
มาตรฐานกํ าหนดต ําแหนง

สายงาน   วิชาการสงเสริมสุขภาพ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานน้ีคลุมถึงตํ าแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการสงเสริมสุขภาพ ซึ่งมีลักษณะงานที่

ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห และวินิจฉัยปญหา ทางวิชาการสงเสริมสุขภาพ กํ าหนดนโยบาย วาแผนงาน และ
ดํ าเนินงานวิชาการสงเสริมสุขภาพ ตามแผนวัดและประเมินผล การดํ าเนินงานสงเสริมสุขภาพ กํ าหนดระบบและ
วิธีการดานนิเทศ ควบคุม ติดตามผลและประเมินผลงานสงเสริมสุขภาพ และงานวิชาการสงเสริมสุขภาพ ศึกษาคน
ควา วิจัย ดานวิชาการสงเสริมสุขภาพ จัดสอน และอบรมดานวิชาการสงเสริมสุขภาพ จัดการประชุมและด ําเนินการ
ดานเผยแพรกิจการทางวิชาการ ใหค ําปรึกษา ขอเสนอแนะ และแนะแนววิชาการสงเสริมสุขภาพ กํ าหนดจรรโลง 
และสรางมาตรฐานงานวิชาการสงเสริมสุขภาพ อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานวิชาการควบคุมโรคงานวิชาการ
สุขาภิบาล และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ชื่อและระดับของต ําแหนง
ตํ าแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต ําแหนงดังน้ี คือ

นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 3 ระดับ 3
นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 4 ระดับ 4
นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 5 ระดับ 5
นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 6 ระดับ 6
นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 7 ระดับ 7



ชื่อต ําแหนง นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 3

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับวิชาการการสงเสริมสุขภาพ ภายใตการกํ ากับตรวจสอบโดยใกลชิด อาจ

ปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ชั้นตนปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับวิชาการสงเสริมสุขภาพ โดยปฏิบัติหนาที่

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน รวมศึกษา หาขอมูล วิเคราะห วิจัย เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหา
รวมทั้งการกํ าหนดมาตรฐานงานสงเสริมสุขภาพ ปฏิบัติงานทางดานสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยให
คํ าแนะนํ าตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานสงเสริมสุขภาพ เชน การบริหาร การอนามัยแมและเด็ก  การวาง
แผนครอบครัว การสงเสริมภาวะโภชนาการ การใหความรูดานสาธารณสุขแกประชาชน  ครู  นักเรียน ตลอดจน
การเผยแพร และจัดอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสาธารณสุขในสวนภูมิภาคและบุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสง
เสริมสุขภาพ รวมดํ าเนินการนิเทศงาน ควบคุม ติดตามและประเมินผลการสงเสริมสุขภาพ โดยการตรวจความถูก
ตองของรายงานผลการปฏิบัติงาน วิเคราะหขอมูล สถิต ิ เพือ่ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
เฉพาะเร่ือง หรืองานสงเสริมสุขภาพตามแผนพัฒนาสาธารณสุข จัดหาและจัดสรรเวชภัณฑ เคร่ืองมือ อุปกรณการ
แพทย ที่ใชส ําหรับการดํ าเนินการสงเสริมสุขภาพ อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค  
เชน  การบํ าบดัรักษาโรคติดตอมาลาเรีย โรงเร้ือน การสุขาภิบาลโรงเรียน การจัดหาน้ํ าสะอาด การคนหาผูปวย การ
เสริมสรางภูมิคุมกันโรค เปนตน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการสาธารณสุข

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1. ไดรับปริญญาตรี  หรือเทียบไดไมตํ่ ากวานี้ทางสาธารณสุขศาสตร การพยาบาล สุขศึกษา หรือ

ทางอ่ืนที ่ก.อบต.กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได
2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํ ากวานี้ทางสาธารณสุขศาสตร การพยาบาล หรือทางอ่ืนท่ี

ก.อบต.กํ าหนดวาเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได

ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในวิชาการสงเสริมสุขภาพอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล และกฎหมาย  กฎ

ระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดย

เฉพาะอยางยิ่งของประเทศ
4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.! มีความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการสงเสริมสุขภาพ ที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง โดย

ไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบ  หรือภายใตการกํ ากับตรวจสอบบาง  หรือปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน
ระดับแผนก  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบสูง หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานการสงเสริมสุขภาพ  โดยควบคุมตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํ านวนหน่ึง อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งาน
สุขาภิบาล งานควบคุมโรค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานวิชาการสงเสริมสุขภาพ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยาง

หนึ่งหรือหลายอยาง เชน ดํ าเนินการรวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะเกี่ยวกับงานสงเสริมสุขภาพเชน  
ศึกษา  วิเคราะหอุปสรรคและปญหาขัดของ ในการปฏิบัติงานดานสงเสริมสุขภาพ รวมท้ังการกํ าหนดมาตรฐาน 
งานสงเสริมสุขภาพ เปนตน กํ าหนดกลวิธีในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับดานสงเสริมสุขภาพ  เชน  การบริการอนามัย
แมและเด็ก  การวางแผนครอบครัว การสงเสริมภาวะโภชนาการ การใหความรูดานสาธารณสุขแกประชาชน  ครู  
นักเรียน อบรม สงเสริมและเผยแพรงานทางดานสงเสริมสุขภาพ รวมกับนักวิชาการสงเสริมสุขภาพระดับสูง ศึกษา 
คนควา วิเคราะห  วิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ เพื่อปรับปรุงมาตรฐานงานสงเสริมสุขภาพที่มีความยุงยากมาก 
ชวยดํ าเนินการนิเทศงาน ควบคุม ติดตามและประเมินผลการสงเสริมสุขภาพ  โดยการกํ าหนดแบบฟอรมวิธีการราย
งานผลการปฏิบัติงานวิเคราะหขอมูลสถิติ เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการเฉพาะเร่ือง หรืองานสงเสริม
สุขภาพ ตามแผนพัฒนาสาธารณสุข จัดหา และจัดสรรเวชภัณฑ เคร่ืองมอือุปกรณการแพทย ที่ใชส ําหรับการดํ าเนิน
งานสงเสริมสุขภาพ  อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค เชน การบ ําบัดรักษาผูปวยดวย
โรคติดตอตาง ๆ การจัดสุขาภิบาลในโรงเรียน ที่อยูอาศัย  การคนหาผูปวย การเสริมสรางภูมิคุมกันโรค เปนตน ให
คํ าปรึกษาแนะนํ า ปรับปรุงแกไขตัดปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ าหนาท่ีติดตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษาแนะนํ า ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล
และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
                        1.มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 3 หรือนักวิชาการสุขาภิบาล 3 และ
ไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 3 หรือท่ีก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
การสงเสริมสุขภาพ หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  กํ าหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป ส ําหรับผูมีคุณ
สมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการสวงเสริมสุขภาพ 3 ขอ 2

2.! ไดรับปริญญาเอกทางการพยาบาลหรือทางอ่ืนท่ี  ก.อบต. กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สํ าหรับตํ าแหนงน้ีได



ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 3 แลวจะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดท ําแผน ควบคุม ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษาแนะนํ า และเสนอแนะ

วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานสงเสริมสุขภาพ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจา
หนาท่ีหรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํ านวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานวิชาการสงเสริมสุขภาพที่ยากมาก
โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบ อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับงานวิชาการสงเสริมสุขภาพ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ดํ าเนินการศึกษา วิเคราะห วิจัย เกี่ยวกับภาวะสุขภาพอนามัย โภชนาการ การเพ่ิมของ
ประชากรอัตราตายของมารดาและทารก เปนตน กํ าหนดมาตรฐานและควบคุมคุณภาพของงาน
สงเสริมสุขภาพดานตาง ๆ  เชน  การบริการอนามัยแมและเด็ก  การวางแผนครอบครัว  การสงเสริมภาวะ
โภชนาการ การใหความรูดานสาธารณสุขแกประชาชน  ครู  นักเรียน ควบคุมการเผยแพรกิจกรรมทางดาน
สงเสริมสุขภาพ ดํ าเนินการละแกปญหาขัดของตาง ๆ   ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะหวิจัยงาน
สงเสริมสุขภาพ กํ าหนดระบบและวิธีการนิเทศงาน ควบคุม ติดตามประเมินผล การสงเสริมสุขภาพ ประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการเฉพาะเร่ือง หรืองานสงเสริมสุขภาพ ตามแผนพัฒนาสาธารณสุข จัดหา และจัด
สรรเวชภัณฑ เครื่องมืออุปกรณการแพทยที่ใชส ําหรับดํ าเนินการสงเสริมสุขภาพ อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งาน
สุขาภิบาล งานควบคุมโรค เชน การบ ําบัดรักษาผูปวยดวยโรคติดตอตาง ๆ  การสุขาภิบาลที่อยูอาศัย การคนหาผู
ปวยการเสริมสรางภูมิคุมกันโรค เปนตน ฝกอบรมและใหค ําปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรอง
ลงมา ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ าหนาที่
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษาแนะนํ า ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผลและแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย



คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
                        1.มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 3  หรือนักวิชาการสุขาภิบาล 3
 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 4 หรือท่ี  ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
งานวิชาการสงเสริมสุขภาพ หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ
                        2.มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 3  และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวา
ระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการสงเสริมสุข
ภาพหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กํ าหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป ส ําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะ
สํ าหรับตํ าแหนงนักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 3 ขอ 2

