคนนวัตกรรม
ใหม ๆ ใหเกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอการปฏิบัติงาน 

 

4 รวมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของหนวยงานท่ี รับผิดชอบ ท้ัง
ดานงบประมาณ อาคารสถานท่ีและอุปกรณในการทํางาน เพ่ือใหการทํางานเกิด
ประสิทธิภาพ คุมคา และบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด โดยอาจ
พิจารณานํางบประมาณท่ีไดรับ จัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกัน 

 

5 รวมหรือบริหารและกําหนดแนวทางการจัดสรรและการใชทรัพยากร หรืองบประมาณ
ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

 

 
สวนท่ี  4  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
 มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.อบต.จังหวัดระยองกําหนด 
 
สวนท่ี  5  ความรู ทักษะและสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 
 

ความรูท่ีจําเปนประจําสายงาน ระดับท่ีตองการ 

1. ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว  

1 

2. ความรูเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร  2 

3. ความรูเรื่องการติดตามและประเมินผล  2 

4. ความรูเรื่องระบบการจัดการองคกร  2 

5. ความรูเรื่องการบริหารความเสี่ยง  2 

6. ความรูเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล  2 

7. ความรูเรื่องสถานการณภายนอกและผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนท่ี  2 

8 ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2 

9. ความรูท่ัวไปเรื่องชุมชน 1 

10. ความรูเรื่องการวิเคราะหผลกระทบตางๆ เชน การประเมินผล  
      กระทบสิ่งแวดลอม(EIA),ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA)ฯลฯ 

1 

  11 ความรูเรื่องจัดซ้ือจัดจางและกฎระเบียบพัสดุ                1 
 



 
 

ทักษะท่ีจําเปนประจําสายงาน ระดับท่ีตองการ 

ทักษะการบริหารขอมูล  1 

ทักษะการใชคอมพิวเตอร  1 

ทักษะการประสานงาน  2 

ทักษะการบริหารโครงการ  2 

ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถายทอดความรู  1 

ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน  1 

ทักษะการเขียนหนังสือราชการ  2 

 
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง ประกอบดวย 

สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ       
1.การมุงผลสัมฤทธิ์         ระดับ 1 
2.การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม    ระดับ 1 
3.ความเขาใจในองคกรและระบบงาน     ระดับ 1 
4.การบริการเปนเลิศ         ระดับ 1 
5.การทางานเปนทีม         ระดับ 1 

 

สมรรถนะประจําผูบริหาร 4 สมรรถนะ 
1.การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง     ระดับ 1 
2.ความสามารถในการเปนผูนํา       ระดับ 1 
3.ความสามารถในการพัฒนาคน      ระดับ 1 
4.การคิดเชิงกลยุทธ         ระดับ 1 
 

สมรรถนะประจําสายงาน  
  1. การแกไขปญหาและดําเนินการเชิงรุก   ระดับ 2  
  2. การวางแผนและการจัดการ    ระดับ 2  
  3. การสรางใหเกิดการมีสวนรวมทุกภาคสวน  ระดับ 2  
  4. ความเขาใจพ้ืนท่ีและการเมืองทองถ่ิน   ระดับ 2  

5. สรางสรรคเพ่ือประโยชนของทองถ่ิน   ระดับ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


