
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

สายงาน                                  เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ  ท่ีปฏิบติังานทางส่งเสริมสุขภาพซ่ึงมีลกัษณะงานท่ี 

ปฏิบติัเกี่ยวกบัการดําเนินการด้านปฏิบติัการ เพ่ือส่งเสริมและพฒันาสุขภาพอนามยัของประชาชนให้มี 

ทศันคติและ พฤติกรรมด้านอนามัยสว่นบุคคลท่ีถูกต้อง  มีความสมบูรณ์พร้อมทัง้ร่างกายและจิตใจ 

ดําเนินการสํารวจสภาพเขตท้องท่ี ปัญหา และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกบัการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ เช่น จํานวน 

ประชากร แยกตามกลุ่มอายุ จํานวนหญิงมีครรภ์ วัฒนธรรม ประเพณีในเขตครอบคลุมของสถานบริการ 

ฯลฯ เพ่ือกําหนดแผนปฏิบติัการให้บริการอนามยัแม่และเด็ก แก่มารดา ทารก เด็กก่อนวัยเรียนและใน 

วัยเรียน ตลอดจนประชาชนในชุมชน โดยการตรวจสุขภาพ ตรวจเยี่ยมครอบครัว เสริมสร้างภูมิคุ้มกนัโรค  

ให้คําแนะนํา อบรม สาธิต การรักษา สุขภาพร่างกายให้ปลอดภัยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และให้บริการการ

วางแผนครอบครัว ให้สุขศึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกบัโภชนาการ การรกัษาความสะอาดเคหะสถาน การป้องกนั

อุบติัเหตุ และโรคภัยไข้เจ็บ อาจปฏิบติังานรักษาพยาบาล งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค และปฏิบติัหน้าท่ี

อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ช่ือและระดับตําแหน่ง 

ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันี ้คือ  

เจ้าพนกังานส่งเสริมสุขภาพ 2 ระดบั 2 

เจ้าพนกังานส่งเสริมสุขภาพ 3 ระดบั 3 

   เจ้าพนกังานส่งเสริมสุขภาพ 4 ระดบั 4 

   เจ้าพนกังานส่งเสริมสุขภาพ 5 ระดบั 5 

   เจ้าพนกังานส่งเสริมสุขภาพ 6 ระดบั 6 
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ช่ือตําแหน่ง                               เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 2 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบติังานขัน้ต้นเกี่ยวกบังานส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงจําเป็นต้องปฏิบติัโดยผู้มีความรู้ความ 

สามารถหรือความชํานาญงานค่อนข้างสูง ภายใต้การกาํกบัตรวจสอบโดยทัว่ไปหรือตามคําสัง่หรือแบบ หรือ

แนวทางปฏิบติัท่ีมีอยู่อย่างกว้าง ๆ  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

เป็นเจ้าหน้าท่ีชัน้ต้นปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากเกี่ยวกบังานส่งเสริมสุขภาพด้านปฏิบติัการ 

เพ่ือส่งเสริมและพฒันาสุขภาพอนามยัของประชาชน ให้มีทศันคติและพฤติกรรมด้านอนามัยสว่นบุคคลท่ี

ถูกต้อง มีความสมบูรณ์พร้อมทัง้ร่างกายและจิตใจตามท่ีได้รับมอบหมาย เช่น สํารวจสภาพท้องท่ีปัญหา 

สถิติและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกบัการให้บริการการส่งเสริมสุขภาพ ให้บริการอนามัยแม่และเด็กในการตรวจ

เยี่ยมมารดาและทารกการให้บริการอนามัยโรงเรียน เช่น เตรียมอุปกรณ์ในการให้บริการอนามัยโรงเรียน 

จดัเตรียมนกัเรียน บตัรบนัทึกสุขภาพประจําตวันกัเรียน ชัง่นํา้หนกั วัดส่วนสูง ตรวจสุขภาพ ให้ภูมิคุ้มกนัโรค

แก่นกัเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนทัว่ไปในชุมชนในเขตครอบคลุมของสถานบริการ ให้คําแนะนํา 

สาธิต การรักษาร่างกายให้ปลอดภยั ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การป้องกนัอุบติัเหตุ การรักษาความสะอาด

เคหะสถาน การให้สุขศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกบัโภชนาการ การให้บริการการวางแผนครอบครัว อาจ

