มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

เจาพนักงานโภชนาการ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานโภชนาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสง
เสริมและปรับปรุงภาวะโภชนาการของประชาชน เพื่อควบคุมปองกันและกําจัดโรคขดสารอาหาร ศึกษาวิเคราะห
วิจัยปญหาทางโภชนาการ และคุณคาของอาหารชนิดตาง ๆ ใหความรูด า นโภชนาการแกประชาชน สงเสริมการเพิ่ม
ผลผลิต และการใชอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ กําหดรายการอาหารใหเหมาะสมกับสภาพของรางกาย และความ
ตองการของผูบริโภค ควบคุมแนะนําการประกอบอาหารแกผบู ริโภคจํานวนมาก ควบคุมการปฏิบัติงานภายใน
โรงอาหาร และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนง ดังนีค้ อื
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานโภชนาการขัน้ ตนทีค่ อ นขางยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง
หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับโภชนาการ เชน ใหคาแนะนํ
ํ
าในการประกอบอาหารทีถ่ กู ตองตาม
หลักโภชนาการ และสอดคลองกับสภาพแวดลอมของผูบริโภค สาธิตการประกอบอาหาร การถนอมอาหาร กําหนด
รายการอาหาร และควบคุมดูแลการบริการอาหารแกผบู ริโภคจํานวนมาก ควงคุมการประกอบอาหารพิเศษแกผูปวย
ประเภทตาง ๆ ตามคําสั่งแพทย ควบคุมการปฏิบัติงาน ภายในโรงอาหาร ศึกษา คนควา และใหคําแนะนําเบือ้ งตนใน
การประกอบอาหารตํารับใหมที่ถูกตองตามหลักวิชา และสอดคลองกับภาวะการครองชีพของผูบ ริโภค และปฏิบัติ
หนาทีอ่ น่ื ทีเ่ กีย่ วของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมตํ่ากวานีท้ างคหกรรมศาสตร อาหารและ
โภชนาการหรือทางอื่นที่ ก.อบต..กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด หรือ
1.! ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบไดไมตากว
่ํ านีท้ างคหกรรม
ศาสตร อาหารและโภชนาการ หรือทางอืน่ ที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในวิชาการโภชนาการอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล กฎหมาย กฎ ระเบียบ
และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอยางเหมาะสมแก
การปฏิบัติงาในหนาที่
4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.! มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา

ชื่อตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไมสูงนัก หรือ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียว
กัน รับผิดชอบงานโภชนาการ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่จํานวนหนึ่ง หรือปฏิบัติงาน
โภชนาการที่ยากพอสมควร ภายใตการกํากับตรวจสอบบาง และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับโภชนาการ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง
เชน ชวยศึกษา วิเคราะหภาวะดานอาหาร และสุขภาพของประชาชน ชวยวางแผนงานดานโภชนาการ เพือ่ เปนแนว
ทางปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่สาธารณสุข สงเสริมการผลิตอาหารทีจ่ าเป
ํ นแกการปรับปรุงภาวะโภชนาการ ใหความรู
ดานโภชนศึกษาแกประชาชนและเจาหนาที่สาธารณสุข ควบคุมดูแลการบริการแกผบู ริโภคจํานวนมากในโรงพยาบาล
หรือศูนยโภชนาการเด็ก เปนตน ตรวจสอบการเบิกและควบคุมการจัดสงอาหารเฉพาะโรคแกคนไขตามคําสั่งแพทย
สังเกตอาหารของคนไข บริโภคอาหารเฉพาะอยาง ควบคุม ดูแลการรักษาความสะอาดของสถานที่ ภาชนะและ
อุปกรณท่ีใชในการประกอบอาหาร กําหนดรายการอาหาร ควบคุมการจัดซือ้ อาหาร ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติ
งานของเจาหนาทีร่ ะดับรองลงมา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน อกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอประสาน
งาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําและแกปญหาในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบในฐานะผูชวย
หัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานโภชนาการ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือที่
ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานโภชนาการ หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมา
แลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 2 ป ใหเพิ่มเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงาน
โภชนาการ 2 ขอ 1
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานโภชนาการ 2 แลว จะตอง
1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งของประเทศไทย
2. มีความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
สูง หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได
ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานเกี่ยวกับโภชนาการ โดยควบคุมการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ หรือ ปก
ครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึง่ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับโภชนาการที่คอนขางยากมาก โดยไมจาเป
ํ นตอง มีผู
กํากับตรวจสอบหรือภายใตการตรวจสอบบาง และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับโภชนาการ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
เชน ศึกษาวิเคราะห วิจยั ปญหาโภชนาการ คนควาและเผยแพรวิธีการถนอมอาหาร และการประกอบอาหาร คนควา
ทดลองตํารับอาหารใหม ตามหลักโภชนาการ โดยใหสอดคลองกับภาวะทางเศรษฐกิจและความนิยมของ ผูบริโภค
ในแตละทองถิ่น นิเทศ แนะนําใหความรูดานโภชนศึกษาแกประชาชนและเจาหนาที่สาธารณสุข เสนอแนะการวาง
แผนงาน สงเสริมและเผยแพรวชิ าการโภชนาการ ควบคุม ตรวจสอบ การกําหนดรายการอาหาร การประกอบอาหาร
ทั่วไปและอาหารเฉพาะโรค ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
ตอบปญหาและชี้
แจงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และ
แกไขปญหาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานโภชนาการ 2 ไดดารงตํ
ํ าแหนงในระดับ 3 หรือที่
ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานโภชนาการ หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมา
แลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานโภชนาการ 2 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ า
ระดับ 2 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานโภชนาการ หรืองานอืน่
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหเพิ่มเปน 5 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจา
พนักงานโภชนาการ 2 ขอ 1
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานโภชนาการ 3 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา และ
เสนอแนะวิธีการแกไข ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านทีอ่ ยูใ นความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
สูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได
ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานโภชนาการ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ หรือปกครองผูอ ยูใ ต
บังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานโภชนาการที่ยากมาก โดยไมจาเป
ํ นตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบ และปฏิบัติ
หนาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกับงานโภชนาการ โดยปฏิบัติหนาที่ อยาง
ใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน ศึกษา คนควาและใหคําแนะนําเบือ้ งตนในการประกอบอาหารตํารับใหมที่ถูกตอง
ตามหลักวิชาการ และสอดคลองกับภาวะการครองชีพของผูบริโภค วางแผนดานโภชนาการ เพือ่ เปนแนวทางปฏิบตั ิ
สําหรับเจาหนาที่สาธารณสุข นิเทศ แนะนํา ใหความรูดานโภชนศึกษาแกประชาชนและเจาหนาที่สาธารณสุข สง
เสริมการผลิตอาหารที่จํ าเปนแกการปรับปรุงภาวะโภชนาการ ควบคุม ตรวจสอบการกําหนดรายการอาหาร การ
ประกอบอาหารทั่วไป และอาหารเฉพาะโรค เปนตน ฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุมตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา ปรับปรุง แกไข ติดตามประเมินผล และ
แกปญหาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานโภชนาการ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานโภชนาการ หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ ว
ของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานโภชนาการ 2 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ า
ระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานโภชนาการ หรืองานอืน่
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานโภชนาการ 4 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับฝายหรือกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูงมาก หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบ
ไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานโภชนาการ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ หรือปกครองผูอ ยูใ ต
บังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานโภชนาการที่ยากมากซึ่งจําเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรูความสามารถ
และความชํานาญสูงมาก โดยไมจําเปนตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะหัวหนาหนวยงานที่มีหนาที่กําหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน พิจารณาอัตรากําลังเจาหนาที่
และงบประมาณของหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินจิ ฉัย สั่งการ ควบคุม
ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวย
งานที่รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานตาง ๆ หลายดานเกี่ยวกับงานโภชนาการ โดยปฏิบัติหนาที่
อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน ศึกษา คนควาและใหคําแนะนําเบือ้ งตนในการประกอบอาหารตํารับใหม
ที่ถูกตองตามหลักวิชาการ และสอดคลองกับภาวะการครองชีพของผูบริโภค วางแผนดานโภชนาการ เพือ่ เปน
แนวทางปฏิบัติสาหรั
ํ บเจาหนาที่สาธารณสุข นิเทศ แนะนํา ใหความรูดานโภชนศึกษาแกประชาชนและเจาหนาที่
สาธารณสุข สงเสริมการผลิตอาหารทีจ่ าเป
ํ นแกการปรับปรุงภาวะโภชนาการ ควบคุม ตรวจสอบการกําหนด
รายการอาหาร การประกอบอาหารทัว่ ไปและอาหารเฉพาะโรค เปนตน ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับ
งานในหนาที่ พิจารณา ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็นสรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการปฏิบัติงานที่ตองใชความ
ชํานาญเกี่ยวกับงานการจัดเก็บรายได เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามทีไ่ ดรบั แตงตัง้ เขารวมประชุม
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด ฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงาน
แกเจาหนาทีร่ ะดับรองลงมา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานโภชนาการ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานโภชนาการ หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ ว
ของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานโภชนาการ 2 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ า
ระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานโภชนาการ หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานโภชนาการ 5 แลว จะตองมี
ความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงานมีความสามารถในการริเริม่ ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน

