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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน           ผูปฏิบัติงานโภชนาการ 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานสนับสนุนงานโภชนาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบตัิ
เกี่ยวกับการสงเสริมและปรบัปรุงภาวะโภชนาการของประชาชน สงเสริมประชาชนใหรูจักบริโภคอาหารที่มี
ประโยชนตอรางกาย ดูแลการประกอบอาหารภายในโรงอาหาร ใหความรูดานโภชนาการแกประชาชน และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  

 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ  
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานโภชนาการ 1  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานโภชนาการที่ไมยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําสั่ง  
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถี่ถวน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ไมยาก  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนบัสนุนงาน
โภชนาการตางๆ เชน สาธติการประกอบอาหาร การถนอมอาหารที่ถูกวธิี ดูแลการประกอบอาหารภายใน    
โรงอาหาร เชน ความสะอาดของภาชนะใสอาหาร เครื่องใชในการประกอบอาหาร เปนตน เก็บรวบรวมขอมูล
เบื้องตนเกี่ยวกับการบริโภคอาหารของประชาชน แจกเอกสารคูมือทางโภชนาการแกประชาชนและปฏบิัติ
หนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับประกาศนียบตัรวชิาชีพหรือเทียบไดไมต่าํกวานี ้
  
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานโภชนาการอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง  
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง                               ผูปฏิบัติงานโภชนาการ 2 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานโภชนาการที่คอนขางยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง 
หรือแบบหรือแนวทางปฏิบตัิหรือคูมือที่มีอยูบาง และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน
โภชนาการตางๆ เชน ใหคําแนะนําในการประกอบอาหารที่ถูกตองตามหลักโภชนาการและสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมของผูบริโภค สาธิตการประกอบอาหาร การถนอมอาหาร กําหนดรายการอาหาร และ
ควบคุมดูแลการบริการอาหารแกผูบริโภคจํานวนมาก ควบคุมการประกอบอาหารแกผูปวยประเภทตาง ๆ  
ตามคําสั่งแพทย ควบคุมการปฏิบัติงานภายในโรงอาหาร รวบรวมรายละเอียดตางๆ เพ่ือประกอบการศึกษา
ปญหาโภชนาการและคุณคาของอาหารตางๆ กําหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับสภาพรางกาย สงเสริมและ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการของประชาชน เปนตน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1.มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโภชนาการ 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุนงานโภชนาการ หรืองานอื่น 
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
         2.ไดรับอนุปริญญา หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานโภชนาการ 1 แลว จะตองมีความสามารถใน
การใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานโภชนาการ 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานโภชนาการที่ยากพอสมควรภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน 
หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุน
งานโภชนาการตางๆ เชน สาธิตการประกอบอาหาร การถนอมอาหาร กําหนดรายการอาหาร สงเสริมการผลติ
อาหารที่จําเปนแกการปรับปรุงภาวะโภชนาการ  ควบคุมดูแลการบริการอาหารแกผูบริโภคจํานวนมากใน
โรงพยาบาลหรือศูนยโภชนาการเด็ก เปนตน ตรวจสอบการเบิกและควบคุมการจัดสงอาหารเฉพาะโรคแกคนไข
ตามคําสั่งแพทย สังเกตอาการของคนไขบริโภคอาหารเฉพาะอยางทีไ่มมีปญหายุงยาก ควบคุมดูแลการรักษา
ความสะอาดของสถานที่ ภาชนะและอุปกรณที่ใชในการประกอบอาหารและการรบัประทานอาหาร กําหนด
รายการอาหาร ควบคุมการจัดซื้ออาหาร การประกอบอาหาร ใหความรูดานโภชนศึกษาแกประชาชนและ
เจาหนาที่สาธารณสุข เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏบิัติ
หนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโภชนาการ 1 หรือผูปฏิบัติงานโภชนาการ 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน 
โภชนาการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานโภชนาการ 2 แลว จะตอง  
         1. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         2. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานโภชนาการ 4  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานโภชนาการที่ยากภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําสั่ง 
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากโดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกบังานสนับสนนุงาน
โภชนาการตางๆ เชน เผยแพรวิธีการถนอมอาหารและประกอบอาหาร แนะนําใหความรูดานโภชนศึกษาแก
ประชาชนและเจาหนาที่สาธารณสุข สงเสริมใหมีการจัดเลี้ยงอาหารในกลุมชนตาง ๆ ควบคุมการตรวจสอบ
อาหาร กําหนดรายการอาหาร ประกอบอาหารทั่วไปและอาหารเฉพาะโรค สังเกตอาการของคนไขบริโภค
อาหารเฉพาะอยาง ชวยศึกษาวิเคราะหปญหาโภชนาการ คนควาทดลองตําหรับอาหารใหมตามหลัก
โภชนาการ ชวยเสนอแนะในการวางแผนงานสงเสริมและเผยแพรวิชาการโภชนาการ เปนตน ใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโภชนาการ 1 หรือผูปฏิบัติงานโภชนาการ 2 และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานสนับสนนุ
งานโภชนาการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
         2. มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโภชนาการ 1 หรือผูปฏิบัติงานโภชนาการ 2  และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดบั 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
สนับสนุนงานโภชนาการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานโภชนาการ 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
         3. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน  
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ   
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานโภชนาการที่คอนขางยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก หรือตาม
คําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรอืคูมือในบางกรณี ซึ่งตองมีการใชความคิดริเริ่ม และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุน
งานโภชนาการตางๆ เชน ศกึษา คนควา และใหคําแนะนําเบื้องตนในการประกอบอาหารตํารับใหมที่ถูกตอง
ตามหลักวชิาการและสอดคลองกับภาวะการครองชีพของผูบริโภค วางแผนดานโภชนาการเพื่อเปนแนวทาง
ปฏิบัตสิําหรับเจาหนาที่สาธารณสุข แนะนําใหความรูดานโภชนศึกษาแกประชาชนและเจาหนาที่สาธารณสุข 
ควบคุม ตรวจสอบการกําหนดรายการอาหาร การประกอบอาหารทั่วไปและอาหารเฉพาะโรค เปนตน ฝกอบรม
และใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตางๆเกี่ยวกับ
งานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโภชนาการ 1 หรือผูปฏิบัติงานโภชนาการ 2 และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานสนับสนนุ
งานโภชนาการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
         2. มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโภชนาการ 1 หรือผูปฏิบัติงานโภชนาการ 2  และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดบั 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
สนับสนุนงานโภชนาการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานโภชนาการ 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลกัการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานโภชนาการที่ยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก ซึ่งตองใช
ประสบการณและความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัตงิานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานโภชนาการที่ยากมาก  
ตองประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพื่อกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา  ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
               ปฏิบัติงานที่ยากมากซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูง  
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานโภชนาการตางๆ เชน ศึกษา 
คนควา และใหคําแนะนําเบือ้งตนในการประกอบอาหารตํารับใหมทีถ่กูตองตามหลกัวิชาการและสอดคลองกับ
ภาวะการครองชีพของผูบรโิภค วางแผนดานโภชนาการเพื่อเปนแนวทางปฏิบตัิสาํหรับเจาหนาที่สาธารณสุข 
แนะนําใหความรูดานโภชนศึกษาแกประชาชนและเจาหนาที่สาธารณสุข  ควบคมุ ตรวจสอบการกําหนด
รายการอาหาร การประกอบอาหารทั่วไปและอาหารเฉพาะโรค เปนตน ศึกษา คนควาหาวิธกีารตางๆ ในการ
ปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษารวบรวม
ขอมูลเพื่อการกําหนดมาตรฐานในการปฏบิัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
สถานการณ  เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนกัศึกษา 
ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1.กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
                 1.1  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโภชนาการ 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุนงานโภชนาการ.
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
                 1.2  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงผูปฏิบัติงานโภชนาการ 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนง 
ไมต่ํากวาระดบั 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุนงาน
โภชนาการหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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         2. กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
                  2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโภชนาการ 1 หรือผูปฏิบัติงานโภชนาการ 2  
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
สนับสนุนงานโภชนาการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
                  2.2  มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโภชนาการ 1 หรือผูปฏิบตัิงานโภชนาการ 2  
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับ
งานสนับสนุนงานโภชนาการหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานโภชนาการ 5 แลว จะตองมีความชํานาญงาน 
ในหนาที่และมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
               
