มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

วิชาการสงเสริมสุขภาพ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการสงเสริมสุขภาพ ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห และวินิจฉัยปญหา ทางวิชาการสงเสริมสุขภาพ กําหนดนโยบาย วาแผนงาน และ
ดําเนินงานวิชาการสงเสริมสุขภาพ ตามแผนวัดและประเมินผล การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ กําหนดระบบและ
วิธีการดานนิเทศ ควบคุม ติดตามผลและประเมินผลงานสงเสริมสุขภาพ และงานวิชาการสงเสริมสุขภาพ ศึกษาคน
ควา วิจัย ดานวิชาการสงเสริมสุขภาพ จัดสอน และอบรมดานวิชาการสงเสริมสุขภาพ จัดการประชุมและดําเนินการ
ดานเผยแพรกิจการทางวิชาการ ใหคาปรึ
ํ กษา ขอเสนอแนะ และแนะแนววิชาการสงเสริมสุขภาพ กําหนดจรรโลง
และสรางมาตรฐานงานวิชาการสงเสริมสุขภาพ อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานวิชาการควบคุมโรคงานวิชาการ
สุขาภิบาล และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับวิชาการการสงเสริมสุขภาพ ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด อาจ
ปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ชั้นตนปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับวิชาการสงเสริมสุขภาพ โดยปฏิบัติหนาที่
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน รวมศึกษา หาขอมูล วิเคราะห วิจยั เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหา
รวมทั้งการกําหนดมาตรฐานงานสงเสริมสุขภาพ ปฏิบัติงานทางดานสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยให
คําแนะนําตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานสงเสริมสุขภาพ เชน การบริหาร การอนามัยแมและเด็ก การวาง
แผนครอบครัว การสงเสริมภาวะโภชนาการ การใหความรูดานสาธารณสุขแกประชาชน ครู นักเรียน ตลอดจน
การเผยแพร และจัดอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสาธารณสุขในสวนภูมิภาคและบุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสง
เสริมสุขภาพ รวมดําเนินการนิเทศงาน ควบคุม ติดตามและประเมินผลการสงเสริมสุขภาพ โดยการตรวจความถูก
ตองของรายงานผลการปฏิบัติงาน วิเคราะหขอ มูล สถิติ เพือ่ ประกอบการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามโครงการ
เฉพาะเรื่อง หรืองานสงเสริมสุขภาพตามแผนพัฒนาสาธารณสุข จัดหาและจัดสรรเวชภัณฑ เครือ่ งมือ อุปกรณการ
แพทย ที่ใชสาหรั
ํ บการดําเนินการสงเสริมสุขภาพ อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค
เชน การบําบัดรักษาโรคติดตอมาลาเรีย โรงเรือ้ น การสุขาภิบาลโรงเรียน การจัดหานํ้าสะอาด การคนหาผูป ว ย การ
เสริมสรางภูมคิ มุ กันโรค เปนตน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการสาธารณสุข
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรบั ปริญญาตรี หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางสาธารณสุขศาสตร การพยาบาล สุขศึกษา หรือ
ทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมตากว
่ํ านี้ทางสาธารณสุขศาสตร การพยาบาล หรือทางอืน่ ที่
ก.อบต.กําหนดวาเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในวิชาการสงเสริมสุขภาพอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมาย กฎ
ระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดย
เฉพาะอยางยิ่งของประเทศ
4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.! มีความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วิเคราะหปญ
 หาและสรุปเหตุผล
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการสงเสริมสุขภาพ ที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง โดย
ไมจาเป
ํ นตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบ หรือภายใตการกํากับตรวจสอบบาง หรือปฏิบตั งิ านในฐานะหัวหนาหนวยงาน
ระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบสูง หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานการสงเสริมสุขภาพ โดยควบคุมตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่ง อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งาน
สุขาภิบาล งานควบคุมโรค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานวิชาการสงเสริมสุขภาพ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยาง เชน ดําเนินการรวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะเกี่ยวกับงานสงเสริมสุขภาพเชน
ศึกษา วิเคราะหอุปสรรคและปญหาขัดของ ในการปฏิบัติงานดานสงเสริมสุขภาพ รวมทัง้ การกําหนดมาตรฐาน
งานสงเสริมสุขภาพ เปนตน กําหนดกลวิธีในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับดานสงเสริมสุขภาพ เชน การบริการอนามัย
แมและเด็ก การวางแผนครอบครัว การสงเสริมภาวะโภชนาการ การใหความรูดานสาธารณสุขแกประชาชน ครู