ปฏิบติังานรักษาพยาบาล งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค เช่น บําบดัรักษาผู้ป่วยมาลาเรีย โรคเรือ้น จดัหา

นํา้สะอาด ค้นหาผู้ป่วย เสริมสร้างภูมิคุ้มกนัโรค และปฏิบติังานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1.  ได้รับประกาศนียบตัรหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างการสาธารณสุข การพยาบาล ซ่ึงมี 

ระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ํากว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีศึกษาวิชาสามัญ หรือทางอื่นท่ี 

ก.จ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ หรือ 

2. ได้รับประกาศนียบตัรหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างการสาธารณสุข การพยาบาล ซ่ึงมี 

ระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ํากว่า 3 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีศึกษาวิชาสามัญ หรือทางอื่นท่ี 

ก.จ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในงานส่งเสริมสขุภาพอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัอืน่ท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก ่

การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

5. มีความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความละเอียดแม่นยํา 

6. มีความสามารถในการให้คําแนะนําเกี่ยวกบัระเบียบและวิธีการปฏิบติังานท่ีอยู่ใน 

ความรับผิดชอบ  
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ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบติังานเกี่ยวกบังานส่งเสริมสุขขภาพท่ีมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบและคุณภาพของงาน 

ไม่สูงนกั หรือปฏิบติังานส่งเสริมสุขภาพท่ียากพอสมควร ซ่ึงจําเป็นต้องปฏิบติัโดยผู้มีความรู้ความสามารถ

หรือความชํานาญงานสูงพอสมควร ภายใต้การกํากบัตรวจสอบบ้าง และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบติังานท่ียากพอสมควรเกี่ยวกบังานส่งเสริมสภุาพด้านปฏิบติัการ โดยปฏิบติัหน้าท่ี 

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เพ่ือส่งเสริมและพฒันาสขุภาพอนามัยของประชาชนให้มีทศันคติและ

พฤติกรรมด้านอนามัยส่วนบุคคลท่ีถูกต้อง มีความสมบูรณ์พร้อมทัง้ร่างกายและจิตใจ เช่น สํารวจสภาพ 

ท้องท่ี ปัญหา สถิติและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกบัการให้บริการการส่งเสริมสุขภาพ การตรวจเยี่ยมมารดาและ

ทารก  การให้บริการอนามยัโรงเรียน จดัดําเนินการโภชนาการในโรงเรียน ตรวจสุขภาพ ให้ภูมิคุ้มกนัโรค 

แก่นกัเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนทัว่ไปในชุมชน ในเขตครอบคลมุของสถานบริการ ให้คําแนะนํา 

สาธิต การรักษาร่างกายให้ปลอดภยั ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การป้องกนัอุบติัเหตุ การรักษาความสะอาด

เคหะสถาน การให้สุขศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกบัโภชนาการ การให้บริการการวางแผนครอบครัว เป็นต้น 

ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ติดต่อประสานงาน และอาจปฏิบติังาน

รักษาพยาบาล งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค เช่น บําบดัรักษาผู้ป่วยมาลาเรีย วัณโรค  จดัหานํา้สะอาด 

กําจดัขยะมูลฝอย ค้นหาผู้ป่วย เสริมสร้างภูมิคุ้มกนัโรค และปฏิบติังานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานส่งเสริมสุขภาพ 2 หรือเจ้าพนกังาน

สุขาภิบาล 2  หรือเจ้าพนกังานควบคุมโรค 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 2 หรือท่ี ก.จ . เทียบเท่ามาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานส่งเสริมสขุภาพ หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อย

กว่า 2 ปี กําหนดเวลา 2 ปี ให้เพ่ิมเป็น 3 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานส่งเสริม

สุขภาพ 2 ข้อ 1 หรือเจ้าพนกังานสุขาภิบาล 2 ข้อ 1 หรือเจ้าพนกังานควบคุมโรค 2 ข้อ 1 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าพนกังานส่งเสริมสุขภาพ 2 แล้ว จะต้อง 

1. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสงัคม โดย 

เฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

2. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 
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ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบติังานเกี่ยวกบังานส่งเสริมสุขภาพท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง 

