
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

สายงาน           เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ  ท่ีปฏิบติังานทางการสาธารณสุขชุมชน  ซ่ึงมีลกัษณะ

งานท่ีปฏิบติัเกี่ยวกบัการสาธารณสุขแบบผสมผสาน  ทัง้การรักษาพยาบาลเบือ้งต้นและการฟืน้ฟูสภาพ 

การควบคุมป้องกนัโรค  การสง่เสริมสุขภาพอนามัย  ซ่ึงรวมถึงงานอนามยัแม่และเด็ก  งานสุขาภิบาล 

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม  งานโภชนาการ  และงานทนัตสาธารณสุข  ปฏิบติังานทางด้านระบาดวิทยา 

อบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่เจ้าหน้าท่ี ชุมชน และอาสาสมัครท่ีปฏิบติังานด้านสาธารณสุข 

หรือปฏิบติังานในลกัษณะส่งเสริมสนบัสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขในระดบัต่าง ๆ  

ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ช่ือและระดับของตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันี ้ คือ 

  เจ้าพนกังานสาธารณสุขชุมชน  2   ระดบั 2  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   เจ้าพนกังานสาธารณสุขชุมชน  3   ระดบั 3  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   เจ้าพนกังานสาธารณสุขชุมชน  4   ระดบั 4  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

  เจ้าพนกังานสาธารณสุขชุมชน  5   ระดบั 5  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   เจ้าพนกังานสาธารณสุขชุมชน  6   ระดบั 6  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.จ.กําหนดวันท่ี  21  มิถุนายน  2545 



 

ช่ือตําแหน่ง          เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานระดบัต้นเกี่ยวกบังานสาธารณสุขชุมชนท่ีค่อนข้างยาก 

ตามแนวทาง  คําชีแ้จง  และคู่มือปฏิบติังานท่ีมีอยู่กว้าง ๆ  ภายใต้การกํากบั  ตรวจสอบหรือสอนงานเป็น

ระยะ  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น ให้บริการรักษาพยาบาลเบือ้งต้น 

ให้บริการเยีย่มเยียนตรวจสุขภาพร่างกาย  ให้คําแนะนําช่วยเหลือ  ให้ภูมิคุ้มกนัโรค  ส่งเสริม สุขภาพ

อนามัยแก่ผู้ ป่วยหรือประชาชนทัว่ไป  ซ่ึงรวมถึงงานอนามัยแม่และเด็ก  และงานทนัตสาธารณสุข 

ดําเนินการด้านการสุขาภิบาลและงานอนามยัสิ่งแวดล้อม  ปฏิบติังานด้านระบาดวิทยาและการควบคุม 

ป้องกนัโรค  เช่น รวบรวมสถิติและข้อมูลการเกิดโรคติดต่อหรือโรคท่ีเป็นปัญหาทางสาธารณสุข ช่วย 

สอบสวนภาวะการเกิดโรคในเบือ้งต้น  ติดตามและรายงานการเกิดโรค  เก็บวัตถุติดเชือ้ส่งตรวจเป็นต้น  

หรือปฏิบติังานสนบัสนุนการให้บริการสาธารณสุขในด้านเวชภัณฑ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทางสาธารณสขุ  

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. ได้รับประกาศนียบตัรทางการสาธารณสุข  การพยาบาล การแพทย์แผนไทยซ่ึงมีระยะ 

เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีศึกษาวิชาสามัญหรือทางอื่นท่ี ก.จ.กําหนด

ว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้   หรือ 

2. ได้รับประกาศนียบตัรหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างการสาธารณสุข  การพยาบาลซ่ึงมี 

ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีศึกษาวิชาสามญัหรือทางอืน่ท่ี ก.จ.

กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้  หรือ 

3. ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูงหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างการแพทย์แผนไทย 

หรือทางอื่นท่ี ก.จ.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในงานสาธารณสุขอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้เกี่ยวกบักฎหมายว่าระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมายว่าด้วย ระเบียบ 

บริหารราชการแผ่นดิน  และกฎหมาย กฎ  ระเบียบ  และข้อบงัคบัอืน่ท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

3. มีความรู้เกี่ยวกบัระเบียบงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสม 

แก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 
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4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

5. มีความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างถูกต้อง  แม่นยํา 

6. มีความสามารถในการให้คําแนะนําเกี่ยวกบัระเบียบและวิธีการปฏิบติังานท่ีอยูใ่น 

ความรับผิดชอบ 

7. มีความรู้ความสามารถในการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้อยา่งเหมาะสมกบัหน้าท่ีความ 

รับผิดชอบของตําแหน่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.จ.กําหนดวันท่ี  21  มิถนุายน  2545 



 

ช่ือตําแหน่ง    เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  3 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบังานสาธารณสุขชุมชนท่ียาก 

พอสมควร  ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์กบังานท่ีปฏิบติัเพ่ือแก้ไขปัญหา และกําหนดทางเลือกท่ี 

นอกเหนือจากวิธีการหรือแนวทางท่ีมีอยูเ่ดิม  โดยปฏิบติังานภายใต้การกํากบั  แนะนํา  หรือตรวจสอบ 

งานบ้าง  หรืออาจได้รับมอบหมายงานบางส่วนให้รับผิดชอบ  โดยจะได้รับคําแนะนําเป็นพิเศษในกรณี 

ท่ีมีปัญหา  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น  ให้บริการรักษาพยาบาลเบือ้งต้น 

ให้บริการเยี่ยมเยียนตรวจสุขภาพร่างกาย ให้คําแนะนําช่วยเหลือ  ให้ภูมิคุ้มกนัโรค  ส่งเสริมสุขภาพอนามยั

แก่ผู้ ป่วยหรือประชาชนทัว่ไป   ซ่ึงรวมถึงงานอนามัยแม่และเด็ก   และงานทนัตสาธารณสุขดําเนินการ 

ด้านการสุขาภิบาลและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ปฏิบติังานทางระบาดวิทยา และการควบคุมป้องกนัโรค 

เช่น สอบสวนภาวะการเกิดโรคติดต่อ  รวบรวมและวิเคราะห์สถิติข้อมูลเกี่ยวกบัการเกิดโรค  ศึกษาเกี่ยวกบั

การระบาดของโรค  ช่วยปฏิบติังาน  สนบัสนุนส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุข แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เช่น  จดัหาคู่มือ  อุปกรณ์  เผยแพร่และแจกจ่ายเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกบัการให้บริการสาธารณสุข  ประสาน

การฝึกอบรม  และร่วมนิเทศงานแกเ่จ้าหน้าท่ีและอาสาสมคัรให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก ่

เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  เป็นต้น  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานสาธารณสุขชุมชน 2 และได้ดํารงตําแหน่ง 

ในระดบั 2 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานสาธารณสุข

ชุมชน หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กําหนดเวลา 2 ปี ให้เพ่ิมเป็น 3 ปีสําหรับผู้มี 

คุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานสาธารณสุขชุมชน  2  ข้อ  1 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าพนกังานสาธารณสุขชุมชน 2 แล้ว 

จะต้อง 

1. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสงัคม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

2. มีความสามารถในการสํารวจ  หาข้อมูล  ศึกษา  วิเคราะห์ปัญหา  และสรุปเหตุผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.จ.กําหนดวันท่ี  21  มิถุนายน  2545 



 

ช่ือตําแหน่ง      เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  4 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบังานสาธารณสุขชุมชนท่ียาก 

ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์กบังานท่ีปฏิบติั  เพ่ือปรับวิธีการและแนวทางดําเนินการให้เหมาะสม 

โดยปฏิบติังานภายใต้การกาํกบั  แนะนํา  ตรวจสอบเฉพาะกรณีท่ีจําเป็น หรืออาจได้รับมอบอาํนาจ 

งานบางส่วนให้รับผิดชอบ  โดยให้มีการรายงานผลเป็นระยะ  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น  ให้บริการรักษาพยาบาลเบือ้งต้น 

ให้บริการเยี่ยมเยียน  ตรวจสุขภาพ ให้คําแนะนําช่วยเหลือ ให้ภูมิคุ้มกนัโรค ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ 

ผู้ป่วยหรือประชาชนทัว่ไป  ซ่ึงรวมถึงงานอนามยัแม่และเด็ก และงานทนัตสาธารณสุขดําเนินการด้าน 

การสุขาภิบาลและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ปฏิบติังานทางระบาดวิทยา  และการควบคุมป้องกนัโรค   

เช่น  สอบสวนภาวะการเกิดโรคติดต่อ   รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัการเกิดโรคศึกษาเกี่ยวกบัการ

ระบาดของโรค  นิเทศงานทางระบาดวิทยาแก่เจ้าหน้าท่ี   หรือปฏิบติังานสนบัสนุนส่งเสริมการให้บริการ 

สาธารณสุขแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เช่น ช่วยวางแผนปฏิบติังาน  พิจารณาเสนอแนะการให้บริการ 

สาธารณสุข อบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่เจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัครท่ีปฏิบติังานด้าน 

สาธารณสุข  ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ  ให้คําปรึกษาแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  

ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  เป็นต้น  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานควบคุมโรค  2  หรือเจ้าพนกังาน 

ส่งเสริมสุขภาพ  2  หรือเจ้าพนกังานสุขาภิบาล 2 หรือเจ้าพนกังานสาธารณสุขชุมชน  2  และได้ดํารง

ตําแหน่งในระดบั 3 หรือ ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังาน 

สาธารณสุขชุมชน  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1  ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานควบคุมโรค  2  หรือเจ้าพนกังาน 

ส่งเสริมสุขภาพ  2  หรือเจ้าพนกังานสุขาภิบาล 2 หรือเจ้าพนกังานสาธารณสุขชุมชน  2และได้ดํารง 

ตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 2 หรือ ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบั

งานสาธารณสุขชุมชน  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  กําหนดเวลา 4 ปีให้เพ่ิมเป็น 5 ปี 

สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานสาธารณสุขชุมชน 2  ข้อ  1 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าพนกังานสาธารณสุขชุมชน 3 แล้ว 

จะต้อง 

1. มีความรู้  ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ  ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

2. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
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ช่ือตําแหน่ง    เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  5 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบังานสาธารณสุขชุมชนท่ีค่อนข้าง 

ยากมาก  ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์กบังานท่ีปฏิบติั  เพ่ือกําหนดแนวทางและจดัทําแผนปฏิบติังาน 

โดยไม่ต้องมีการกํากบั  ตรวจสอบ แนะนํา หรือได้รับมอบอาํนาจเต็มท่ี  มีอิสระ  ในการทํางาน โดยจะมี

การกลัน่กรองบางเร่ืองท่ีสําคญั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น ให้บริการรักษาพยาบาลเบือ้งต้น 

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน  ซ่ึงรวมถึงงานอนามยัแม่และเด็ก  และงานทนัตสาธารณสุขดําเนินงาน

เกี่ยวกบัการสุขาภิบาล การให้ภูมิคุ้มกนัเพ่ือการควบคุมป้องกนัโรค  หรือปฏิบติังานทางระบาดวิทยา เช่น  

สอบสวนภาวะการเกิดโรคติดต่อ  รวบรวมและวิเคราะห์สถิติข้อมูลเกี่ยวกบัการเกิดโรค  ศึกษาการระบาด

ของโรค นิเทศงานทางระบาดวิทยาแก่เจ้าหน้าท่ี หรือปฏิบติังานสนบัสนุนส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุข

แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น วางแผนปฏิบติังาน กําหนดวิธีการดําเนินงาน  พิจารณาเสนอแนะการ

ให้บริการสาธารณสุข  อบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานและฟืน้ฟูทางวิชาการแก่เจ้าหน้าท่ีและ 