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 4 แลว  จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

                         3.   มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน

สูงหรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได
ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานวิชาการสงเสริมสุขภาพ โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยและปกครองผูอยูใตบังคับ
บัญชาจํ านวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานวิชาการสงเสริมสุขภาพ ในลักษณะผูชํ านาญการหรือผูมีความรูความ
สามารถและความช ํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความช ํานาญเกี่ยวกับงานวิชาการสงเสริมสุขภาพ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศึกษา วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับปญหาและวิธีการแกไข รวมท้ังการกํ าหนดมาตรฐาน
งานสงเสริมสุขภาพ เสนอแนะ ปรับปรุงแกไข เกี่ยวกับงานสงเสริมสุขภาพดานตาง ๆ วางแผนและด ําเนินงานตาม
โครงการเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ เชน โครงการวางแผนครอบครัว โครงการทดลองใหผดุงครรภฉีดยาคุม
กํ าเนิดโครงการสงเคราะหแมและเด็ก เปนตน อบรมเผยแพรกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพเพื่อประโยชนในการยก
ระดับมาตรฐานการสาธารณสุขชุมชน ดํ าเนินการแกปญหาขัดของตาง ๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา
วิเคราะห วิจัยและสงเสริมงานสงเสริมสุขภาพ อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค เชน
การบํ าบัดรักษาผูปวยดวยโรคติดตอตาง ๆ  การจัดสุขาภิบาลที่อยูอาศัย การคนหาผูปวย  การเสริมสรางภูมิคุมกัน
โรค เปนตน ฝกอบรมและใหค ําปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและช้ีแจง
เรื่องตาง ๆ  เกี่ยวกับงานในหนาที ่เขารวมประชมุคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงต้ัง เขารวมประชุมในการ
กํ าหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ าหนาที่กํ าหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากํ าลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษาแนะนํ า ปรับปรุงแกไข ติด
ตามประเมินผล  และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 3 หรือ 4  หรือนักวิชาการ

สุขาภิบาล 3หรือ 4 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 5 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการสงเสริมสุขภาพ หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 3 หรือนักวิชาการสงเสริมสุข
ภาพ 4  หรือนักวิชาการสุขาภิบาล 3 และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 4 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอย
กวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการสงเสริมสุขภาพ หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1
ป



ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 5 แลว  จะตอง
1.! มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2.! มีความสามารถในการริเร่ิม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน

                         3.   มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน

สูงมาก รับผิดชอบงานวิชาการสงเสริมสุขภาพโดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชา
จํ านวนมาก หรือปฏิบัติงานวิชาการสงเสริมสุขภาพ ในลักษณะผูชํ านาญการพิเศษหรือผูมีความรูความสามารถ
และความชํ านาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความช ํานาญพิเศษเกี่ยวกับงานวิชาการสงเสริมสุขภาพ โดยปฏิบัติหนาที่อยาง

ใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศึกษา วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับปญหาและวิธีการแกไข รวมท้ังการกํ าหนดมาตรฐาน
งานสงเสริมสุขภาพ เสนอแนะ ปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับงานสงเสริมสุขภาพดานตาง ๆ วางแผนและด ําเนินงานตาม
โครงการเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ เชน โครงการวางแผนครอบครัว โครงการทดลองใหผดุงครรภฉีดยาคุม
กํ าเนิดโครงการสงเคราะหแมและเด็ก เปนตน อบรมเผยแพรกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพเพื่อประโยชนในการยก
ระดับมาตรฐานการสาธารณสุขชุมชน ดํ าเนินการแกปญหาขัดของตาง ๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา
วิเคราะห  วิจัย และสงเสริมงานสงเสริมสุขภาพ ฝกอบรมและใหค ําปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมาตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที ่เขารวมประชมุคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ได
รับแตงต้ังเขารวมประชุมในการก ําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล
งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค  เชน การบ ําบัดรักษาผูปวยดวยโรคติดตอตาง ๆ การจัดสุขาภิบาลที่อยูอาศัยการคน
หาผูปวย การเสริมสรางภูมิคุมกันโรค เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ าหนาที่กํ าหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากํ าลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษาแนะนํ า ปรับปรุงแกไขติด
ตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 3 หรือนักวิชาการสุขาภิบาล 3

หรือนักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 4 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 6 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการสงเสริมสุขภาพ หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 3 หรือนักวิชาการสุขาภิบาล 3
หรือนักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 4 และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา
4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการสงเสริมสุขภาพหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป



ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 6 แลว  จะตอง
1.! มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2.! มีความสามารถในการริเร่ิม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน

                        3.    มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร
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