หรือปฏิบติังานส่งเสริมสุขภาพท่ีค่อนข้างยาก ซ่ึงจําเป็นต้องปฏิบติัโดยผู้มีความรู้ความสามารถหรือความ

ชํานาญงานค่อนข้างสูงมาก โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบั ตรวจสอบ หรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง หรือ

ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง   

หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้

ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีหรือ 

ปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนหน่ึง และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน 

ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากมากเกี่ยวกบังานส่งเสริมสุขภาพ โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใด 

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ในด้านปฏิบติัการเพ่ือส่งเสริมและพฒันาสุขภาพอนามยัของประชาชน ให้มี 

ทศันคติและพฤติกรรมด้านอนามัยส่วนบุคคลท่ีถูกต้อง มีความสมบรูณ์พร้อมทัง้ร่างกายและจิตใจ เช่น 

สํารวจสภาพท้องท่ี ปัญหาสถิติและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกบัการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ การตรวจเยี่ยมมารดา

และทารก การให้บริการอนามยัโรงเรียน ให้คําแนะนําเกี่ยวกบัการตรวจสุขภาพ ให้ภูมิคุ้มกนัแก่นกัเรียน  

ครู ผู้ปกครองและประชาชนทัว่ไปในชุมชน ในเขตครอบคลุมของสถานบริการ ให้คําแนะนํา สาธิต การรกัษา

ร่างกายให้ปลอดภัย ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  การป้องกนัอุบติัเหตุ การรักษาความสะอาดเคหะสถาน การให้

สุขศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกบัโภชนาการ การให้บริการการวางแผนครอบครัว เป็นต้น ให้คําปรึกษาแนะนํา

ในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี ติดต่อ

ประสานงานและอาจปฏิบติังานรักษาพยาบาล งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค เช่น บําบดัรักษาผู้ป่วย

โรคติดต่อต่าง ๆ  จดัสุขาภิบาลในโรงเรียน หรือท่ีอยู่อาศยั ค้นหาผู้ป่วย เสริมสร้างภูมิคุ้มกนัโรค และ

ปฏิบติังานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทําหน้าท่ี 

ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม

ประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ      

มอบหมาย  
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คุณสมบัติเฉพาะของตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานส่งเสริมสุขภาพ 2 หรือเจ้าพนกังาน 

สุขาภิบาล 2 หรือเจ้าพนกังานควบคุมโรค 2  และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 3 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานส่งเสริมสขุภาพ หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อย

กว่า 1 ปี หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานส่งเสริมสุขภาพ 2  หรือเจ้าพนกังาน 

สุขาภิบาล 2 หรือเจ้าพนกังานควบคุมโรค 2 และได้ดํารงตําแหน่ง ไม่ต่ํากว่าระดบั 2 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่า

มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานส่งเสริม  สุขภาพ หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กําหนดเวลา 4 ปี ให้เพ่ิมเป็น 5 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้า

พนกังานส่งเสริมสุขภาพ 2 ข้อ 1 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าพนกังานส่งเสริมสขุภาพ 3 แล้ว จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ  ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

2. มีความรู้ความสามารถในการจดัทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา  

และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรบัปรุงการปฏิบติังานท่ีอยูใ่นความรบัผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
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ช่ือตําแหน่ง                                   เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 5 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูงมา หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานส่งเสริมสขุภาพโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของ

เจ้าหน้าท่ี หรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบติังานส่งเสริมสขุภาพท่ียากมาก โดย

ไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบติังานท่ียากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกบังานส่งเสริมสุขภาพ โดย 

ปฏิบติั หน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ในด้านปฏิบติัหรือร่วมสนบัสนุนการดําเนินการศึกษา วิจยั

ทางวิชาการส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมและพฒันาสุขภาพอนามยัของประชาชนให้มีทศันคติและพฤติกรรม

ด้านอนามัยส่วนบุคคลท่ีถูกต้อง มีความสมบรูณ์พร้อมทัง้ร่างกายและจิตใจ เช่น การกําหนดแผนการ

ดําเนินการและควบคุมเจ้าหน้าท่ีให้บริการอนามัยแม่และเด็ก การบริการวางแผนครอบครัว ให้บริการ

อนามัย 

โรงเรียน ให้ภูมิคุ้มกนัโรคแก่เด็กและประชาชนทัว่ไป ให้สุขศึกษา และดําเนินการโภชนาการในกลุ่มเป้าหมาย 