อาสาสมัครท่ีปฏิบติังานด้านสาธารณสุข  ให้คําปรึกษาแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหา

และชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  เป็นต้นและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานควบคุมโรค  2  หรือเจ้าพนกังาน 

ส่งเสริมสุขภาพ  2  หรือเจ้าพนกังานสุขาภิบาล 2 หรือเจ้าพนกังานสาธารณสุขชุมชน 2 และได้ดํารง

ตําแหน่งในระดบั 4 หรือ ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังาน 

สาธารณสุขชุมชน หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานควบคุมโรค 2 หรือเจ้าพนกังานส่งเสริม 

สุขภาพ 2 หรือเจ้าพนกังานสุขาภิบาล 2 หรือเจ้าพนกังานสาธารณสุขชุมชน 2 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํา

กว่าระดบั 3 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานสาธารณสขุ

ชุมชน  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 

 

 

 

 



 

- 2 - 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบั เจ้าพนกังานสาธารณสุขชุมชน 4 แล้ว 

จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

3. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา 

และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรุงปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 
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ช่ือตําแหน่ง    เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  6 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบังานสาธารณสุขชุมชนท่ียากมาก 

ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์กบังานท่ีปฏิบติั  เพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงาน  เพ่ือให้ 

การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด  โดยไม่ต้องมีการกํากบั  ตรวจสอบ แนะนํา  หรือสามารถ 

วางแผนการปฏิบติังานเอง  ตดัสินใจ  แก้ไข  ปรับเปลี่ยนแผน  หรือแก้ปัญหาในงานท่ีรับผิดชอบโดยอิสระ 

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น ให้บริการรักษาพยาบาลเบือ้งต้น 

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน  ซ่ึงรวมถึงงานอนามยัแม่และเด็ก  และงานทนัตสาธารณสุข  ดําเนินงาน 

เกี่ยวกบัการสุขาภิบาล  การให้ภูมิคุ้มกนัเพ่ือการควบคุมป้องกนัโรค  ปฏิบติังานทางระบาดวิทยา  เช่น 

สอบสวนภาวะการเกิดโรคติดต่อ  รวบรวมและวิเคราะห์สถิติข้อมูลเกี่ยวกบัการเกิดโรค  ร่วมศึกษาวิจยั 

เกี่ยวกบัการระบาดของโรค  นิเทศงานทางระบาดวิทยาแก่เจ้าหน้าท่ีหรือปฏิบติังานสนบัสนุน ส่งเสริม 

การให้บริการสาธารณสุขแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น วางแผนปฏิบติังาน กําหนดวิธีการดําเนินงาน 

พิจารณา  เสนอแนะการให้บริการสาธารณสุข  ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน และฟืน้ฟูทางวิชาการ 

แก่เจ้าหน้าและอาสาสมัครท่ีปฏิบติังานด้านสาธารณสุข  ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ี 

ระดบัรองลงมาและบคุคลท่ีเกี่ยวข้อง  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  เป็นต้น 

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานควบคุมโรค  2  หรือเจ้าพนกังานส่ง 

เสริมสุขภาพ  2 หรือเจ้าพนกังานสุขาภิบาล 2 หรือเจ้าพนกังานสาธารณสุขชุมชน  2 และได้ดํารงตําแหน่ง

ในระดบั  5 หรือ ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานสาธารณสุข

ชุมชน  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1  ปี หรือ 

2.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานควบคุมโรค 2 หรือเจ้าพนกังานส่งเสริม 

สุขภาพ 2 หรือเจ้าพนกังานสุขาภิบาล 2 หรือเจ้าพนกังานสาธารณสุขชุมชน  2  และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํา

กว่าระดบั 4  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังาน

สาธารณสุขชุมชน หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบั เจ้าพนกังานสาธารณสุขชุมชน 5 แล้ว 

จะต้อง 

1. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการทําแผ่นตารางทําการ (Spreadsheet) 

2. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

3. มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
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