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1. ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

จานวน ๑ อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถทางวิ ช าการ
ในการทางาน ปฏิบัติงานเกี่ย วกับงานด้านวิช าการสาธารณสุ ข ภายใต้การกากับ แนะนาตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สารวจ รวบรวม ข้อมูลทางสถิติและวิชาการ เบื้องต้น
ที่ไม่ซับซ้อนเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและการสุขาภิบาล เช่น การส่งเสริม สุขภาพ การ
เฝ้าระวังโรค การปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลและการกาหนดมาตรฐานงานสุขาภิบาล การควบคุม ป้องกันโรค
และภัยสุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพ การบริการอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว การส่งเสริมภาวะ
โภชนาการ รวมทั้ งการดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและ พฤติกรรมสุขภาพ
การสุ ขาภิบ าล อนามัย สิ่ งแวดล้ อม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมาย สาธารณสุ ขเพื่อช่ว ย
ในการเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี
1.2 สรุปรายงานเกี่ยวกับการดาเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ
ด้ า นสาธารณสุ ข การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและสุ ข าภิ บ าลเสนอผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเพื่ อ ประกอบการวางแผน
ในการปฏิบัติงาน
1.3
ติ ด ตามผลการศึ ก ษา วิ เ คราะห์ แ ละวิ จั ย งานด้ า นสาธารณสุ ข เพื่ อ น ามาใช้
ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ
1.4 ร่ ว มพัฒ นาเนื้ อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุ ข
และระบบบริการสุขภาพโดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาเกี่ยวกับงาน
ด้านสาธารณสุ ข และระบบบริ ก ารสุ ขภาพ และจัดทาคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิช าการ สื่ อสุ ขศึกษา
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ สามารถ ป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ
1.5 ปฏิ บั ติ ก ารในการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มการควบคุ ม ป้ อ งกั น โรค
และภัยสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค รักษาเบื้องต้น และติดตามฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบารุงรักษาเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
1.6 ช่วยจัดทาฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของผู้ ป่วย
กลุ่ มเสี่ ย ง บุ คลากรทางด้านบริ การสุ ขภาพประชากร สถานะสุ ขภาพ ระบาดวิทยา สิ่ งแวดล้ อมที่เอื้อต่ อ
สุ ข ภาพ สถานประกอบการทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน องค์ ก รภาคี เ ครื อ ข่ า ยเพื่ อ น า มาใช้ ใ นการวิ เ คราะห์
ในการปรับปรุง ระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
1.7 ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องต้น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย
ผู้ สั มผั ส เพื่อ การเฝ้ าระวัง ควบคุ มป้ องกั น โรคและภัย สุ ขภาพ รวมทั้ งส่ ง เสริม สุ ขภาพ และฟื้ น ฟูสุ ขภาพ
เพื่อให้ ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

-41.8 ร่ ว มประเมิน สิ่ งแวดล้ อมการทางาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการ
สาธารณะ สถานที่สาธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.9 ร่วมประเมินกิจกรรมเพื่อความสะอาดเช่นการรักษาความสะอาดของชุมชน การเก็บ
ขยะของชุมชน การจั ดสุ ขาภิบ าลในโรงเรี ยนหรือที่อยู่อาศัย เป็นต้น เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภั ย
สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาหรือเหตุราคาญที่กระทบต่อประชาชนในพื้นที่
1.10 ช่ว ยปฏิ บั ติงานส่ งเสริม ควบคุม กากับ มาตรฐาน การบั งคับใช้ กฎหมายเกี่ยวกั บ
การแพทย์และสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1.11 ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข การส่งเสริม
สุขภาพและสุขาภิบาลเพื่อกาหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการดาเนินงานด้านสาธารณสุขและส่งเสริม
สุขภาพ
1.12 ช่ว ยด าเนิ น การนิ เ ทศงาน ควบคุ ม ติ ด ตามและประเมิ น ผลด้ า นสาธารณสุ ข
ด้านส่งเสริมสุขภาพและด้านสุขาภิบาล โดยการกาหนดแบบฟอร์ม วิธีการรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
1.13 จัดหา และจัดสรรเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์เพื่อให้เกิดความพร้อม
และความราบรื่นในการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่
1.14 รวบรวมข้อมูลและประสานงานกับเครือข่ายภาคี เช่น สสส. สสจ. สสอ., สอ. อสม.,
สปสช. เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
1.15 รวบรวมข้อมูลและศึกษาเกี่ยวกับการเกิดโรคและการแพร่กระจาย การเฝ้าระวัง
และควบคุ ม การระบาดของโรค การสุ ข าภิ บ าลและสภาพความเป็ น อยู่ ข องประชาชน เพื่ อ ประกอบ
การวาง แผนการสุขาภิบาลที่เหมาะสมกับสถานการณ์และความจาเป็นของท้องที่
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของ หน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนวัดผล ประเมินผลการทางานในหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพ
ในการทางาน
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ประสานงานในระดั บ กลุ่ ม กั บ หน่ ว ยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่ ว ไป
เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ
การทางานของหน่วยงาน
4. ด้านการบริการ
4.1 ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพและเหมาะแก่การ นาไปใช้งาน
อยู่เสมอ รวมทั้งสนับสนุนงานอื่ นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข เพื่ อให้การ บริการดังกล่าว
เป็นไปอย่างราบรื่น

-54.2 สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภายใน หน่วยงาน
เพื่อเป็นความรู้และให้สามารถดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
4.3 ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทาเอกสาร ตารา คู่มือ เอกสารสื่อ เผยแพร่
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่างๆ ในงานด้านสาธารณสุข
4.4 ร่ ว มปฏิบั ติการในการพัฒ นาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรเพื่อให้ เป็นบุคลากร
ที่มีความชานาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.5 นิเทศงานด้านสาธารณสุขให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4.6 อบรม ให้ ความรู้ ส่งเสริม เผยแพร่ด้านสาธารณสุ ข การควบคุมโรค การสุขาภิบาล
การเสริ มสร้ า งภูมิ คุ้ม กัน โรคและการส่ งเสริม สุ ข ภาพด้า นต่า งๆ แก่ประชาชน ครูนัก เรี ยนเพื่อ ให้ ผู้ ที่ส นใจได้
ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านสาธารณสุขศาสตร์
และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ วิ ทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุ ขาภิบาล วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การ
กีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล
ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์
ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เที ยบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง
สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านสาธารณสุขศาสตร์
และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุ ขาภิบาล วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การ
กีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล
ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์
ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้ รั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าหรื อ
ทางสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์
และอนามั ย วิ ท ยาศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ วิ ท ยาศาสตร์ เ น้ น วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข าภิ บ าล
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เวชศาสตร์ ก ารกี ฬ า วิ ศ วกรรมศาสตร์ วิ ศ วกรรมศาสตร์ เ น้ น ทางหรื อ สาขาวิ ศ วกรรมสุ ข าภิ บ าล
วิศวกรรมสิ่ งแวดล้ อ มพยาบาล ชี ว วิ ทยา จุ ล ชี ว วิท ยา กี ฎ วิท ยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์ก ารกีฬ า
วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น
ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได

-6อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
สาหรั บ เงิน ค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว คราวอาจมีการเปลี่ ยนแปลงได้ ตามที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนครกาหนด และให้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามที่ คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนครกาหนด
ระยะเวลาการจ้าง

ไม่เกินคราวละ ๔ ปี

