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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน สงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงานการสาธารณสุขและการสงเสริมสุขภาพ ซึ่งมี
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับสาธารณสุขแบบผสมผสาน ท้ังการใหความรูดานการพยาบาลเบ้ืองตน 
การฟนฟูสุขภาพ การควบคุมปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพและอนามัย งานสุขาภิบาล ซึ่งรวมถึง
งานวางแผนครอบครัว งานอนามัยแมและเด็ก งานอนามัยโรงเรียน งานอนามัยส่ิงแวดลอม งานให
สุขศึกษาและภูมิคุมกันโรค งานโภชนาการ และงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงานทางดานระบาด
วิทยา งานเผยแพร อบรม สาธิต ใหความรูดานสาธารณสุขมูลฐานแกเจาหนาท่ี ผูนําทองถ่ิน ชุมชน 
ประชาชน และอาสาสมัครท่ีปฏิบัติงานดานสาธารณสุข นอกจากนั้นยังปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับการ
ดําเนินการสํารวจสภาพเขตทองท่ี ปญหา และขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการสงเสริมสุขภาพ เชน 
จํานวนประชากร แยกตามกลุมอายุ จํานวนหญิงมีครรภ วัฒนธรรม ประเพณีในเขตครอบคลุมของ
สถานบริการ ฯลฯ หรือปฏิบัติงานในลักษณะสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงาน
สาธารณสุขในระดับตาง ๆ ประสานงานใหความรวมมือกับแพทย หรือเจาหนาท่ีฝายรักษาพยาบาล
ในงานสาธารณสุข รวมท้ังรวมปฏิบัติงานศึกษา วิจัย สํารวจ และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม ระดับปฏิบัติงาน 
  เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม ระดับชํานาญงาน 
  เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม ระดับอาวุโส 
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เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ใหบริการทางสาธารณสุข ไดแก การบริการออกตรวจสุขภาพรางกาย การใหคําแนะนํา

ชวยเหลือสงเคราะห การใหภูมิคุมกันโรคแกผูปวยหรือประชาชนท่ัวไป การใหความรูดาน
การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน การสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็ก งานทันตสาธารณสุข การ
สุขาภิบาล การควบคุมปองกันโรค เปนตน เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

(2) ใหบริการสาธารณสุขในดานเวชภัณฑและเคร่ืองมือเคร่ืองใชทางสงเสริมสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอม เชน เคร่ืองพนยาฆาลูกน้ํา เคร่ืองตรวจวัดระดับแอลกอฮอล ผงทราบอะเบท 
เปนตน เพ่ือใหการดําเนินงานตางๆ เปนไปอยางราบร่ืน และเกิดความปลอดภัยแก
ประชาชน 

(3) ดูแลความสะอาดเรียบรอยของชุมชนและส่ิงแวดลอม เชน การจัดหาถังขยะใหเพียงพอ การ
แยกประเภทขยะสําหรับการนําไปรีไซเคิล เ พ่ือใหประชาชนมี สุขภาวะ ท่ีดีและมี
สภาพแวดลอมท่ีดี 

(4) สํารวจ รวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานสถิต ิเพ่ือใชในงานสงเสริมสุขภาพในดานอนามัยแม
และเด็ก ดานสงเสริมภูมิคุมกันโรค ดานโภชนาการ ดานสุขาภิบาล   

(5) ใหคําแนะนําและสาธิตวิธีการและแนวทางในการสงเสริมสุขภาพ ไดแก  การปองกัน
โรคติดตอตามฤดูกาล การปองกันอุบัติเหตุ งานสุขาภิบาลท่ีพักอาศัยและชุมชน งานอนามัย
ส่ิงแวดลอม งานโภชนาการ การวางแผนครอบครัว การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน งานทันต
สาธารณสุข เปนตน เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพท่ีด ี

(6) ใหบริการเยี่ยมเยียนประชาชนตามชุมชนตางๆ พรอมท้ังใหคําแนะนําในงานสงเสริมสุขภาพ
ตางๆ เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการอยางท่ัวถึง 

(7) จัดทําโครงการในงานสงเสริมสุขภาพตางๆ เชน การควบคุมและปองกันโรคติดตอตาม
ฤดูกาล การปรับปรุงดานโภชนาการตามรานอาหารในชุมชน การปรับปรุงดานอนามัย
ส่ิงแวดลอมแกชุมชน เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาวะท่ีด ี

(8) จัดฝกอบรมและทบทวนความรูในงานสงเสริมสุขภาพแกอาสาสมัครสาธารณสุข เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน 

(9) จัดเก็บ ดูแลรักษา และจัดเตรียมอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชในงานสงเสริมสุขภาพใหมีสภาพ
และจํานวนเพียงพอตอการใชงาน 
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(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานบริการ 
(12) ใหความรู ประชาสัมพันธ ในงานดานสาธารณสุขเบ้ืองตน แกประชาชน  เพ่ือใชในการดูแล

สุขภาพตนเองไดอยางเหมาะสม 
(13) ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกัน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืน

และมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข  การพยาบาล  ซึ่งมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาตอ

จากประโยคมัธยมศึกษาตอนตนสายสามัญหรือเทียบเทาไมนอยกวา 1 ป หรือ 
2. ไดรับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข  การพยาบาล การแพทยแผนไทยซึ่งมีระยะเวลา

การศึกษาไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีศึกษาวิชาสามัญหรือ 
3. ไดรับประกาศนียบัตรหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการสาธารณสุข  การพยาบาลซึ่งมีระยะเวลา

การศึกษาไมนอยกวา 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีศึกษาวิชาสามัญหรือ 
4. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการแพทยแผนไทยหรือทางอื่นท่ี 

ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ใหบริการทางสาธารณสุข พรอมท้ังประยุกตการปฏิบัติงานหรือวิธีการทํางานในดานการ

บริการออกตรวจสุขภาพรางกาย การใหคําแนะนําชวยเหลือสงเคราะห การใหภูมิคุมกันโรค
แกผูปวยหรือประชาชนท่ัวไป การใหความรูดานการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน การสงเสริม
สุขภาพอนามัยแมและเด็ก งานทันตสาธารณสุข การสุขาภิบาล การควบคมุปองกันโรค เปน
ตน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

(2) ควบคุมการใหบริการสาธารณสุขในดานเวชภัณฑและเคร่ืองมือเคร่ืองใชทางสงเสริมสุขภาพ
และส่ิงแวดลอม เชน เคร่ืองพนยาฆาลูกน้ํา เคร่ืองตรวจวัดระดับแอลกอฮอล ผงทราบอะเบท 
เปนตน เพ่ือใหการดําเนินงานตางๆ เปนไปอยางราบร่ืน และเกิดความปลอดภัยแก
ประชาชน 

(3) ตรวจสอบความสะอาดเรียบรอยของชุมชนและส่ิงแวดลอม เชน การจัดหาถังขยะใหเพียงพอ 
การแยกประเภทขยะสําหรับการนําไปรีไซเคิล เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีและมี
สภาพแวดลอมท่ีดี 

(4) ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย จัดทํารายงานขอมูลทางดานสาธารณสุข เพ่ือใชประกอบการ
วางแผน และการพัฒนาคุณภาพงานไดอยางเหมาะสม  

(5) ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน  วิธีการทํางาน พรอมท้ังตัดสินใจแกไขปญหา ในงาน
สงเสริมสุขภาพ เพ่ือพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ  

(6) ศึกษา วิเคราะหขอมูล รายงานและสถิติ เพ่ือใชในงานสงเสริมสุขภาพในดานอนามัยแมและ
เด็ก ดานสงเสริมภูมิคุมกันโรค ดานโภชนาการ ดานสุขาภิบาล   

(7) ใหคําแนะนําและสาธิตวิธีการและแนวทางในการสงเสริมสุขภาพ ไดแก การปองกัน
โรคติดตอตามฤดูกาล การปองกันอุบัติเหตุ งานสุขาภิบาลท่ีพักอาศัยและชุมชน งานอนามัย
ส่ิงแวดลอม งานโภชนาการ การวางแผนครอบครัว การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน งานทันต
สาธารณสุข เปนตน เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพท่ีด ี

(8) ใหบริการเยี่ยมเยียนประชาชนตามชุมชนตางๆ พรอมท้ังใหคําแนะนําในงานสงเสริมสุขภาพ
ตางๆ เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการอยางท่ัวถึง 

(9) จัดทําโครงการในงานสงเสริมสุขภาพตางๆ เชน การควบคุมและปองกันโรคติดตอตาม
ฤดูกาล การปรับปรุงดานโภชนาการตามรานอาหารในชุมชน การปรับปรุงดานอนามัย
ส่ิงแวดลอมแกชุมชน เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี 



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(10) ควบคุมการฝกอบรมและทบทวนความรูในงานสงเสริมสุขภาพแกอาสาสมัครสาธารณสุข 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน 

(11) ควบคุมการดูแลรักษาและการจัดเตรียมอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชในงานสงเสริมสุขภาพให
มีสภาพและจํานวนเพียงพอตอการใชงาน 

(12) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(13) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(14) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงานในระดับรองลงมา เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางถูกตอง 
(15) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานของตนเอง เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 
3.  ดานบริการ 
(16) ใหความรู แนะนํา ประชาสัมพันธในงานดานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม แกประชาชน 

เพ่ือใชในการดูแลสุขภาพตนเองไดอยางเหมาะสม 
(17) ติดตอ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหการดําเนินงาน

เปนไปอยางราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอมประเภทท่ัวไป 

ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสงเสริมสุขภาพ งานดานส่ิงแวดลอมหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ตรวจสอบและควบคุมการใหบริการทางสาธารณสุข พรอมท้ังประยุกตการปฏิบัติงานหรือ

วิธีการทํางานในดานการบริการออกตรวจสุขภาพรางกาย การใหคําแนะนําชวยเหลือ
สงเคราะห การใหภูมิคุมกันโรคแกผูปวยหรือประชาชนท่ัวไป การใหความรูดานการ
รักษาพยาบาลเบ้ืองตน การสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็ก งานทันตสาธารณสุข การ
สุขาภิบาล การควบคุมปองกันโรค เปนตน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