เช่น เด็กก่อนวัยเรียนและวัยเรียน ร่วมดําเนินการศึกษา วิจยัทางวิชาการสง่เสริมสุขภาพ จดัเตรียมเอกสาร

และอํานวยความสะดวกในการจดัดําเนินการประชุมสมันาทางวิชาการ เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คําปรึกษา

แนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี 

อาจปฏิบติังานรักษาพยาบาล งานสุขาภิบาล  งานควบคุมโรค เช่น การบาํบดัรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อต่าง ๆ  

การจดัสุขาภิบาลในโรงเรียน หรือท่ีอยู่อาศยั การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัโรค และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องกบั

งานสาธารณสุข 

ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้วยงัทําหน้าท่ี 

ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม

ประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังาน   ตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย     
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คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานส่งเสริมสุขภาพ 2 หรือเจ้าพนกังาน 

สุขาภิบาล 2 หรือเจ้าพนกังานควบคุมโรค 2  และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 4 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่

น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานส่งเสริมสุขภาพ หรืองานอืน่ท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อย

กว่า 1 ปี  หรือ  

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานส่งเสริมสุขภาพ 2  หรือเจ้าพนกังาน 

สุขาภิบาล 2 หรือเจ้าพนกังานควบคุมโรค 2 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 3 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่า

มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานส่งเสริมสุขภาพ หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าพนกังานส่งเสริมสขุภาพ 4 แล้ว จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
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ช่ือตําแหน่ง                                   เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ  6 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูง หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานส่งเสริมสขุภาพโดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และ 

ปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากพอสมควรหรือปฏิบติังานส่งเสริมสุขภาพในลกัษณะผู้ ชํานาญการ  

หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกบังานส่งเสริมสุขภาพ  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใด 

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ในด้านปฏิบติัหรือร่วมสนบัสนุนการดําเนินการศึกษาวิจยัทางวิชาการส่งเสริม

สุขภาพ เพ่ือส่งเสริมและพฒันาสุขภาพอนามยัของประชาชนให้มีทศันคติและพฤติกรรมด้านอนามยัส่วน

บุคคลท่ีถูกต้อง    มีความสมบูรณ์พร้อมทัง้ร่างกายและจิตใจ เช่น กําหนดแผนการดําเนินการและควบคุม

เจ้าหน้าท่ีให้บริการอนามัยแม่และเด็ก บริการวางแผนครอบครัว ให้บริการอนามัยโรงเรียน ให้ภูมิคุ้มกนัโรค

แก่เด็กและประชาชนทัว่ไป ให้สุขศึกษา และดําเนินการโภชนาการในกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็กก่อนวัยเรียน

และวัยเรียน ร่วมดําเนินการศึกษา วิจยัทางวิชาการ ส่งเสริมสุขภาพจดัเตรียมเอกสาร และอํานวยความ

สะดวกในการจดัดําเนินการประชุมสมัมนาทางวิชาการ เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการ

ปฏิบติังานแก ่

เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตัง้ เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการ

ท่ีสงักดั และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้วยงัทําหน้าท่ี 

กําหนดนโยบายการปฏิบติังาน พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับ 

ผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉยัสัง่การ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา แนะนํา 

ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ     

มอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่ง เจ้าพนกังานส่ง เสริมสุขภาพ 2 หรือเจ้าพนกังาน 

สุขาภิบาล 2 หรือเจ้าพนกังานควบคุมโรค 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 5 หรือท่ี  ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่

น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานส่งเสริมสุขภาพ  หรืองานอืน่ท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อย

กว่า 1 ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานส่งเสริมสุขภาพ 2 หรือ หรือ 

เจ้าพนกังานสุขาภิบาล 2 หรือเจ้าพนกังานควบคุมโรค 2  และได้ดํารงตําแหน่งไม่ตํากว่าระดบั 4 หรือท่ี ก.จ. 

เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานส่งเสริมสขุภาพ หรืองานอื่น ท่ี

เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1 ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าพนกังานส่งเสริมสขุภาพ 5 แล้วจะต้อง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิมปรบัปรุงนโยบายและแผนงาน            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก.จ. กําหนดวันท่ี  21  มิถุนายน  2545 
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