
 

 

มาตรฐานกาํหนดตาํแหนง 
 

สายงาน                     เจาพนักงานโภชนาการ 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานโภชนาการ ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
สงเสริมและปรับปรุงภาวะโภชนาการของประชาชน เพือ่ควบคุมปองกันและกําจดัโรคขดสารอาหาร ศึกษาวิเคราะห  
วิจัยปญหาทางโภชนาการ และคุณคาของอาหารชนิดตาง ๆ ใหความรูดานโภชนาการแกประชาชน สงเสริมการเพิ่ม
ผลผลิต และการใชอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ กําหดรายการอาหารใหเหมาะสมกับสภาพของรางกาย และความ
ตองการของผูบริโภค ควบคุมแนะนําการประกอบอาหารแกผูบริโภคจํานวนมาก ควบคุมการปฏิบัติงานภายใน       
โรงอาหาร และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ 

ชื่อและระดับของตาํแหนง 
  ตําแหนงในสายงานนี้มีช่ือและระดับของตาํแหนง ดังนี้คอื 

   เจาพนกังานโภชนาการ 2  ระดับ 2 

   เจาพนกังานโภชนาการ 3  ระดับ 3 

   เจาพนกังานโภชนาการ 4  ระดับ 4 

   เจาพนกังานโภชนาการ 5  ระดับ 5 

   เจาพนกังานโภชนาการ 6  ระดับ 6 
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หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานโภชนาการขั้นตนที่คอนขางยาก ภายใตการกาํกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําส่ัง 
หรือแบบหรือแนวทางปฏิบตัิที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏบิัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ

  ปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับโภชนาการ เชน ใหคําแนะนําในการประกอบอาหารที่ถูกตองตาม 

หลักโภชนาการ และสอดคลองกับสภาพแวดลอมของผูบริโภค สาธิตการประกอบอาหาร การถนอมอาหาร กําหนด
รายการอาหาร และควบคุมดแูลการบริการอาหารแกผูบริโภคจํานวนมาก ควงคุมการประกอบอาหารพิเศษแกผูปวย
ประเภทตาง ๆ ตามคําส่ังแพทย ควบคุมการปฏิบัติงาน ภายในโรงอาหาร ศึกษา คนควา และใหคําแนะนําเบื้องตนใน
การประกอบอาหารตํารับใหมที่ ถูกตองตามหลักวิชา และสอดคลองกับภาวะการครองชีพของผูบริโภค และปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนที่เกีย่วของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  1.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรอืเทียบไดไมต่าํกวานี้ทางคหกรรมศาสตร  อาหารและ
โภชนาการหรอืทางอื่นที่ ก.อบต..กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  หรือ   

1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชพีช้ันสูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางคหกรรม 

ศาสตร  อาหารและโภชนาการ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
1. มีความรูในวิชาการโภชนาการอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  กฎหมาย กฎ ระเบียบ  

และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
3. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอยางเหมาะสมแก 

การปฏิบัติงาในหนาที ่
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอยีดแมนยํา 
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หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไมสูงนัก หรือ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับ
เดียวกัน รับผิดชอบงานโภชนาการ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่จํานวนหนึ่ง หรือปฏิบัติงาน
โภชนาการทีย่ากพอสมควร ภายใตการกํากับตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ

  ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับโภชนาการ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง 
เชน ชวยศึกษา วเิคราะหภาวะดานอาหาร และสุขภาพของประชาชน ชวยวางแผนงานดานโภชนาการ เพือ่เปน
แนวทางปฏิบตัิสําหรับเจาหนาที่สาธารณสุข สงเสริมการผลิตอาหารที่จําเปนแกการปรับปรุงภาวะโภชนาการ ให
ความรูดานโภชนศึกษาแกประชาชนและเจาหนาที่สาธารณสุข ควบคุมดูแลการบริการแกผูบริโภคจํานวนมากใน
โรงพยาบาล หรือศูนยโภชนาการเดก็ เปนตน ตรวจสอบการเบิกและควบคุมการจดัสงอาหารเฉพาะโรคแกคนไขตาม
คําส่ังแพทย สังเกตอาหารของคนไข บริโภคอาหารเฉพาะอยาง ควบคุม ดแูลการรักษาความสะอาดของสถานที่ 
ภาชนะและอปุกรณที่ใชในการประกอบอาหาร กําหนดรายการอาหาร ควบคุมการจดัซื้ออาหาร ใหคําปรึกษาแนะนํา
ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะหวัหนาหนวยงาน อกจากอาจปฏบิัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่ติดตอ
ประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนําและแกปญหาในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบใน
ฐานะผูชวยหวัหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนกังานโภชนาการ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือที่         
ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานโภชนาการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 2 ป ใหเพิ่มเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงาน
โภชนาการ 2 ขอ 1 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานโภชนาการ 2 แลว จะตอง 
  1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบนัในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ 

อยางยิ่งของประเทศไทย 

  2. มีความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วเิคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
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หนาท่ีและความรับผิดชอบ   

