มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางสงเสริมสุขภาพ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยว
กับการดําเนินการดานปฏิบัติการ เพื่อสงเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนใหมีทัศนคติและพฤติกรรม
ดานอนามัยสวนบุคคลที่ถูกตอง มีความสมบูรณพรอมทั้งรางกายและจิตใจ ดําเนินการสํ ารวจสภาพเขตทองที่
ปญหาและขอมูลที่เกี่ยวของกับการใหบริการสงเสริมสุขภาพ เชน จํานวนประชากร แยกตามกลุมอายุ จํานวนหญิง
มีครรภ วัฒนธรรม ประเพณีในเขตครอบคลุมของสถานบริการ ฯลฯ เพื่อกําหนดแผนปฏิบตั กิ ารใหบริการอนามัย
แมและเด็ก แกมารดา ทารก เด็กกอนวัยเรียนและในวัยเรียน ตลอดจนประชาชนในชุมชน โดยการตรวจสุขภาพ
ตรวจเยี่ยมครอบครัว เสริมสรางภูมคิ มุ กันโรค ใหคาแนะนํ
ํ
า อบรม สาธิต การรักษาสุขภาพรางกายใหปลอดภัย
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ และใหบริการการวางแผนครอบครัว ใหสุขศึกษา ใหความรูเกี่ยวกับโภชนาการ การรักษา
ความสะอาดเคหะสถาน การปองกันอุบตั เิ หตุและโรคภัยไขเจ็บ อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานสุขาภิบาลงาน
ควบคุมโรค และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานสงเสริมสุขภาพ ซึ่งจําเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรูความสามารถ
หรือความชํานาญงานคอนขางสูง ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสัง่ หรือแบบหรือแนวทาง
ปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ขั้นตนปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับงานสงเสริมสุขภาพดานปฏิบัติการเพื่อสง
เสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนใหมีทัศนคติและพฤติกรรมดานอนามัยสวนบุคคลที่ถูกตอง มีความ
สมบูรณพรอมทั้งรางกายและจิตใจตามที่ไดรับมอบหมาย เชน สํารวจสภาพทองที่ ปญหาสถิติและขอมูลที่เกี่ยวของ
กับการใหบริการ การสงเสริมสุขภาพ ใหบริการอนามัยแมและเด็กในการตรวจเยีย่ มมารดาและทารก การใหบริการ
อนามัยโรงเรียน เชน เตรียมอุปกรณในการใหบริการอนามัยโรงเรียน จัดเตรียมนักเรียน บัตรบันทึกสุขภาพประจํา
ตัวนักเรียน ชั่งนําหนั
้ ก วัดสวนสูง ตรวจสุขภาพ ใหภมู คิ มุ กันโรคแกนกั เรียน ครู ผูป กครอง และประชาชนทั่วไปใน
ชุมชนในเขตครอบคลุมของสถานบริการ ใหคาแนะนํ
ํ
า สาธิตการรักษารางกายใหปลอดภัยปราศจากโรคภัยไขเจ็บ
การปองกันอุบตั เิ หตุ การรักษาความสะอาดเคหะสถาน การใหสุขศึกษาและใหความรูเกี่ยวกับโภชนาการ การให
บริการการวางแผนครอบครัว อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาลงานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค เชน บําบัดรักษาผูปวย
มาลาเรีย โรคเรือ้ น จัดหานําสะอาด
้
คนหาผูปวย เสริมสรางภูมคิ มุ กันโรค และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! ไดรบั ประกาศนียบัตรหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการสาธารณสุข การพยาบาล ซึ่งมีระยะ
เวลาการศึกษาไมตากว
ํ่ า 2 ป ตอจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือทางอืน่ ที่ ก.อบต. กําหนด
วาใชเปน คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด หรือ
2.! ไดรบั ประกาศนียบัตรหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการสาธารณสุข การพยาบาล ซึ่งมีระยะ
เวลาการศึกษาไมตากว
ํ่ า 3 ป ตอจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือทางอืน่ ที่ ก.อบต. กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในงานสงเสริมสุขภาพอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมาย
กฎ ระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแก
การปฏิบัติงานในหนาที่
4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.! มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา
6.! มีความสามารถในการใหคาแนะนํ
ํ
าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูใน
ความรับผิดชอบ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสงเสริมสุขภาพที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
ไมสูงนัก หรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพที่ยากพอสมควร ซึ่งจําเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรูความสามารถ
หรือความชํานาญงานสูงพอสมควร ภายใตการกํากับตรวจสอบบาง และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานสงเสริมสุขภาพดานปฏิบัติการ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง เพื่อสงเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนใหมีทัศนคติและพฤติกรรมดาน
อนามัยสวนบุคคลที่ถูกตอง มีความสมบูรณพรอมทั้งรางกายและจิตใจ เชน สํารวจสภาพทองที่ ปญหาสถิติและขอ
