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   แบบบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) 
       องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแมน่า 
        อ าเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   ประจ าปงีบประมาณ 2564 
              นางสาวสุขฤทัย  ดีพราหมณ์ 

              ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
ต าแหน่งเลขท่ี 39-3-01-3601-001 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ช่ือต าแหน่งในการบริหารงาน  นักวิชาการสาธารณสุข 
ช่ือต าแหน่งในสายงาน    นักวิชาการสาธารณสุข 
ประเภท/ระดับ    วิชาการ/ช านาญการ 
ช่ือหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา 
ช่ือส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  งานบริหารงานท่ัวไป 
ช่ือต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  หัวหน้าส านักปลัด 
ประเภท/ระดับ     อ านวยการ/ระดับต้น 
 

ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
   สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งท่ีปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การสุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพ 
การสุขาภิบาล และการควบคุมโรค เป็นต้น เพื่อเสนอนโยบาย วางแผนงาน และด าเนินงานด้านการ 
สาธารณสุข วัดและประเมินผล ก าหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผลและประเมินผล
งาน ด้านสาธารณสุขการสอนและอบรมด้านสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ส่วนที่  3  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ท่ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส ารวจ รวบรวม ข้อมูลทางสถิติและวิชาการ เบ้ืองต้นท่ีไม่ซับซ้อน
เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและการสุขาภิบาล เช่น การส่งเสริม สุขภาพ การ
เฝ้าระวังโรค การปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลและการก าหนดมาตรฐานงานสุขาภิบาล การควบคุม 
ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพ การบริการอนามัยแม่และเด็ก การวางแผน
ครอบครัว การส่งเสริมภาวะโภชนาการ รวมท้ังการดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุข
ศึกษาและ พฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัยส่ิงแวดล้อม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้
กฎหมาย สาธารณสุขเพื่อช่วยในการเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขท่ีดี 

2 สรุปรายงานเกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้าน สาธารณสุข 
การส่งเสริมสุขภาพและสุขาภิบาลเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน 

3 ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพื่อน ามาใช้ในการ ปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ 

 



   

2 
 

 
ท่ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

4 ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และ ระบบบริการ
สุขภาพโดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาเกี่ยวกับงานด้าน 
สาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดท าคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ ส่ือสุขศึกษา 
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ สามารถ ป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ 

5 ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยส่ิงแวดล้อมการควบคุมป้องกันโรคและ ภัยสุขภาพ การเฝ้า
ระวังโรค รักษาเบื้องต้น และติดตามฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมือและ อุปกรณ์ท่ี
พร้อมใช้งานเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 

6 ช่วยจัดท าฐานข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของ ผู้ป่วย กลุ่มเส่ียง 
บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา ส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ 
สุขภาพ สถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์ 
ในการปรับปรุง ระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

7 ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องต้น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย ผู้สัมผัส เพื่อ
การเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพเพื่อให้ 
ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี  

8 ร่วมประเมินส่ิงแวดล้อมการท างาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการ สาธารณะ สถานท่ี
สาธารณะทางด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมเพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

9 ร่วมประเมินกิจกรรมเพื่อความสะอาดเช่นการรักษาความสะอาดของชุมชน การเก็บขยะของชุมชน 
การจัดสุขาภิบาลในโรงเรียนหรือท่ีอยู่อาศัย เป็นต้น เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัย สุขภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาหรือเหตุร าคาญท่ีกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี  

10 ช่วยปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม ก ากับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ การแพทย์และ
สาธารณสุข และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 

11 ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข การส่งเสริม สุขภาพและ
สุขาภิบาลเพื่อก าหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการด าเนินงานด้านสาธารณสุขและส่งเสริม
สุขภาพ  

12 ช่วยด าเนินการนิเทศงาน ควบคุม ติดตามและประเมินผลด้านสาธารณสุข ด้านส่งเสริมสุขภาพและ
ด้านสุขาภิบาล โดยการก าหนดแบบฟอร์ม วิธีการรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

13 จัดหา และจัดสรรเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์เพื่อให้เกิดความพร้อม และความราบรื่น
ในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพในพื้นท่ี 
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ท่ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

14 รวบรวมข้อมูลและประสานงานกับเครือข่ายภาคีเช่น สสส. สสจ. สสอ., สอ. อสม.,สปสช. เป็นต้น 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี  

15 รวบรวมข้อมูลและศึกษาเกี่ยวกับการเกิดโรคและการแพร่กระจาย การเฝ้าระวัง และควบคุมการ
ระบาดของโรค การสุขาภิบาลและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อประกอบการวาง แผนการ
สุขาภิบาลท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์และความจ าเป็นของท้องท่ี 

 
ข. ด้านการวางแผน 
ท่ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1 วางแผนการท างานท่ีรับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของ หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  