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดบัแผนก ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
สูง หรือในฐานะผูชวยหวัหนาหนวยงาน ซ่ึงเปนตําแหนงที่มหีนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทยีบได
ระดับเดยีวกัน รับผิดชอบงานเกีย่วกับโภชนาการ โดยควบคุมการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่ หรือ       
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่ง หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับโภชนาการที่คอนขางยากมาก โดยไมจําเปนตอง    มี
ผูกํากับตรวจสอบหรือภายใตการตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ
  ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกีย่วกับโภชนาการ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึง่หรือหลายอยาง 
เชน ศึกษาวิเคราะห วิจยัปญหาโภชนาการ คนควาและเผยแพรวิธีการถนอมอาหาร และการประกอบอาหาร คนควา
ทดลองตํารับอาหารใหม ตามหลักโภชนาการ โดยใหสอดคลองกับภาวะทางเศรษฐกิจและความนยิมของ     ผูบริโภค
ในแตละทองถ่ิน นิเทศ แนะนําใหความรูดานโภชนศึกษาแกประชาชนและเจาหนาที่สาธารณสุข เสนอแนะการ
วางแผนงาน สงเสริมและเผยแพรวิชาการโภชนาการ  ควบคุม ตรวจสอบ การกําหนดรายการอาหาร การประกอบ
อาหารทั่วไปและอาหารเฉพาะโรค ใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบัตงิานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา     ตอบปญหา
และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาทีแ่ละปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่ติดตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และ
แกไขปญหาขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนกังานโภชนาการ 2 ไดดํารงตําแหนงในระดบั 3 หรือที่    

ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานโภชนาการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนกังานโภชนาการ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา 
ระดับ 2 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานโภชนาการ หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหเพิม่เปน 5 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจา
พนักงานโภชนาการ 2 ขอ 1 

ความรูความสามารถที่ตองการ
  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานโภชนาการ 3 แลว  จะตอง 

1. มีความรูความเขาใจนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการทีสั่งกัด 

2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา และ 



เสนอแนะวิธีการแกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
4. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
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หนาท่ีและความรับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดบัแผนก ซ่ึงมหีนาที่ความรบัผิดชอบและคุณภาพของงาน
สูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงเปนตําแหนงที่มหีนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทยีบได
ระดับเดยีวกัน รับผิดชอบงานโภชนาการ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ หรือปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานโภชนาการที่ยากมาก โดยไมจําเปนตองมีผูกํากับตรวจสอบ และปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ
  ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรือมคีวามรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกับงานโภชนาการ โดยปฏิบัติหนาที่    อยาง
ใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน ศึกษา คนควาและใหคําแนะนําเบือ้งตนในการประกอบอาหารตํารับใหมที่ถูกตอง
ตามหลักวิชาการ และสอดคลองกับภาวะการครองชีพของผูบริโภค วางแผนดานโภชนาการ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ
สําหรับเจาหนาที่สาธารณสุข นิเทศ แนะนํา ใหความรูดานโภชนศึกษาแกประชาชนและเจาหนาที่สาธารณสุข 
สงเสริมการผลิตอาหารที่จําเปนแกการปรับปรุงภาวะโภชนาการ ควบคุม ตรวจสอบการกําหนดรายการอาหาร การ
ประกอบอาหารทั่วไป และอาหารเฉพาะโรค เปนตน ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อ่ืนทีเ่กี่ยวของ 
  ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่ติดตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุมตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุง แกไข ติดตามประเมินผล และ
แกปญหาขัดของในการปฏิบตัิงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาทีช่วยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบตัิงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนกังานโภชนาการ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4  

หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานโภชนาการ หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนกังานโภชนาการ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา 
ระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานโภชนาการ หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
ความรูความสามารถที่ตองการ
  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานโภชนาการ 4 แลว จะตอง 

1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 



                         3.    มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร 
 

 

 

 

ชื่อตําแหนง    เจาพนักงานโภชนาการ 6 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดบัฝายหรือกอง ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงเปนตําแหนงที่มหีนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบ
ไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานโภชนาการ โดยควบคมุตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่ หรือปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานโภชนาการที่ยากมากซึ่งจําเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรูความสามารถ
และความชํานาญสูงมาก โดยไมจาํเปนตองมีผูกํากับตรวจสอบและปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ
  ในฐานะหวัหนาหนวยงานที่มีหนาที่กําหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน พิจารณาอตัรากําลังเจาหนาที่
และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉยั   ส่ังการ ควบคมุ  
ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมนิผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานใน
หนวยงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานตาง ๆ หลายดานเกีย่วกับงานโภชนาการ โดยปฏิบัติ

หนาที ่
อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน ศึกษา คนควาและใหคาํแนะนําเบื้องตนในการประกอบอาหารตํารับใหม 
ที่ถูกตองตามหลักวิชาการ และสอดคลองกับภาวะการครองชีพของผูบริโภค วางแผนดานโภชนาการ เพื่อเปน 

แนวทางปฏิบตัิสําหรับเจาหนาที่สาธารณสุข นิเทศ แนะนํา ใหความรูดานโภชนศึกษาแกประชาชนและเจาหนาที่ 
สาธารณสุข สงเสริมการผลิตอาหารที่จําเปนแกการปรับปรุงภาวะโภชนาการ ควบคุม ตรวจสอบการกําหนด 

รายการอาหาร การประกอบอาหารทั่วไปและอาหารเฉพาะโรค เปนตน ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับ 

งานในหนาที่ พิจารณา ศึกษา วิเคราะห ทาํความเหน็สรุปรายงาน เสนอแนะและดาํเนินการปฏิบตัิงานที่ตองใชความ
ชํานาญเกี่ยวกบังานการจัดเก็บรายได เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุม 

ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบัตงิาน 

แกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาทีช่วยหัวหนาหนวยงานปฏิบตัิงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนกังานโภชนาการ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5  

หรือที่   ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานโภชนาการ หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนกังานโภชนาการ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา 



ระดับ  4  หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานโภชนาการ หรืองาน
อ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

ความรูความสามารถที่ตองการ
  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานโภชนาการ 5 แลว จะตองมี 
ความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงานมีความสามารถในการริเร่ิม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 