มูลที่เกี่ยวของกับการใหบริการการสงเสริมสุขภาพ การตรวจเยี่ยมมารดาและทารก การใหบริการอนามัยโรงเรียน
จัดดําเนินการโภชนาการในโรงเรียน ตรวจสุขภาพ ใหภมู คิ มุ กันโรคแกนกั เรียน ครู ผูป กครอง และประชาชนทั่ว
ไปในชุมชนในเขตครอบคลุมของสถานบริการ ใหคาแนะนํ
ํ
า สาธิตการรักษารางกายใหปลอดภัยปราศจากโรคภัย
ไขเจ็บ การปองกันอุบตั เิ หตุ การรักษาความสะอาดเคหะสถาน การใหสุขศึกษาและใหความรูเกี่ยวกับโภชนาการ
การใหบริการวางแผนครอบครัวเปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ติดตอ
ประสานงาน และอาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาลงานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค เชน บําบัดรักษาผูปวยมาลาเรีย วัณ
โรค จัดหานําสะอาด
้
คนหาผูปวย เสริมสรางภูมคิ มุ กันโรค และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ 2 หรือเจาพนักงานสุขาภิบาล 2
และ ไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือทีก่ .อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยว
กับงานสงเสริมสุขภาพ หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป กําหนดเวลา 2 ป ใหเพิ่มเปน 3 ป สําหรับผูม ี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ 2 ขอ 1
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ 2 แลว จะตอง
1.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งของประเทศไทย
2.! มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสงเสริมสุขภาพที่มีหนาที่ความรับผิดขอบและคุณภาพของงานสูง หรือ
ปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพที่คอนขางยาก ซึ่งจําเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรูความสามารถหรือความชํานาญงาน
คอนขางสูงมาก โดยไมจําเปนตองมีผกู ากั
ํ บ ตรวจสอบ หรือภายใตการตรวจสอบบาง หรือปฏิบตั งิ านในฐานะหัว
หนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวย
งาน ซึ่งเปนหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิด
ชอบงานสงเสริมสุขภาพ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชา
จํานวนหนึ่งและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานสงเสริมสุขภาพ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง ในดานปฏิบัติการเพื่อสงเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนใหมีทัศนคติและพฤติกรรมดาน
อนามัยสวนบุคคลที่ถูกตอง มีความสมบูรณพรอมทั้งรางกายและจิตใจ เชน สํารวจสภาพทองที่ ปญหา สถิติและขอ
มูลที่เกี่ยวของกับการใหบริการการสงเสริมสุขภาพ การตรวจเยีย่ มมารดาและทารก การใหบริการอนามัยโรงเรียน
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ ใหภมู คิ มุ กันโรคแกนกั เรียน ครู ผูปกครองและประชาชนทั่วไปในชุมชน
ในเขตครอบคลุมของสถานบริการ ใหคาแนะนํ
ํ
า สาธิต การรักษารางกายใหปลอดภัยปราศจากโรคภัยไขเจ็บการ
ปองกันอุบัติเหตุการรักษาความสะอาดเคหะสถาน การใหสุขศึกษาและใหความรูเกี่ยวกับโภชนาการ การใหบริการ
การวางแผนครอบครัว เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้
แจงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ ติดตอประสานงานและอาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานสุขาภิบาล งานควบ
คุมโรค เชน บําบัดรักษาผูป ว ยโรคติดตอตาง ๆ จัดสุขาภิบาลในโรงเรียนหรือทีอ่ ยูอ าศัย คนหาผูปวยเสริมสราง
ภูมคิ มุ กันโรค และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล
และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ 2 หรือเจาพนักงานสุขาภิบาล 2
และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ริ าชการ
เกี่ยวกับงานสงเสริมสุขภาพหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ 2 หรือเจาพนักงานสุขาภิบาล 2
และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 2 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตั ริ าชการ
เกี่ยวกับงานสงเสริมสุขภาพหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหเพิ่มเปน 5 ป สําหรับ
ผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ 2 ขอ 1
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ 3 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําและ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน

ชื่อตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
สูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบ
ไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานสงเสริมสุขภาพโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ หรือปกครองผู
อยูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพที่ยากมาก โดยไมจําเปนตองมีผกู ากั
ํ บตรวจ
สอบและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกับงานสงเสริมสุขภาพ โดยปฏิบัติหนาที่
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในดานปฏิบัติหรือรวมสนับสนุนการดําเนินการศึกษา วิจัยทางวิชาการ สงเสริมสุข
ภาพ เพื่อสงเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนใหมีทัศนคติและพฤติกรรมดานอนามัยสวนบุคคลที่ถูก
ตอง มีความสมบูรณพรอมทั้งรางกายและจิตใจ เชน การกําหนดแผนการดําเนินการและควบคุมเจาหนาที่ใหบริการ
อนามัยแมและเด็ก การบริการวางแผนครอบครัว ใหบริการอนามัยโรงเรียน ใหภูมิคุมกันโรคแกเด็กและประชาชน
ทั่วไป ใหสุขศึกษา และดําเนินการโภชนาการในกลุมเปาหมาย เชน เด็กกอนวัยเรียนและวัยเรียน รวมดําเนินการ
ศึกษา วิจัยทางวิชาการ สงเสริมสุขภาพ จัดเตรียมเอกสารและอํานวยความสะดวกในการจัดดําเนินการประชุม
สัมมนาทางวิชาการ เปนตน ฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบ
ปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรคเชน
การบําบัดรักษาผูป ว ยโรคติดตอตาง ๆ การจัดสุขาภิบาลในโรงเรียนหรือทีอ่ ยูอ าศัย การเสริมสรางภูมิคุมกันโรคและ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของกับงานสาธารณสุข
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล
และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ 2 หรือเจาพนักงานสุขาภิบาล
2 หรือเจาพนักงานควบคุมโรค 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสงเสริมสุขภาพ หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ 2 หรือเจาพนักงานสุขาภิบาล
2 หรือเจาพนักงานควบคุมโรค 2 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 3 หรือที่ ก.อบต..เทียบเทามาแลวไมนอยกวา
4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสงเสริมสุขภาพ หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ 4 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับฝายหรือกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงมาก หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานสงเสริมสุขภาพ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีห่ รือ
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานสุขาภิบาลที่ยากมาก โดยไมจําเปนตองมีผกู ากั
ํ บ
ตรวจสอบและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะหัวหนาหนวยงานที่มีหนาที่กําหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจา
หนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการควบ
คุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานใน
หนวยงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานตาง ๆ หลายดานเกี่ยวกับงานสงเสริมสุขภาพ โดย
ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ในดานปฏิบัติหรือรวมสนับสนุนการดําเนินการศึกษาวิจัยทางวิชา
การสงเสริมสุขภาพ เพื่อสงเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาบนใหมีทัศนคติและพฤติกรรมดานอนามัย
สวนบุคคลที่ถูกตอง มีความสมบูรณพรอมทั้งรางกายและจิตใจ เชน การกําหนดแผนการดําเนินการและควบคุมเจา
หนาที่ ใหบริการอนามัยแมและเด็ก การบริการวางแผนครอบครัว ใหบริการอนามัยโรงเรียน ใหภูมิคุมกันโรคแก
เด็กและประชาชนทั่วไป ใหสุขศึกษาและดําเนินการโภชนาการในกลุมเปาหมาย เชน เด็กกอนวัยเรียนและวัยเรียน
รวมดําเนินการศึกษา วิจัยทางวิชาการสงเสริมสุขภาพ จัดเตรียมเอกสารและอํานวยความสะดวกในการจัดดําเนิน
การประชุมทางวิชาการ เปนตน ฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษา แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค
เชน การบําบัดรักษาผูป ว ยโรคติดตอตาง ๆ การจัดสุขาภิบาลในโรงเรียนหรือทีอ่ ยูอ าศัย การเสริมสรางภูมิคุมกัน
โรค และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของกับงานสาธารณสุข
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ 2 หรือเจาพนักงานสุขาภิบาล 2
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
งานสงเสริมสุขภาพ หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป หรือ
2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ 2 หรือเจาพนักงานสุขาภิบาล 2
และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตั ริ าชการ
เกี่ยวกับงานสงเสริมสุขภาพหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ 5 แลว จะตอง
1.! มีความสามารถในการบริหารและการจัดระบบงาน
2.! มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