2 วางแผนวัดผล ประเมินผลการท างานในหน้าท่ีรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
 

 
ค. ด้านการประสานงาน 
ท่ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1 ประสานการท างานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนดไว้  

2 ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3 ประสานงานในระดับกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนท่ัวไปเพื่อขอความช่วยเหลือ
และร่วมมือในการปฏิบัติงานและแลกเปล่ียนความรู้ ความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างาน
ของหน่วยงาน 

 
ง.ด้านการบริการ 
ท่ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1 ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพและเหมาะแก่การน าไปใช้งานอยู่เสมอ 
รวมทั้งสนับสนุนงานอืน่ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข เพื่อให้การบริการดังกล่าว
เป็นไปอย่างราบรื่น 

2 สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภายในหน่วยงานเพื่อเป็นความรู้
และให้สามารถด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  

3 ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดท าเอกสาร ต ารา คู่มือ เอกสารส่ือ เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
การเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่างๆ ในงานด้านสาธารณสุข 

4 ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรเพื่อให้เป็นบุคลากร ท่ีมีความช านาญ 
และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ท่ี ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

5 นิเทศงานด้านสาธารณสุขให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานใน
พื้นท่ีได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

6 อบรม ให้ความรู้ ส่งเสริม เผยแพร่ด้านสาธารณสุข การควบคุมโรค การสุขาภิบาล การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ แก่ประชาชน ครูนักเรียนเพื่อให้ผู้ท่ีสนใจได้ ทราบ
ข้อมูลและความรู้ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

 
 
ส่วนที่  4  ความรู้ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 

ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับที่ต้องการ 
1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)  1 
2. ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1 
3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 
1 

4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 1 
5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 1 
6. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 1 
7. ความรู้ท่ัวไปเรื่องชุมชน 1 
8. ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ ส่ิงแวดล้อม

(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ 
1 

9. ความรู้เรื่องส่ือสารสาธารณะ 1 
 
ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน 

ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับที่ต้องการ 
1. ทักษะการบริหารข้อมูล  1 
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 1 
3. ทักษะการประสานงาน 1 
4. ทักษะการบริหารโครงการ 1 
5. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 1 
6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 1 
7. ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 1 
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สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งประกอบด้วย 

สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
2.การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม   ระดับ 1 
3.ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน   ระดับ 1 
4.การบริการเป็นเลิศ     ระดับ 1 
5.การท างานเป็นทีม     ระดับ 1 
 

สมรรถนะประจ าสายงาน 

1. การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ    ระดับ 1  
2. การคิดวิเคราะห์      ระดับ 1  
3. การส่ังสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ  ระดับ 1  
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  ระดับ 1  
5. จิตส านึกและรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม   ระดับ 1 

 
 
ส่วนที่ 5 คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  ( Job  Specification ) 
 วุฒิการศึกษา  ( Educational  Background ) 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์ 
สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ และอนามัย 
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์อนามัยและส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม เวชศาสตร์การ กีฬา 
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม พยาบาล 
ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ 
ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้ 
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สาธารณสุขศาสตร์ 
สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ และอนามัย 
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์อนามัยและส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม เวชศาสตร์การ กีฬา 
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม พยาบาล 
ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ 
ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้ 
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
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3. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สาธารณสุขศาสตร์ 
สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ และอนามัย 
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์อนามัยและส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม เวชศาสตร์การ กีฬา 
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม พยาบาล 
ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ 
ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้ 
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
ส่วนที่ 6 ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งต้ัง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   
ระดับช านาญการ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ และ  
2. ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน ด้านวิชาการ
สาธารณสุขหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ตามท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 
ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4  ปีส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับ
ปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือด ารงต าแหน่งอย่างอื่นท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ตามท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก าหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการสาธารณสุข หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามระยะเวลาท่ีก าหนดด้วย 
 

ระดับช านาญการพิเศษ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ และ 
2. ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และปฏิบัติงาน ด้านวิชาการ
สาธารณสุขหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ตามท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือด ารง
ต าแหน่งอย่างอื่นท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ตามท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด โดยจะต้องปฏิบัติงาน ด้าน
วิชาการสาธารณสุข หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามระยะเวลาท่ีก าหนดด้วย 
 

ระดับเช่ียวชาญ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ และ  
2. ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ และปฏิบัติงานด้านวิชาการ
สาธารณสุขหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ตามท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือด ารง
ต าแหน่งอย่างอื่นท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ตามท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้าน
วิชาการสาธารณสุข หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามระยะเวลาท่ีก าหนดด้วย 
 
ส่วนที่  7  ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี ้
 ต าแหน่งในสายงานนี้มีช่ือและระดับของต าแหน่งดังนี้  
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ  
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับช านาญการ  
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับช านาญการพิเศษ  
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับเช่ียวชาญ  
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