(2) วิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานและแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในงานดานสาธารณสุข  
ประยุกตการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

(3) ประเมินและสรุปสถานการณดานสาธารณสุชและส่ิงแวดลอมชุมชน เพ่ือวางแผนการ
ดําเนินงานท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี  

(4) ศึกษา คนควา วิเคราะห จัดทํารายงานดานสาธารณสุข เพ่ือนําไปใชในการวางแผนปรับปรุง
ระบบงานใหมีประสิทธิภาพ 

(5) วางแผนในการดําเนินการควบคุม ตรวจสอบ ดูแล บํารุงรักษา เวชภัณฑ เคร่ืองมืออุปกรณ
ดานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม เพ่ือใหมีจํานวนท่ีเพียงพอตอการใชงาน อยูในสภาพ
พรอมใชงานและใหเปนไปตามมาตรฐาน 

(6) ควบคุมการใหบริการสาธารณสุขในดานเวชภัณฑและเคร่ืองมือเคร่ืองใชทางสงเสริมสุขภาพ
และส่ิงแวดลอม เชน เคร่ืองพนยาฆาลูกน้ํา เคร่ืองตรวจวัดระดับแอลกอฮอล ผงทราบอะเบท 
เปนตน เพ่ือใหการดําเนินงานตางๆ เปนไปอยางราบร่ืน และเกิดความปลอดภัยแก
ประชาชน 

(7) ตรวจสอบความสะอาดเรียบรอยของชุมชนและส่ิงแวดลอม เชน การจัดหาถังขยะใหเพียงพอ 
การแยกประเภทขยะสําหรับการนําไปรีไซเคิล เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีและมี
สภาพแวดลอมท่ีดี 

(8) วิเคราะหปญหาในการปฏิบัติงานและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือพัฒนาการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ 

(9) ประเมินและสรุปสถานการณในงานสงเสริมสุขภาพในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือวางแผนการ
ดําเนินงานท่ีเหมาะสมกับบริบทของแตละชุมชน  
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(10) ศึกษา วิเคราะหขอมูล รายงานและสถิติ เพ่ือใชในงานสงเสริมสุขภาพในดานอนามัยแมและ
เด็ก ดานสงเสริมภูมิคุมกันโรค ดานโภชนาการ ดานสุขาภิบาล   

(11) ใหคําแนะนําและสาธิตวิธีการและแนวทางในการสงเสริมสุขภาพ ไดแก การปองกัน
โรคติดตอตามฤดูกาล การปองกันอุบัติเหตุ งานสุขาภิบาลท่ีพักอาศัยและชุมชน งานอนามัย
ส่ิงแวดลอม งานโภชนาการ การวางแผนครอบครัว การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน งานทันต
สาธารณสุข เปนตน เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพท่ีด ี

(12) จัดทําโครงการในงานสงเสริมสุขภาพตางๆ เชน การควบคุมและปองกันโรคติดตอตาม
ฤดูกาล การปรับปรุงดานโภชนาการตามรานอาหารในชุมชน การปรับปรุงดานอนามัย
ส่ิงแวดลอมแกชุมชน เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี 

(13) วางแผนการฝกอบรมและทบทวนความรูในงานสงเสริมสุขภาพแกอาสาสมัครสาธารณสุข 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน 

(14) วางแผนในการดูแลรักษาอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชในงานสงเสริมสุขภาพ ใหเปนไปตาม
มาตรฐาน มีสภาพและจํานวนเพียงพอตอการใชงาน 

(15) ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย จัดทํารายงานขอมูลทางดานสาธารณสุข เพ่ือใชประกอบการ
วางแผน และการพัฒนาคุณภาพงานไดอยางเหมาะสม  

(16) ฝกอบรมและถายทอดความรูดานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอมแกเจาหนาท่ีและ
อาสาสมัคร เพ่ือเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐานตามหลักวิชาการ 

(17) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(18) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(19) ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุ

เปาหมายและวัตถุประสงคของหนวยงาน 
(20) ควบคุม กํากับ ดูแลโครงการดานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอม เพ่ือใหการบริหารจัดการ

บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน 
 
3.  ดานบริการ 
(21) ประชุม ตอบปญหา เสนอความเห็นเกี่ยวกับงานดานสาธารณสุข แกองคกร หรือชุมชน 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายของหนวยงาน   
(22) ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในงานดานสาธารณสุข เพ่ือสรางความรวมมือและการ

สนับสนุนในการบริการดานสาธารณสุข ท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
(23) จัดทําเอกสาร ตํารา คูมือ เอกสารส่ือเผยแพรท่ีเกี่ยวของกับงานดานสาธารณสุขในรูปแบบ

ตางๆ เพ่ือการเรียนรูและความเขาใจแกเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน และประชาชน 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอมประเภทท่ัวไป 

ระดับชํานาญงานหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ปโดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
งานสงเสริมสุขภาพ งานดานส่ิงแวดลอมหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอมประเภทท่ัวไป 
ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ปโดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
งานสงเสริมสุขภาพ งานดานส่ิงแวดลอมหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 




