
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

สายงาน          วิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ  ท่ีปฏิบติังานทางวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงมีลกัษณะ

งานท่ีปฏิบติัเกี่ยวกบัการศึกษา วิเคราะห์ และวินิจฉยัปัญหา ทางวิชาการส่งเสริมสุขภาพ กําหนดนโยบาย 

วางแผนงาน และดําเนินงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ตามแผนวัดและประเมินผลการดําเนินงานส่งเสริม

สุขภาพ กําหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ นิเทศ ควบคุม ติดตามผลและประเมินผลงานส่งเสริมสุขภาพ 

และงานวิชาการส่งเสริม   สุขภาพ ศึกษา ค้นคว้า วิจยั ด้านวิชาการ ส่งเสริมสุขภาพ จดัสอน สอน และ

อบรมด้านวิชาการสง่เสริมสุขภาพ จดัการประชุมและดําเนินการด้านเผยแพร่กิจการทางวิชาการ ให้

คําปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแนะแนววิชาการ    ส่งเสริมสุขภาพ กําหนดจรรโลง และสร้างมาตรฐานงาน

วิชาการส่งเสริมสุขภาพ อาจปฏิบติังานรักษาพยาบาล งานวิชาการควบคุมโรค งานวิชาการสขุาภิบาล และ

ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ช่ือและระดับตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันี ้ คือ 

   นกัวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  3  ระดบั  3  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นกัวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  4  ระดบั  4  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นกัวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  5  ระดบั  5  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นกัวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  6  ระดบั  6  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นกัวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  7  ระดบั  7  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 
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ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานขัน้ต้นเกี่ยวกบัวิชาการการสง่เสริมสขุภาพ ภายใต้การกาํกบัตรวจสอบโดย 

ใกล้ชิด และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  เป็นเจ้าหน้าท่ีขัน้ต้นปฏิบติังานท่ียากพอสมควร เกี่ยวกบัวิชาการสง่เสริมสุขภาพโดย

ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น ร่วมศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ วิจยั เพ่ือพิจารณา 

เกี่ยวกบัวิธีการ    แก้ไขปัญหา รวมทัง้การกําหนดมาตรฐานงานส่งเสริมสุขภาพ ปฏิบติังานทางด้านส่งเสริม

สุขภาพอนามัยของประชาชน โดยให้คําแนะนําตรวจสอบเกี่ยวกบัการปฏิบติังานด้านส่งเสริมสุขภาพ เช่น 

ให้บริการการอนามยัแม่และเด็ก วางแผนครอบครวั ส่งเสริมภาวะโภชนาการ ให้ความรู้ด้านสาธารณสุข 

แก่ประชาชน ครู นกัเรียน ตลอดจนการเผยแพร่ และจดัอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบติังานสาธารณสุขในส่วน 

ภูมิภาคและบุคคลต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกบัการส่งเสริมสุขภาพ ร่วมดําเนินการนิเทศงาน ควบคุม ติดตามและ

ประเมินผลการส่งเสริมสขุภาพ โดยการตรวจความถูกต้องของ รายงานผลการปฏิบติังาน วิเคราะห์ข้อมูล

สถิติเพ่ือประกอบการประเมินผลการปฏิบติังานตาม  โครงการเฉพาะเร่ือง หรืองานส่งเสริมสุขภาพตาม

แผนพฒันาสาธารณสุข จดัหาและสรรหาเวชภัณฑ์ เคร่ืองมือ อุปกรณ์การแพทย์ท่ีใช้สําหรับการดําเนินงาน

ส่งเสริมสุขภาพ อาจปฏิบติังานรักษาพยาบาล งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค เช่น บําบดัรักษาโรคติดต่อ 

มาลาเรีย โรคเรือ้น การสุขาภิบาลโรงเรียน จดัหานํา้สะอาด ค้นหาผู้ป่วย เสริมสร้างภูมิคุ้มกนัโรค เป็นต้น 

และปฏิบติังานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างสาธารณสุขศาสตร์   การพยาบาล 

สุขศึกษา หรือทางอื่นท่ี ก.จ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในวิชาการส่งเสริมสุขภาพอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนกฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบงัคบัอืน่ท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

3. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสงัคม          

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

5. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
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ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานวิชาการส่งเสริมสุขภาพท่ีค่อนข้างยากมาก โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบั

ตรวจสอบ หรือภายใต้การกํากบัตรวจสอบบ้าง หรือปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก ซ่ึงมี

หน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมี

หน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานการส่งเสริมสุขภาพ โดย

ควบคุมตรวจสอบ การปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี หรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนหน่ึง และปฏิบติั

หน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากมากเกี่ยวกบังานวิชาการส่งเสริมสุขภาพ โดยปฏิบติัหน้าท่ี 

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น ดําเนินการรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์เสนอแนะเกี่ยวกบังาน 

ส่งเสริมสุขภาพ เช่น ศึกษา วิเคราะห์อุปสรรคและปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานด้านส่งเสริมสุขภาพ  

