
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

สายงาน                                           เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสขุภาพ 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

   สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ  ท่ีปฏิบติังานขัน้ต้นในการส่งเสริมสุขภาพของบุคคล   

ทัง้ทางกายและจิตใจ  ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัเกี่ยวกบั การวางแผนครอบครัว  การอนามัยแม่และเด็ก       

การอนามัยโรงเรียน  การปรบัปรุงภาวะโภชนาการ  การให้สุขศึกษาและภูมิคุ้มกนัโรค  การช่วยปฏิบติังาน

ศึกษา  วิจยัทางวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  รวมทัง้การให้ความรู้  ให้คําแนะนํา  อบรม  สาธิต  งานด้านการ  

ส่งเสริมสุขภาพ  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ช่ือและระดับของตําแหน่ง 

   ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันี ้ คือ 

    เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสุขภาพ       1   ระดบั   1    ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสุขภาพ       2   ระดบั   2               ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสุขภาพ       3   ระดบั   3               ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสุขภาพ       4   ระดบั   4               ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสุขภาพ       5   ระดบั   5               ตําแหน่งประเภททัว่ไป 
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ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

   ปฏิบติังานขัน้ต้นเกี่ยวกบังานส่งเสริมสุขภาพท่ีไม่ยาก  ภายใต้การกาํกบัตรวจสอบ 

โดยใกล้ชิด  หรือตามคําสัง่  หรือแนวทางปฏิบติัท่ีมีอยูอ่ย่างแน่ชดัหรือละเอียดถีถ้่วน  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่น 

ตามท่ีได้รับมอบหมาย ลักษณะงานท่ีปฏิบตัิ 

   ช่วยปฏิบติังานการให้บริการตรวจสุขภาพมารดาและทารก  ให้คําแนะนะด้านการวางแผน

ครอบครัว  การอนามัยโรงเรียน  โภชนาการ  ให้สุขศึกษาและภูมิคุ้มกนัโรคแก่ประชาชน  ช่วยปฏิบติังาน 

ส่งเสริมสุขภาพทัง้ทางร่างกายและจิตใจ  ช่วยปฏิบติังานศึกษา  วิจยัเกี่ยวกบัวิชาการส่งเสริมสุขภาพ   

อาจปฏิบติังานรักษาพยาบาล  งานสุขาภิบาล  งานควบคุมโรค  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

   ได้รับประกาศนียบตัรทางการสาธารณสุข  การพยาบาล  ซ่ึงมีหลกัสูตรกําหนดเวลาศึกษา

ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  สายสามัญ (ม.ศ.3)  หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือทางอื่นท่ี ก.จ.

กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

   1. มีความรู้ในงานส่งเสริมสขุภาพอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

   2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมายว่าด้วย

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบงัคบัอืน่ท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

   3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ

ปฏิบติังานในหน้าท่ี 

   4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

   5. มีความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความระเอียดแม่นยํา 
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ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

   ปฏิบติังานส่งเสริมสุขภาพท่ีค่อนข้างยาก  ซ่ึงจําเป็นต้องปฏิบติัโดยผู้มีความรู้ ความสามารถ  

หรือความชํานาญงานค่อนข้างสูง  ภายใต้การกํากบัตรวจสอบโดยทัว่ไป  หรือตามคําสัง่หรือแบบ หรือ

แนวทางปฏิบติัท่ีมีอยู่อย่างกว้าง ๆ   และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

   ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากเกี่ยวกบังานส่งเสริมสุขภาพ  เช่น  ให้คําแนะนําและบริการ 

ตรวจสุขภาพมารดา  ทารกและเด็กก่อนวัยเรียน  ให้บริการวางแผนครอบครวั  ตรวจสุขภาพและให้ภูมิคุ้มกนั

แก่เด็กวัยต่าง ๆ   และประชาชนทัว่ไป  ให้คําแนะนําเกี่ยวกบัโภชนาการ  การสุขศึกษาแก่นกัเรียนและ 

