
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

สายงาน           เจ้าพนักงานโภชนาการ 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ  ท่ีปฏิบติังานโภชนาการ ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัเกี่ยวกบั 

การส่งเสริมและปรับปรุงภาวะโภชนาการของประชาชน เพ่ือควบคุมป้องกนัและกําจดัโรคขดสารอาหาร ศึกษา

วิเคราะห์ วิจยัปัญหาทางโภชนาการ และคุณค่าของอาหารชนิดต่าง ๆ  ให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ประชาชน  

ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิต และการใช้อาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ กําหนดรายการอาหารให้เหมาะสมกบัสภาพ

ของร่างกาย และความต้องการของผู้บริโภค ควบคุมแนะนําการประกอบอาหารแกผู่้บริโภคจํานวนมาก ควบคุม

การปฏิบติังานภายในโรงอาหาร และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ช่ือและระดับของตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่ง ดงันีคื้อ 

   เจ้าพนกังานโภชนากร 2  ระดบั 2  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   เจ้าพนกังานโภชนากร 3  ระดบั 3  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   เจ้าพนกังานโภชนากร 4  ระดบั 4  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   เจ้าพนกังานโภชนากร 5  ระดบั 5  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   เจ้าพนกังานโภชนากร 6 ว ระดบั 6  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   เจ้าพนกังานโภชนากร 7 ว ระดบั 7             ตําแหน่งประเภททัว่ไป 
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ช่ือตําแหน่ง    เจ้าพนักงานโภชนากร 2 
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานในระดบัต้นเกี่ยวกบังานโภชนาการท่ีค่อนข้างยากตามแนวทางคํา

ชีแ้จงและคู่มือปฏิบติังานท่ีมีอยู่อย่างกว้างๆ  โดยปฏิบติังานภายใต้การกาํกบั  ตรวจสอบ หรือสอนงานเป็นระยะ 

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น ให้คําแนะนําในการประกอบอาหารท่ีถูกต้อง

ตามหลกัโภชนาการ และสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมของผู้บริโภค สาธิตการประกอบอาหาร การถนอมอาหาร 

กําหนดรายการอาหาร และควบคุมดูแลการบริการอาหารแกผู่้บริโภคจํานวนมาก ควบคุมการประกอบอาหาร 

แก่ผู้ ป่วยประเภทต่าง ๆ  ตามคําสัง่แพทย์  ควบคุมการปฏิบติังานภายในโรงอาหาร  ศึกษา  ค้นคว้า และ 

ให้คําแนะนําเบือ้งต้นในการประกอบอาหารตํารบัใหม่ท่ีถกูต้องตามหลกัวิชา  และสอดคล้องกบัภาวะค่าครองชีพ

ของผู้บริโภค เป็นต้น และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  1.  ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างคหกรรมศาสตร์  อาหาร 

และโภชนาการ  หรือทางอื่นท่ี ก.จ.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้  หรือ   

2. ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างคหกรรมศาสตร์   อาหารและ 

โภชนาการ  หรือทางอื่นท่ี ก.จ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในวิชาการโภชนาการอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจงัหวัด กฎหมายว่าด้วยระเบียบ 

บริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลสว่นท้องถิ่น กฎหมาย กฎ ระเบยีบ และข้อบงัคบั

อื่นท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก ่

การปฏิบติังาในหน้าท่ี 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

5. มีความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความละเอียดแม่นยํา 
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ช่ือตําแหน่ง    เจ้าพนักงานโภชนากร 3 
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบังานโภชนาการท่ียากพอสมควร หรือ 

ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดบั

เดียวกนั  ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์กบังานท่ีปฏิบติั  เพ่ือแก้ไขปัญหาและกําหนดทางเลือกท่ีนอกเหนือจาก

วิธีการหรือแนวทางท่ีมีอยู่เดิม  โดยปฏิบติังานภายใต้การกํากบั  แนะนํา  หรือตรวจสอบงานบ้าง หรืออาจได้รับ

มอบหมายงานบางสว่นให้รับผิดชอบ โดยจะได้รับคําแนะนําเป็นพิเศษในกรณีท่ีมีปัญหาและปฏิบติัหน้าท่ีอื่น

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง เช่น สาธิตการประกอบอาหาร  การถนอมอาหาร   

ส่งเสริมการผลิตอาหารท่ีจําเป็นแก่การปรับปรุงภาวะโภชนาการ ให้ความรู้ด้านโภชนศึกษาแก่ประชาชนและ 

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  กําหนดรายการอาหาร  การจดัซือ้อาหาร  ตรวจสอบการเบิก  ตรวจสอบการเบิกและ 

ควบคุมการจดัส่งอาหารเฉพาะโรคแก่คนไข้ตามคําสัง่แพทย์ สงัเกตอาหารของคนไข้ บริโภคอาหารเฉพาะอย่าง  

ควบคุมดูแลการบริการแก่ผู้บริโภคจํานวนมากในโรงพยาบาล หรือศูนย์โภชนาการเด็ก ดูแลการรกัษาความสะอาด

ของสถานท่ี ภาชนะและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบอาหาร ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี

ระดบัรองลงมา และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทําหน้าท่ี 

ติดต่อประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําและแก้ปัญหาในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบ และปฏิบติังานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานโภชนากร 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 2  

หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานโภชนาการ หรืองานอื่นท่ี 

เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  กําหนดเวลา  2  ปี  ให้เพ่ิมเป็น  3  ปี  สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับ

ตําแหน่ง เจ้าพนกังานโภชนากร 2  ข้อ 1 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าพนกังานโภชนากร 2 แล้ว จะต้อง 

  1. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสงัคม โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งของประเทศไทย 

  2. มีความสามารถในการสํารวจข้อมูล  ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.จ.กําหนดเม่ือวันท่ี  21   มิถุนายน  2545 

และแก้ไขเพิ่มเติมตามมติ ก.จ. ครัง้ท่ี 1/2547 เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2547 



ช่ือตําแหน่ง    เจ้าพนักงานโภชนากร 4 
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ   

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบังานโภชนาการท่ียาก  หรือในฐานะ 

ผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป้นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั 

ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์กบังานท่ีปฏิบติั  เพ่ือปรับวิธีการและแนวทางดําเนินการให้เหมาะสม  โดย

ปฏิบติังานภายใต้การกาํกบั  แนะนํา  ตรวจสอบเฉพาะกรณีท่ีจําเป็น  หรืออาจได้รับมอบอาํนาจงานบางส่วนให้

รับผิดชอบโดยให้มีการรายงานเป็นระยะ  และปฏิบติัหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย   

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น ช่วยศึกษา  วิเคราะห์ปัญหาโภชนาการ  

ค้นคว้าทดลองตํารับอาหารใหม่ตามหลกัโภชนาการ  เผยแพร่วิธีการถนอมอาหาร และการประกอบอาหาร  

โดยให้สอดคล้องกบัภาวะทางเศรษฐกิจและความนิยมของผู้บริโภคในแต่ละท้องถิ่น นิเทศ แนะนําให้ความรู้ 

ด้านโภชนศึกษาแก่ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เสนอแนะการวางแผนงาน ส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ

โภชนาการ  ควบคุม ตรวจสอบ การกําหนดรายการอาหาร การประกอบอาหารทัว่ไปและอาหารเฉพาะโรค ให้ 

คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานใน

หน้าท่ีและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีติดต่อประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา

แนะนําและแก้ปัญหาในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และปฏิบติังานตามท่ีได้รบัมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานโภชนากร 2 ได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 3  

หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานโภชนาการ หรืองานอื่น                

ท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานโภชนากร 2 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 

ระดบั 2 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานโภชนาการ หรือ             

งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  กําหนด  4  ปี  ให้เพ่ิมเป็น  5  ปี  สําหรับผู้มีคุณสมบติัเจ้าพนกังาน