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานโภชนาการที่ยากเปนพิเศษ  
ตองประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพื่อกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบตัิงานที่ยากเปนพิเศษซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานโภชนาตางๆ เชน ชวยนักวชิาการ
หรือนักวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการในงานดานโภชนาการ  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบตัิใหแกนักศึกษา
และผูรับการอบรมดานโภชนาการ   ศึกษา คนควาหาวิธีการตาง ๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบตังิาน  ศึกษา วเิคราะหเพ่ือกาํหนดมาตรฐาน
ในการปฏิบตังิาน เปนตน  แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยใีหเหมาะสมกับสถานการณ  เผยแพรและ
ใหบริการในงานที่รับผิดชอบ  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโภชนาการ 1 หรือผูปฏิบัติงานโภชนาการ 2  และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานสนับสนนุ
งานโภชนาการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโภชนาการ 1 หรือผูปฏิบัติงานโภชนาการ 2  และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดบั 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
สนับสนุนงานโภชนาการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานโภชนาการ 6 แลว จะตองมีความชํานาญงานใน
หนาที่และมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ  
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานโภชนาการ ที่ยากมาก 
เปนพิเศษ  โดยตองคิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรูและ
ประสบการณในการกํากับ ตรวจสอบเพือ่ใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลุวตัถปุระสงคเปาหมาย
ตามที่กําหนดในชวงเวลาที่เหมาะสม  สามารถปฏิบัติงานโดยอิสระ และตองตัดสนิใจเกี่ยวกบัการจัดทําและ
ปรับเปลี่ยนแผนงาน โครงการตางๆหรือแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่
ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากมากเปนพิเศษซึง่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณ 
สูงมากเปนพิเศษ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานโภชนาการ
ตางๆ เชน ชวยนักวชิาการหรือนักวิจัยในการปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือสรางความรูใหมหรือแนวทางวิธีการใหมใน
งานดานโภชนาการ ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารบัการอบรมทางดานโภชนาการ
ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสทิธิภาพมากยิง่ขึ้น ใหคําแนะนําในการ
ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบตัิงาน   ศึกษา วิเคราะหเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  
เปนตน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ  เผยแพรและใหบริการในงานที่
รับผิดชอบ  ฝกอบรมใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกบัแนวทางใหมๆในการปฏิบัติงาน ตอบปญหา 
และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโภชนาการ 1 หรือผูปฏิบัติงานโภชนาการ 2  ดํารง
ตําแหนงผูปฏบิัติงานโภชนาการ 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7  และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุนงานโภชนาการ หรืองานอื่น 
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโภชนาการ 1 หรือผูปฏิบัติงานโภชนาการ 2 ดํารง
ตําแหนงผูปฏบิัติงานโภชนาการ 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7  และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรอื
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุนงานโภชนาการ หรืองานอื่น 
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานโภชนาการ 7 แลว จะตองมีความชํานาญงาน 
ในหนาที่และมีประสบการณสูง  

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 