ประชาชน  ส่งเสริมสุขภาพด้านจิตใจ  ช่วยปฏิบติังานศึกษา  วิจยัทางวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  ให้ความรู้

คําแนะนํา  อบรม  สาธิตการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทัว่ไป  อาจปฏิบติังานรักษาพยาบาล  งาน

สุขาภิบาล  งานควบคุมโรค  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

    มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสุขภาพ  1 หรือเจ้าหน้าท่ีผดุงครรภ์ 

สาธารณสุข  1  หรือเจ้าหน้าท่ีสุขาภิบาล  1  หรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมโรค  1 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั  1  

หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานส่งเสริมสุขภาพ หรือ 

งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า1 ปี กําหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สําหรับผู้ ท่ีได้รับประกาศนียบตัร 

ทางการสาธารณสุข  การพยาบาลหรือทางอืน่ท่ี ก.จ.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสุขภาพ 1  ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ํากว่า 2  ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นและ

ให้ลดเป็น 2  ปีสําหรับผู้ได้รับประกาศนียบตัรทางการสาธารณสุข  การพยาบาล หรือทางอื่นท่ี ก.จ.กําหนดว่า

ใช้คุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ํากว่า  1  ปี ต่อ

จากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีศึกษาวิชาสามญั 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสุขภาพ 1 แล้ว จะต้องมี

ความสามารถในการให้คําแนะนําเกี่ยวกบัระเบียบและวิธีการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 
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ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

   ปฏิบติังานส่งเสริมสุขภาพท่ียากพอสมควร  ภายใต้การกํากบัตรวจสอบบ้างและอาจได้รบั

มอบหมายให้ควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีจํานวนหน่ึงด้วย  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ี

ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

   ปฏิบติังานท่ียากพอสมควรเกี่ยวกบังานส่งเสริมสขุภาพ  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใด 

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น  การให้การบริการ  แนะนํา  ติดตามตรวจเยี่ยมมารดาและทารก  เด็กก่อนวัย

เรียน  ให้บริการวางแผนครอบครวั  ติดตามผลการตรวจสุขภาพ  ให้ภูมิคุ้มกนัโรค  ให้คําแนะนําด้านโภชนวิท

ยา  สุขศึกษา  แก่นกัเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  และประชาชนทัว่ไป  ดําเนินการปรับปรุงภาวะโภชนาการใน

ท้องถิ่นให้ดีขึน้  สํารวจสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนเพ่ือดําเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามหลกัการ

ส่งเสริมสขุภาพ  ทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจ  ช่วยนกัวิชาการส่งเสริมสุขภาพปฏิบติังานศึกษาวิจยัทาง

วิชาการส่งเสริมสุขภาพ  ให้ความรู้  แนะนํา  สาธิตการส่งเสริมสุขภาพทัง้กายและจิตใจแก่ประชาชน  ติดตาม

ผลการปฏิบติังาน  ประมวลรายงาน  ประเมินผลการปฏิบติังานและรายงานสรุป  เป็นต้น  ให้คําปรึกษา

แนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  อาจปฏิบติังานรักษาพยาบาล  งานสุขาภิบาล  งาน

ควบคุมโรค  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

   มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสุขภาพ  1  หรือเจ้าหน้าท่ีผดุงครรภ์- 

สาธารณสุข  1 หรือเจ้าหน้าท่ีสุขาภิบาล  1 หรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมโรค  1  และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั  2   

หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานสง่เสริมสุขภาพ หรืองาน

อื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

   นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสุขภาพ  2 แล้ว  จะต้อง 

   1. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสงัคม  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

   2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหา  และสรุปเหตุผล                                                         
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ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

   ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูง  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานส่งเสริมสขุภาพโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของ 

เจ้าหน้าท่ี  หรือปกครองผู้อยู่ภายใต้บงัคบับญัชาจํานวนหน่ึง  หรือปฏิบติังานส่งเสริมสุขภาพท่ีค่อนข้างยาก 

โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบหรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

   ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากมาก  หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกบังานส่งเสริมสุขภาพ   

โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น การตรวจเยี่ยมมารดาและทารก  การตรวจ 

สุขภาพ ให้ภูมิคุ้มกนัโรคแก่นกัเรียน  ครู  ผู้ปกครอง และประชาชนทัว่ไปในชุมชนท่ีรับผิดชอบ  การให้บริการ

วางแผนครอบครัว  การปรบัปรุงภาวะโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียน และวัยเรียน  ให้คําแนะนํา  สาธิต  

การรักษาร่างกายให้ปลอดภัยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  การป้องกนัอุบติัเหตุ  การรักษาความสะอาดเคหะ

สถาน  และให้สุขศึกษาเป็นต้น  ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบ

ปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  อาจปฏิบติังานรักษาพยาบาล  งานสุขาภิบาล  งาน 

ควบคุมโรค  และปฏิบติังานหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

   ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้วยงัทําหน้าท่ี

ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข  

ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

    ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

   1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสุขภาพ 1  หรือเจ้าหน้าท่ีผดุงครรภ์

สาธารณสุข  1  หรือเจ้าหน้าท่ีสุขาภิบาล  1  หรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมโรค  1  และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั  3  

หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานสง่เสริมสุขภาพ  หรืองาน

อื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 
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   2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสุขภาพ  1 หรือเจ้าหน้าท่ีผดุงครรภ์ 

สาธารณสุข  1  หรือเจ้าหน้าท่ีสุขาภิบาล  1  หรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมโรค  1 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า

ระดบั  2  หรือท่ี ก.จ.เทียบมาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานส่งเสริมสุขภาพ

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

   นอกจากมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสุขภาพ  3  แล้วจะต้อง 

  1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนด้านต่าง ๆ  ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

   2. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา 

และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

   3. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

   4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
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ช่ือตําแหน่ง           เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ  5 
 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

   ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบังานส่งเสริมสุขภาพท่ีค่อนข้าง 

ยากมาก  ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์กบังานท่ีปฏิบติั  เพ่ือกําหนดแนวทางและจดัทําแผนปฏิบติังาน 

โดยไม่ต้องมีการกํากบั  ตรวจสอบ  แนะนํา  หรือได้รับมอบอาํนาจเต็มท่ี  มีอิสระในการทํางานโดยจะ 

มีการกลัน่กรองงานบางเร่ืองท่ีสําคญั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

   ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง  เช่น  ตรวจเยี่ยมมารดาและทารก 

ตรวจสุขภาพ ให้ภูมิคุ้มกนัโรคแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเช่น  นกัเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  รวมทัง้ประชาชน 

ทัว่ไปในชุมชนท่ีรับผิดชอบ  ให้บริการวางแผนครอบครัว ปรับปรุงภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน 

และวัยเรียน  ให้ความรู้  ให้คําแนะนํา สาธิต การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ  

และการดูแลตนเองจากปัจจยัและพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคท่ีพบบ่อย  การดูแลส่งเสริมสุขภาพตนเองท่ีบ้าน  

การป้องกนัอุบติัเหตุ  การรักษาความสะอาดเคหะสถาน  และให้สุขศึกษา  เป็นต้น  ฝึกอบรมและให้

คําปรึกษาแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี 

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

   1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีสง่เสริมสุขภาพ  1 และได้ดํารงตําแหน่งใน

ระดบั  4  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานส่งเสริม

สุขภาพ  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี หรือ 

   2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสุขภาพ  1 และได้ดํารงตําแหน่ง   

ไม่ตํากว่าระดบั  3 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังาน 

ส่งเสริมสุขภาพ หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

   นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสุขภาพ 4 แล้ว  จะต้อง 

   1. มีความรู้  ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

   2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
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