รวมทัง้การกําหนด มาตรฐานงานส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น กําหนดกลวิธีในการปฏิบติังานเกี่ยวกบัด้าน 

ส่งเสริมสุขภาพ เช่น การบริการอนามยัแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว การส่งเสริมภาวะโภชนาการ 

การให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน ครู นกัเรียน อบรม ส่งเสริมและ  เผยแพร่ งานทางด้านส่งเสริม

สุขภาพ ร่วมกบันกัวิชาการสง่เสริม สุขภาพระดบัสูง ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยัเกี่ยวกบัการส่งเสริม

สุขภาพเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานงานส่งเสริม สุขภาพท่ีมีความยุ่งยากมาก ช่วยดําเนินการนิเทศงาน ควบคุม  

ติดตามและประเมินผลการส่งเสริมสขุภาพโดยการกําหนดแบบฟอร์ม วิธีการรายงานผลการปฏิบติังาน 

วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ เพ่ือประเมินผลการปฏิบติังานตามโครงการเฉพาะเร่ือง หรืองานส่งเสริมสุขภาพตาม

แผนพฒันาสาธารณสุข จดัหา และจดัสรรเวชภัณฑ์ เคร่ืองมือ อุปกรณ์การแพทย์ ท่ีใช้สําหรับการ

ดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น ให้คําปรึกษาแนะนํา ตอบปัญหาและ ชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานใน

หน้าท่ี อาจปฏิบติังานรักษาพยาบาล งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค เช่น การบาํบดัรักษาผู้ป่วยด้วย

โรคติดต่อต่าง ๆ  การจดัสุขาภิบาลในโรงเรียน ท่ีอยู่อาศยั การค้นหาผู้ป่วย การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัโรค และ

ปฏิบติังานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทําหน้าท่ี  

ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุง  แก้ไข 

ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ      

มอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3 และได้ดํารงตําแหน่งใน

ระดบั 3 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานส่งเสริมสุขภาพ 

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กําหนดเวลา 2 ปี ให้ลดเป็น 1 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะ

สําหรับตําแหน่งตามข้อ 2 หรือ 

2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างสาธารณสุขศาสตร์ การพยาบาล หรือ 

ทางอื่นท่ี ก.จ.กําหนดว่าเป็นคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3 แล้ว จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ  ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

2. มีความสามารถในการจดัทําแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา แนะนํา และเสนอ 

แนะวิธีการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
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ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีควาามรับผิดชอบ

และคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานการส่งเสริมสุขภาพ โดยการควบคุมตรวจสอบ

การปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี หรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชา จํานวนพอสมควร หรือปฏิบติังานวิชาการ

ส่งเสริมสุขภาพท่ียากมากโดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบติังานท่ียากมากเกี่ยวกบังานวิชาการสง่เสริมสขุภาพ โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใด 

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เกี่ยวกบัภาวะสุขภาพอนามยั โภชนาการ 

การเพ่ิมของ ประชากร อตัราตายของมารดาและทารก เป็นต้น กําหนดมาตรฐานและการควบคุม  คุณภาพ

ของงานส่งเสริม สุขภาพด้านต่าง ๆ  เช่น การบริการอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว การส่งเสริม

ภาวะโภชนาการ การให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน ครู นกัเรียน ควบคุมการเผยแพร่กิจกรรม

ทางด้านส่งเสริมสุขภาพ ดําเนินการและแก้ปัญหาขดัข้องต่าง ๆ  ในการปฏิบติังานเกี่ยวกบัการวิเคราะห์

วิจยังานส่งเสริมสุขภาพ ตามแผนพฒันาสาธารณสุข จดัหา และจดัสรร  เวชภัณฑ์ เคร่ืองมือ อุปกรณ์

การแพทย์ท่ีใช้สําหรับดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการ

ปฏิบติังานแกเ่จ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี อาจ

ปฏิบติังานรักษาพยาบาล งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค เช่นการบําบดัรกัษาผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อต่าง ๆ  

การสุขาภิบาลท่ีอยู่อาศยั การค้นหาผู้ป่วย การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัโรค และปฏิบติังานอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทําหน้าท่ี  

ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุง  แก้ไข   

ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ      

มอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3 หรือนกัวิชาการ

ส่งเสริมสุขภาพ 4 ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 4 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดย

จะต้องปฏิบติัราชการ เกี่ยวกบังานวิชาการส่งเสริมสขุภาพ หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

หรือ 
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 2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า

ระดบั 3 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิชาการ

ส่งเสริมสุขภาพ หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กําหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สําหรับผู้มี 

คุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการส่งเสริมสขุภาพ 4 ข้อ 2   

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 4 แล้ว จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
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ช่ือตําแหน่ง                     นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  6 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากอง ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานสูง หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพ โดยควบคุมหน่วยงานหลาย

หน่วย และปกครอง  ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบติังานวิชาการ  ส่งเสริมสุขภาพ 

ในลกัษณะผู้ ชํานาญการ หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั และ

ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกบังานวิชาการส่งเสริมสุขภาพ โดยปฏิบติัหน้าท่ี

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น ศึกษา วิเคราะห์ วิจยัเกี่ยวกบัปัญหาและวิธีการแก้ไข รวมทัง้การ

กําหนดมาตรฐานงานส่งเสริมสุขภาพ เสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข เกี่ยวกบังานส่งเสริมสุขภาพด้านต่าง ๆ   

วางแผนและดําเนินงานตามโครงการเกี่ยวกบัการส่งเสริมสุขภาพ เช่น โครงการวางแผนครอบครวั โครงการ

ทดลองให้ผดุงครรภ์ ฉีดยาคุมกําเนิด โครงการสงเคราะห์แม่และเด็ก เป็นต้น อบรมเผยแพร่กิจกรรมการ 

ส่งเสริมสุขภาพเพ่ือประโยชน์ในการยกระดบัมาตรฐานการสาธารณสุขชุมชน ดําเนินการแก้ปัญหาขดัข้อง

ต่าง ๆ  ในการปฏิบติังานเกี่ยวกบัการศึกษา วิเคราะห์ วิจยัและส่งเสริม งานส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น 

ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ือง

ต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตัง้ เข้าร่วมประชุมในการ

กําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดั อาจปฏิบติังานรกัษาพยาบาล งานสุขาภิบาล งาน

ควบคุมโรค เช่น การบําบดัรักษา  ผู้ ป่วยด้วยโรคติดต่อต่าง ๆ  การจดัหาสุขาภิบาลท่ีอยูอ่าศยั การค้นหา 

ผู้ป่วย การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัโรค และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทําหน้าท่ี

กําหนดนโยบายการปฏิบติังาน พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉยั ส ัง่การ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา

แนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ปฏิบติังานตามท่ีได้รับ     

มอบหมาย 

 

/คุณสมบติัเฉพาะ..... 

ก.จ.กําหนดเมื่อวันที่  21  มิถนุายน  2545 

และแก้ไขเพิม่เติมตามมติ ก.จ. ครัง้ที่  6/2548  เมื่อวันที่  23  มิถนุายน  2548 



- 2 - 

 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3 หรือนกัวิชาการ

ส่งเสริมสุขภาพ  4 ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 5 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  

1 ปี หรือ 

 2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3 หรือนกัวิชาการ

ส่งเสริมสุขภาพ 4 ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 4 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  

4 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิชาการส่งเสริมสุขภาพหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อย

กว่า 1 ปี  

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 5 แล้ว จะต้อง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
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ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ

และคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพ โดยควบคุมหน่วยงาน

หลายหน่วย และปกครอง  ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมาก หรือปฏิบติังานวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ใน

ลกัษณะผู้ ชํานาญการพิเศษ หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั 

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญพิเศษเกี่ยวกบังานวิชาการส่งเสริมสุขภาพ โดยปฏิบติั   

หน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น ศึกษา วิเคราะห์ วิจยัเกี่ยวกบัปัญหาและวิธีการแก้ไข รวมทัง้

การกําหนดมาตรฐานงานส่งเสริมสุขภาพ เสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข เกี่ยวกบังานส่งเสริม สุขภาพด้านต่าง ๆ  

วางแผนและดําเนินงานตามโครงการเกี่ยวกบัการส่งเสริมสุขภาพ เช่น โครงการวางแผนครอบครวั โครงการ

ทดลองให้ผดุงครรภ์ ฉีดยาคุมกําเนิด โครงการสงเคราะห์แม่และเด็ก เป็นต้น อบรมเผยแพร่กิจกรรมการ 

ส่งเสริมสุขภาพเพ่ือประโยชน์ ในการยกระดบัมาตรฐานการสาธารณสุขชุมชน ดําเนินการแก้ปัญหาขดัข้อง

ต่าง ๆ  ในการปฏิบติังานเกี่ยวกบัการศึกษา วิเคราะห์ วิจยัและส่งเสริม งานส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น 

ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ือง

ต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตัง้ เข้าร่วมประชุมในการ

กําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดั อาจปฏิบติังานรกัษาพยาบาล งานสุขาภิบาล งาน

ควบคุมโรค เช่น การบําบดัรักษาผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อต่าง ๆ  การจดัหาสุขาภิบาลท่ีอยูอ่าศยั การค้นหา 

ผู้ป่วย การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัโรค และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทําหน้าท่ี

กําหนดนโยบายการปฏิบติังาน พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉยั ส ัง่การ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา

แนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ปฏิบติังานตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3 หรือนกัวิชาการ

ส่งเสริมสุขภาพ  4 ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 6 หรือท่ี ก.จ.  เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 

1 ปี หรือ 

 2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3 หรือนกัวิชาการ

ส่งเสริมสุขภาพ 4 ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 5 หรือท่ี   ก.พ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  

4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อย

กว่า 1 ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

 นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 6 แล้ว จะต้อง

มี  ความรู้ความเข้าใจนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม

ของประเทศ 
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