
มาตรฐานกํ าหนดต ําแหนง

สายงาน                     เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน
ลักษณะงานโดยทั่วไป

สายงานนี้คลุมถึงตํ าแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางการสาธารณสุขชุมชน ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องตน การสงเสริมสุขภาพอนามัย ซึ่งรวมถึงงานอนามัยแมและเด็ก การ
สุขาภิบาล การควบคุมปองกันโรคและทันตสาธารณสุข หรือปฏิบัติงานในลักษณะสงเสริมสนับสนุนการ ดํ าเนิน
งานของหนวยงานสาธารณสุขที่อยูในความรับผิดชอบ เชน วางแผนปฏิบัติงาน กํ าหนดวิธีการดํ าเนินงานพิจารณา
เสนอแนะ ตรวจสอบติดตามและประเมินผลงานการใหบริการทางวิชาการสาธารณสุข ฝกอบรมเพื่อฟนฟูทางวิชา
การแกเจาหนาที่และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานดานสาธารณสุข สนับสนุนเคร่ืองมือเคร่ืองใชและเวชภัณฑทางสา
ธารณสุข เผยแพรประชาสัมพันธงานสาธารณสุข หรือปฏิบัติงานเก่ียวกับโรคระบาด เชน สอบสวนภาวะการเกิด
โรคติดตอ รวบรวมและวิเคราะหขอมูลการเกิดโรค เก็บวัตถุติดเช้ือสงตรวจ ใหการนิเทศงานทางระบาดวิทยาของ
โรคตาง ๆ เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของต ําแหนง

ตํ าแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต ําแหนงดังน้ี คือ
เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 ระดับ 2
เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 3 ระดับ 3
เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 4 ระดับ 4
เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 5 ระดับ 5
เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6 ระดับ 6
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชน ซึ่งจํ าเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรูความ

สามารถ  หรือความชํ านาญงานคอนขางสูง ภายใตการตรวจสอบโดยทัว่ไป หรือตามค ําสั่ง หรือแบบ หรือ
แนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เปนเจาหนาที่ชั้นตน ปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับงานใหบริการทางสาธารณสุข โดยให
บริการเยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพรางกาย ใหค ําแนะนํ าชวยเหลือสงเคราะหใหภูมิคุมกันโรคแกผูปวยหรือประชาชน
ทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องตน การสงเสริมสุขภาพอนามัย ซึ่งรวมถึงงานอนามัยแมและเด็ก และงาน
ทันตสาธารณสุข การสุขาภิบาล กาบควบคุมปองกันโรค หรือปฏิบัติงานสนับสนุนการใหบริการสาธารณสุขใน
ดานเวชภัณฑและเครื่องมือเครื่องใชทางสาธารณสุข หรือปฏิบัติงานดานระบาดวิทยา เชน ชวยควบคุมตรวจสอบ
และปฏิบัติงาน รวบรวมสถิติและขอมูลการเกิดโรคติดตอ หรือโรคที่เปนปญหาทางสาธารณสุข สอบสวนภาวะการ
เกิดโรคในเบื้องตน ติดตามและรายงานการเกิดโรค เก็บวัตถุติดเช้ือสงตรวจ เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.  ไดรับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข  การพยาบาล การแพทยแผนไทย ซึ่งมีระยะ

เวลาการศึกษาไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือทางอื่นที ่ก.อบต. กํ าหนดวาใช
เปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได   หรือ

1.! ไดรับประกาศนียบัตรหรือเทียบไดไมตํ ่ากวานี้ทางการสาธารณสุข  การพยาบาล ซึ่งมี
ระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือทางอื่นที ่ก.อบต. กํ าหนด
วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได  หรือ

2.! ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบไดไมตํ่ ากวานี้ทางการแพทยแผนไทย
หรือทางอื่นที ่ก.อบต.  กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได

ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในงานสาธารณสุขชุมชน อยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล และกฎหมาย

กฎ  ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอยางเหมาะสมแก

การปฏิบัติงานในหนาที่
4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.! มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนย ํา
6.! มีความสามารถในการใหค ําแนะนํ าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความ

รับผิดชอบ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชน  ที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไมสูง

นัก  หรือปฏิบัติงานการสาธารณสุขชุมชนที่ยากพอสมควร  ซึ่งจํ าเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรูความสามารถหรือ
ความช ํานาญงานสูงพอสมควร ภายใตการกํ ากับตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชน โดยใหบริการเยี่ยมเยียนตรวจสอบสุข
ภาพรางกาย ใหค ําแนะนํ าชวยเหลือสงเคราะหใหภูมิคุมกันแกผูปวย หรือประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
เบื้องตน  การสงเสริมสุขภาพอนามัย  ซึ่งรวมถึงงานอนามัยแมและเด็ก และงานทันตสาธารณสุขการสุขาภิบาล การ
ควบคุมปองกันโรค หรือปฏิบัติงานทางระบาดวิทยา เชน สอบสวนภาวะการเกิดโรคติดตอ รวบรวมและวิเคราะห
สถิติขอมูลเกี่ยวกับการเกิดโรค ศึกษาเกี่ยวกับการระบาดของโรค หรือชวยปฏิบัติงาน สนับสนุนสงเสริมการให
บริการสาธารณสุขแกหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน วางแผนงานปฏิบัติงาน พิจารณาเสนอแนะ ตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผลงาน ใหบริการสาธารณสขุ ประสานการฝกอบรมและนิเทศงานแกเจาหนาที่และอาสาสมัคร และปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ

2  หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชน หรืองาน
อ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กํ าหนดเวลา 2 ป ใหเพิ่มเปน 3 ป ส ําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนง
เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2  ขอ 1

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 แลว จะตอง
1.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดย

เฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย
2.! มีความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชนที่คอนขางยากมาก ซึ่งจํ าเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรูความ

สามารถ หรือความชํ านาญงานคอนขางสูงมาก โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบ หรือภายใตการตรวจสอบบาง
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชน โดยใหบริการเยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพ

รางกาย ใหค ําแนะนํ าชวยเหลือสงเคราะหใหภูมิคุมกันโรคแกผูปวย หรือประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
เบื้องตน การสงเสริมสุขภาพอนามัยซึ่งรวมถึงงานอนามัยแมและเด็ก และงานทันตสา-ธารณสุขการสุขาภิบาล การ
ควบคุมปองกันโรค หรือปฏิบัติงานทางระบาดวิทยา เชน การสอบสวนภาวะการเกิดโรคติดตอ รวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเกิดโรค ศึกษาเกี่ยวกบัการระบาดของโรค ใหการนิเทศงานทางระบาดวิทยาแกเจาหนาที ่
หรือปฏิบัติงานสนับสนุนสงเสริมการใหบริการสาธารณสุข ฝกอบรมฟนฟูทางวิชาการแกเจาหนาที่และอาสาสมัคร
ที่ปฏิบัติงานดานสาธารณสุข ใหค ําปรึกษาแนะนํ า ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆเกี่ยวกับงานในหนาที ่และปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2  หรือเจาพนักงาน

สงเสริมสุขภาพ 2 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชนหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 หรือเจาพนักงาน
สงเสริมสุขภาพ 2 และดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 2 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชน หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  กํ าหนดเวลา 4 ป ให
เพิ่มเปน 5 ป ส ําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2  ขอ 1

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 3 แลว  จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชนที่ยากมาก ซึ่งจํ าเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรูความสามารถ หรือ

ความชํ านาญงานสูงมาก โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชน โดยการใหการรักษาพยาบาลเบื้องตน

การสงเสริมสุขภาพอนามัยซึ่งรวมถึงงานอนามัยแมและเด็ก และงานทันตสาธารณสุข การสุขาภิบาล การให
ภูมิคุมกันเพื่อการควบคุมปองกันโรค หรือปฏิบัติงานทางระบาดวิทยา เชน การสอบสวนภาวะการเกดิโรคติดตอ 
รวบรวมและวิเคราะหสถิติขอมูลเกี่ยวกับการเกิดโรค ศึกษาวิจัยเก่ียวกับการระบาดของโรค ใหการนิเทศงานทาง
ระบาดวิทยาแกเจาหนาที่ หรือปฏิบัติงานสนับสนุนสงเสริมการใหบริการสาธารณสุขแกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ดานการบริหารงานและวิชาการสาธารณสุข เชน วางแผนปฏิบัติงาน กํ าหนดวิธีการดํ าเนินงาน พิจารณาเสนอแนะ 
ใหบริการสาธารณสุข ฝกอบรมฟนฟูทางวิชาการแกเจาหนาที่และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานดานสาธารณสุข ฝกอบ
รม และใหคํ าปรึกษาแนะนํ า ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที ่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2  หรือเจาพนักงาน

สงเสริมสุขภาพ 2 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชนหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 หรือเจาพนักงาน
สงเสริมสุขภาพ 2 และดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 3 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชน หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 4 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3.! มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชนที่ยากมาก ซึ่งจํ าเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรูความสามารถ หรือ

ความชํ านาญงานสูงมาก โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชน โดยการใหการรักษาพยาบาลเบื้องตน

การสงเสริมสุขภาพอนามัยซึ่งรวมถึงงานอนามัยแมและเด็ก และงานทันตสาธารณสุข การสุขาภิบาล การให
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ดานการบริหารงานและวิชาการสาธารณสุข เชน วางแผนปฏิบัติงาน กํ าหนดวิธีการดํ าเนินงาน พิจารณาเสนอแนะ 
ใหบริการสาธารณสุข ฝกอบรมฟนฟูทางวิชาการแกเจาหนาที่และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานดานสาธารณสุข ฝกอบ
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1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 หรือเจาพนักงาน

สงเสริมสุขภาพ 2และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชนหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 หรือเจาพนักงาน
สงเสริมสุขภาพ 2 และดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 4 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชน หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 5 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3.! มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร
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