โภชนากร 2 ข้อ 1 

          / ความรู้ …… 

ก.จ.กําหนดเม่ือวันท่ี  21   มิถุนายน  2545 

และแก้ไขเพิ่มเติมตามมติ ก.จ. ครัง้ท่ี 1/2547 เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2547 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าพนกังานโภชนากร 3 แล้ว  จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ  ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

2. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา  

และเสนอแนะวิธีการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.จ.กําหนดเม่ือวันท่ี  21   มิถุนายน  2545 

และแก้ไขเพิ่มเติมตามมติ ก.จ. ครัง้ท่ี 1/2547 เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2547 



ช่ือตําแหน่ง    เจ้าพนักงานโภชนากร 5 
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบังานโภชนาการท่ีค่อนข้างยากมาก   

หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดบั

เดียวกนั  ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์กบังานท่ีปฏิบติั  เพ่ือกําหนดแนวทางและจดัทําแผนปฏิบติังาน  โดยไม่

ต้องมีการกํากบั  ตรวจสอบ  แนะนํา หรือได้รับมอบอํานาจเต็มท่ี  มีอิสระในการทํางาน  โดยจะมีการกลัน่กรอง

บางเร่ืองท่ีสําคญั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น ศึกษา ค้นคว้าและให้คําแนะนําเบือ้งต้น 

ในการประกอบอาหารตํารบัใหม่ท่ีถูกต้องตามหลกัวิชาการ และสอดคล้องกบัภาวะการครองชีพของผู้บริโภค  

วางแผนด้านโภชนาการ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัสําหรับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข   นิเทศ  แนะนํา ให้ความรู้ด้าน 

โภชนศึกษาแก่ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  ส่งเสริมการผลิตอาหารท่ีจําเป็นแก่การปรับปรุงภาวะ

โภชนาการ ควบคุม ตรวจสอบการกําหนดรายการอาหาร  การประกอบอาหารทัว่ไป และอาหารเฉพาะโรค  

เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จง 

เร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน   

ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุง  แก้ไข  ติดตามประเมินผล  แก้ไขข้อขดัในการปฏิบติังาน 

ด้วย  และปฏิบติังานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานโภชนากร 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 4  

หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานโภชนาการ หรืองานอื่น                   

ท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานโภชนากร 2 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 

ระดบั 3 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานโภชนาการ หรืองานอื่น

ท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

 

/ความรู้..... 

ก.จ.กําหนดเม่ือวันท่ี  21   มิถุนายน  2545 

และแก้ไขเพิ่มเติมตามมติ ก.จ. ครัง้ท่ี 1/2547 เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2547 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าพนกังานโภชนากร 4 แล้ว จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

3. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

4. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนําและ 

เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.จ.กําหนดเม่ือวันท่ี  21   มิถุนายน  2545 

และแก้ไขเพิ่มเติมตามมติ ก.จ. ครัง้ท่ี 1/2547 เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2547 



ช่ือตําแหน่ง    เจ้าพนักงานโภชนากร 6 ว 
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบังานโภชนาการท่ียากมาก  หรือในฐานะ

ผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั 

ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์กบังานท่ีปฏิบติั  เพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานเพ่ือให้การ

ดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด  โดยไม่ต้องมีการกํากบั  ตรวจสอบ  แนะนํา  หรือสามารถวางแผนการ

ปฏิบติังานเอง  ตดัสินใจ  แก้ไข  ปรับเปลี่ยน  หรือแก้ปัญหาในงานท่ีรับผิดชอบโดยอิสระ  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่น

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง เช่น ศึกษา ค้นคว้าและให้คําแนะนําเบือ้งต้น 

ในการประกอบอาหารตํารบัใหม่ท่ีถูกต้องตามหลกัวิชาการ และสอดคล้องกบัภาวะการครองชีพของผู้บริโภค  

วางแผนด้านโภชนาการ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัสําหรับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  นิเทศ  แนะนํา ให้ความรู้ด้าน 