นักเรียน อบรม สงเสริมและเผยแพรงานทางดานสงเสริมสุขภาพ รวมกับนักวิชาการสงเสริมสุขภาพระดับสูง ศึกษา
คนควา วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ เพื่อปรับปรุงมาตรฐานงานสงเสริมสุขภาพที่มีความยุงยากมาก
ชวยดําเนินการนิเทศงาน ควบคุม ติดตามและประเมินผลการสงเสริมสุขภาพ โดยการกําหนดแบบฟอรมวิธกี ารราย
งานผลการปฏิบัติงานวิเคราะหขอมูลสถิติ เพือ่ ประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามโครงการเฉพาะเรือ่ ง หรืองานสงเสริม
สุขภาพ ตามแผนพัฒนาสาธารณสุข จัดหา และจัดสรรเวชภัณฑ เครื่องมืออุปกรณการแพทย ที่ใชสาหรั
ํ บการดําเนิน
งานสงเสริมสุขภาพ อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค เชน การบําบัดรักษาผูปวยดวย
โรคติดตอตาง ๆ การจัดสุขาภิบาลในโรงเรียน ที่อยูอาศัย การคนหาผูป ว ย การเสริมสรางภูมคิ มุ กันโรค เปนตน ให
คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไขตัดปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล
และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 3 หรือนักวิชาการสุขาภิบาล 3 และ
ไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือทีก่ .อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
การสงเสริมสุขภาพ หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป กําหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป สําหรับผูม คี ณ
ุ
สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสวงเสริมสุขภาพ 3 ขอ 2
2.! ไดรับปริญญาเอกทางการพยาบาลหรือทางอืน่ ที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนีไ้ ด

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 3 แลวจะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดทําแผน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงมาก หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานสงเสริมสุขภาพ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจา
หนาที่หรือปกครองผูอ ยูใ ตบงั คับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานวิชาการสงเสริมสุขภาพที่ยากมาก
โดยไมจําเปนตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบ อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับงานวิชาการสงเสริมสุขภาพ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ดําเนินการศึกษา วิเคราะห วิจยั เกี่ยวกับภาวะสุขภาพอนามัย โภชนาการ การเพิม่ ของ
ประชากรอัตราตายของมารดาและทารก เปนตน กําหนดมาตรฐานและควบคุมคุณภาพของงาน
สงเสริมสุขภาพดานตาง ๆ เชน การบริการอนามัยแมและเด็ก การวางแผนครอบครัว การสงเสริมภาวะ
โภชนาการ การใหความรูดานสาธารณสุขแกประชาชน ครู นักเรียน ควบคุมการเผยแพรกิจกรรมทางดาน
สงเสริมสุขภาพ ดําเนินการละแกปญ
 หาขัดของตาง ๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะหวิจัยงาน
สงเสริมสุขภาพ กําหนดระบบและวิธีการนิเทศงาน ควบคุม ติดตามประเมินผล การสงเสริมสุขภาพ ประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการเฉพาะเรือ่ ง หรืองานสงเสริมสุขภาพ ตามแผนพัฒนาสาธารณสุข จัดหา และจัด
สรรเวชภัณฑ เครื่องมืออุปกรณการแพทยที่ใชสาหรั
ํ บดําเนินการสงเสริมสุขภาพ อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งาน
สุขาภิบาล งานควบคุมโรค เชน การบําบัดรักษาผูป ว ยดวยโรคติดตอตาง ๆ การสุขาภิบาลที่อยูอาศัย การคนหาผู
ปวยการเสริมสรางภูมิคุมกันโรค เปนตน ฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบตั งิ านแกเจาหนาทีร่ ะดับรอง
ลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผลและแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 3 หรือนักวิชาการสุขาภิบาล 3
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
งานวิชาการสงเสริมสุขภาพ หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป หรือ
2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 3 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ า
ระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการสงเสริมสุข
ภาพหรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 3 ขอ 2
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 4 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
สูงหรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได
ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานวิชาการสงเสริมสุขภาพ โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยและปกครองผูอยูใตบังคับ
บัญชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานวิชาการสงเสริมสุขภาพ ในลักษณะผูชานาญการหรื
ํ
อผูม คี วามรูค วาม
สามารถและความชํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญเกี่ยวกับงานวิชาการสงเสริมสุขภาพ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศึกษา วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับปญหาและวิธีการแกไข รวมทัง้ การกําหนดมาตรฐาน
งานสงเสริมสุขภาพ เสนอแนะ ปรับปรุงแกไข เกี่ยวกับงานสงเสริมสุขภาพดานตาง ๆ วางแผนและดําเนินงานตาม
โครงการเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ เชน โครงการวางแผนครอบครัว โครงการทดลองใหผดุงครรภฉดี ยาคุม
กําเนิดโครงการสงเคราะหแมและเด็ก เปนตน อบรมเผยแพรกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพเพื่อประโยชนในการยก
ระดับมาตรฐานการสาธารณสุขชุมชน ดําเนินการแกปญ
 หาขัดของตาง ๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา
วิเคราะห วิจัยและสงเสริมงานสงเสริมสุขภาพ อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค เชน
การบําบัดรักษาผูป ว ยดวยโรคติดตอตาง ๆ การจัดสุขาภิบาลที่อยูอาศัย การคนหาผูป ว ย การเสริมสรางภูมิคุมกัน
โรค เปนตน ฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จง
เรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรบั แตงตัง้ เขารวมประชุมในการ
กําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินจิ ฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติด
ตามประเมินผล และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 3 หรือ 4 หรือนักวิชาการ
สุขาภิบาล 3หรือ 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการสงเสริมสุขภาพ หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 3 หรือนักวิชาการสงเสริมสุข
ภาพ 4 หรือนักวิชาการสุขาภิบาล 3 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอย
กวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการสงเสริมสุขภาพ หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ยกวา 1
ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 5 แลว จะตอง
1.! มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2.! มีความสามารถในการริเริม่ ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
สูงมาก รับผิดชอบงานวิชาการสงเสริมสุขภาพโดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชา
จํานวนมาก หรือปฏิบัติงานวิชาการสงเสริมสุขภาพ ในลักษณะผูชานาญการพิ
ํ
เศษหรือผูม คี วามรูค วามสามารถ
และความชํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค และ
ปฏิบัตหิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญพิเศษเกี่ยวกับงานวิชาการสงเสริมสุขภาพ โดยปฏิบัติหนาที่อยาง
ใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศึกษา วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับปญหาและวิธีการแกไข รวมทัง้ การกําหนดมาตรฐาน
งานสงเสริมสุขภาพ เสนอแนะ ปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับงานสงเสริมสุขภาพดานตาง ๆ วางแผนและดําเนินงานตาม
โครงการเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ เชน โครงการวางแผนครอบครัว โครงการทดลองใหผดุงครรภฉดี ยาคุม
กําเนิดโครงการสงเคราะหแมและเด็ก เปนตน อบรมเผยแพรกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพเพื่อประโยชนในการยก
ระดับมาตรฐานการสาธารณสุขชุมชน ดําเนินการแกปญ
 หาขัดของตาง ๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา
วิเคราะห วิจยั และสงเสริมงานสงเสริมสุขภาพ ฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมาตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ได
รับแตงตั้งเขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล
งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค เชน การบําบัดรักษาผูป ว ยดวยโรคติดตอตาง ๆ การจัดสุขาภิบาลที่อยูอาศัยการคน
หาผูปวย การเสริมสรางภูมคิ มุ กันโรค เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินจิ ฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา ปรับปรุงแกไขติด
ตามประเมินผล และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 3 หรือนักวิชาการสุขาภิบาล 3
หรือนักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการสงเสริมสุขภาพ หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 3 หรือนักวิชาการสุขาภิบาล 3
หรือนักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 4 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา
4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการสงเสริมสุขภาพหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 6 แลว จะตอง
1.! มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2.! มีความสามารถในการริเริม่ ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