โภชนศึกษาแก่ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ส่งเสริมการผลิตอาหารท่ีจําเป็นแก่การปรับปรุงภาวะและให้

คําปรึกษาแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบั

งานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตัง้ เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและ

แผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดั และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีกําหนดแผนงาน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  

ให้คําแนะนํา  ปรับปรุง  แก้ไข  ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาข้อขดัข้องในการปฏิบติังาน  และปฏิบติังานตามท่ี

ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานโภชนากร 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 5  

หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานโภชนาการ หรืองานอื่น                   

ท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานโภชนากร 2 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 

ระดบั 4 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานโภชนาการ หรืองาน

อื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

/ความรู้..... 

ก.จ.กําหนดเม่ือวันท่ี  21   มิถุนายน  2545 

และแก้ไขเพิ่มเติมตามมติ ก.จ. ครัง้ท่ี 1/2547 เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2547 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าพนกังานโภชนากร 5 แล้ว จะต้อง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

3.   มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์  การทําแผ่นตารางทําการ  (Spread  Sheet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.จ.กําหนดเม่ือวันท่ี  21   มิถุนายน  2545 

และแก้ไขเพิ่มเติมตามมติ ก.จ. ครัง้ท่ี 1/2547 เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2547 



ช่ือตําแหน่ง    เจ้าพนักงานโภชนากร 7 ว 
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบังานโภชนาการท่ียากเป็นพิเศษ  หรือ 

ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดบั

เดียวกนั  ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์กบังานท่ีปฏิบติั  เพ่ือกําหนดแนวทางและจดัทําคําชีแ้จงสําหรับ

งานท่ีจะทํา  โดยปฏิบติังานอิสระและต้องตดัสินใจเกี่ยวกบัการปรับแนวทางปฏิบติังานให้ครอบคลุม  สอดคล้อง

กบัสถานการณ์ใหม่ๆ  และแก้ไขปัญหาในงานท่ีรับผิดชอบมาก และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รบัมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง เช่น ศึกษา ค้นคว้าและให้คําแนะนําในการ

ประกอบอาหารตํารับใหม่ท่ีถูกต้องตามหลกัวิชาการ และสอดคล้องกบัภาวะการครองชีพของผู้บริโภค วางแผน

ด้านโภชนาการ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัสําหรับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  นิเทศ  แนะนํา ให้ความรู้ด้านโภชนศึกษา 

แก่ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  ส่งเสริมการผลิตอาหารท่ีจําเป็นแก่การปรบัปรุงภาวะโภชนาการ  ควบคุม 

ตรวจสอบการกําหนดรายการอาหาร  การประกอบอาหารทัว่ไป และอาหารเฉพาะโรค  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ือง

ต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตัง้ เข้าร่วมประชุมในการกาํหนด

นโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดั   ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ี

ระดบัรองลงมาและบคุคลท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นแล้ว  ยงัทําหน้าท่ีกําหนด

แผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ   ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุง  แก้ไข  ติดตามประเมินผล  แก้ไขข้อ 

ขดัข้องในการปฏิบติังาน  และช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานโภชนากร 2  และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 6  

หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานโภชนาการ หรืองานอื่น                   

ท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานโภชนากร 2 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 

ระดบั 5 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานโภชนาการ หรืองาน

อื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ก.จ.กําหนดเม่ือวันท่ี  21   มิถุนายน  2545 

และแก้ไขเพิ่มเติมตามมติ ก.จ. ครัง้ท่ี 1/2547 เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2547 



- 2 - 

 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าพนกังานโภชนากร 6 แล้ว จะต้องมีความรู้

ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรฐับาลและปัญหาด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสงัคมของประเทศ 

 

ก.จ.กําหนดเม่ือวันท่ี  21   มิถุนายน  2545 

และแก้ไขเพิ่มเติมตามมติ ก.จ. ครัง้ท่ี 1/2547 เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2547 


