4-6-007
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานสาธารณสุข

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
สาธารณสุขแบบผสมผสาน ทั้งการรักษาพยาบาลเบื้องตน การฟนฟูสุขภาพ การควบคุมปองกันโรค
การสงเสริมสุขภาพและอนามัย งานสุขาภิบาล ซึ้งรวมถึงงานวางแผนครอบครัว งานอนามัยแมและเด็ก
งานอนามัยโรงเรียน งานอนามัยสิ่งแวดลอม งานใหสุขศึกษาและภูมิคุมกันโรค งานโภชนาการ และงาน
ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงานทางดานระบาดวิทยา งานเผยแพร อบรม สาธิต ใหความรูดานสาธารณสุขมูล
ฐานแกเจาหน าที่ ผูนําทองถิ่ น ชุมชน ประชาชน และอาสาสมัครที่ปฏิบัติ งานดานสาธารณสุข หรือ
ปฏิ บั ติ ง านในลั ก ษณะส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานสาธารณสุ ข ในระดั บ ต า ง ๆ
ประสานงานใหความรวมมือกับแพทย หรือเจาหนาที่ฝายรักษาพยาบาลในงานสาธารณสุข รวมทั้งรวม
ปฏิบัติงานศึกษา วิจัย สํารวจ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้ประกอบดวย
เจาพนักงานสาธารณสุข
เจาพนักงานสาธารณสุข
เจาพนักงานสาธารณสุข

ระดับปฏิบัติงาน
ระดับชํานาญงาน
ระดับอาวุโส

ก.พ. กําหนดวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

4-6-007-1
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานสาธารณสุข

ชื่อตําแหนงในสายงาน

เจาพนักงานสาธารณสุข

ระดับตําแหนง

ปฏิบัติงาน

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิ บั ติ ง านด า นการสาธารณสุ ข ตามแนวทาง แบบอย า ง ขั้ น ตอน และวิ ธี ก ารที่ ชั ด เจน ภายใต
การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ใหบริการในงานดานสาธารณสุข เพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่มีมาตรฐานและสุข
ภาวะที่ดี
(2) เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อจัดทํารายงาน และนําเสนอเจาหนาที่ระดับสูงขึ้นไป
(3) ดูแล บํารุงรักษา เวชภัณฑเครื่องมืออุปกรณ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงานและ
เปนไปตามมาตรฐาน
2. ดานการบริการ
(1) ใหความรู ประชาสัมพันธ ในงานดานสาธารณสุขเบื้องตน แกประชาชน เพื่อใชใน
การดูแลสุขภาพตนเองไดอยางเหมาะสม
(2) ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกัน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยาง
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. ไดรับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทยแผนไทย
ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 2 ปตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอยาง
อื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังกลาว หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
2. ไดรับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ พยาธิวิทยา เซลล
วิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือ
คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังกลาว หรือสาขาวิชาอื่นที่
ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสาธารณสุข โภชนาการ การแพทยแผนไทย
เวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังกลาว
หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
4. ได รับ ประกาศนีย บัต รหรื อคุณ วุฒิอยา งอื่น ที่ ก.พ. กํ า หนดว า ใชเ ปน คุ ณ สมบัติเ ฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
1. ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
2. ทักษะทีจ่ ําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
3. สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง

ก.พ. กําหนดวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

4-6-007-2
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานสาธารณสุข

ชื่อตําแหนงในสายงาน

เจาพนักงานสาธารณสุข

ระดับตําแหนง

ชํานาญงาน

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยตอง
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ
และความชํานาญงานดานการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่คอนขางยาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญา โดยใช ค วามรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํ า นาญงานด า นการสาธารณสุ ข
ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาที่คอนขางยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ใหบริการ ประยุกตการปฏิบัติงาน วิธีการทํางาน ตัดสินใจแกไขปญหา ในงานดาน
สาธารณสุข เพื่อพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
(2) ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย จัดทํารายงานขอมูลทางดานสาธารณสุข เพื่อให
เจาหนาที่ระดับสูงขึ้นไปนําไปใชประกอบการวางแผน และการพัฒนาคุณภาพงานไดอยางเหมาะสม
(3) ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล บํารุงรักษา เวชภัณฑ เครื่องมืออุปกรณ เพื่อใหเปนไปตาม
มาตรฐาน
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2. ดานการกํากับดูแล
(1) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงานในระดับรองลงมา เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
(2) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. ดานการบริการ
(1) ใหความรู แนะนํา ประชาสัมพันธในงานดานสาธารณสุข แกประชาชน เพื่อใชใน
การดูแลสุขภาพตนเองไดอยางเหมาะสม
(2) ติดตอ ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา 5 ป กําหนดเวลา 5 ป
ใหลดเปน 4 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน
ขอ 2 หรือ ขอ 3 หรือขอ 4 ที่เทียบไดไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือดํารงตําแหนงอยางอื่น
ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด โดยจะตองปฏิบัติงานสาธารณสุข
หรืองานอื่ น ที่ เ กี่ย วข อ งตามที่ สว นราชการเจ าสังกัด เห็น ว าเหมาะสมกั บ หนาที่ค วามรั บผิ ด ชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
1. ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
2. ทักษะทีจ่ ําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
3. สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
ก.พ. กําหนดวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

4-6-007-3
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานสาธารณสุข

ชื่อตําแหนงในสายงาน

เจาพนักงานสาธารณสุข

ระดับตําแหนง

อาวุโส

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยตอง
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ
และความชํานาญงานดานสาธารณสุข คอนขางสูง มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่
ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในงานที่คอนขางยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใชความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานดานสาธารณสุข คอนขางสูง ปฏิบัติงานตองตัดสินใจ
หรือแกปญหาในงานที่คอนขางยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) วิ เ คราะห ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการปฏิ บั ติ ง านและแก ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในงานด า น
สาธารณสุข ประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
(2) ประเมินและสรุปสถานการณการระบาดของโรค เพื่อวางแผนการดําเนินงานที่
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
(3) ศึ ก ษา ค น คว า วิ เ คราะห จั ด ทํ า รายงานด า นสาธารณสุ ข เพื่ อ นํ า ไปใช ใ นการ
วางแผนปรับปรุงระบบงานใหมีประสิทธิภาพ
(4) วางแผนเพื่อดําเนินการควบคุม ตรวจสอบ ดูแล บํารุงรักษา เวชภัณฑ เครื่องมือ
อุปกรณ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน
2. ดานการกํากับดูแล
(1) ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุ
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เปาหมายและวัตถุประสงคของหนวยงาน
(2) ควบคุม กํากับ ดูแลโครงการขนาดเล็กที่มีขั้นตอนการดําเนินงานไมซับซอน เพื่อให
การบริหารจัดการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน
3. ดานการบริการ
(1) ประชุม ตอบปญหา เสนอความเห็นเกี่ยวกับงานดานสาธารณสุข แกองคกร หรือ
ชุมชน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายของหนวยงาน
(2) ประสานงานกับหนวยงานราชการ เอกชน ประชาชน ในงานดานสาธารณสุขที่มี
ความซับซอน เพื่อสรางความรวมมือและการสนับสนุนในการบริการดานสาธารณสุข ที่เปนประโยชน
ตอการทํางานของหนวยงาน
(3) จัด ทํา เอกสาร ตํา รา คูมือ เอกสารสื่อเผยแพรที่เ กี่ย วขอ งกับงานดานสาธารณสุข
ในรูปแบบตาง ๆ เพื่อการเรียนรูและความเขาใจแกเจาหนาที่ ภายในหนวยงาน และประชาชน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน มาแลวไมนอยกวา 6 ป หรือดํารง
ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด โดยจะตองปฏิบัติงาน
สาธารณสุ ข หรื อ งานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งตามที่ ส ว นราชการเจ า สั ง กั ด เห็ น ว า เหมาะสมกั บ หน า ที่ ค วาม
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป
เงินเดือนขั้นสูงสําหรับตําแหนง
ใหไดรับเงินเดือนถึงอัตราขั้นสูงของบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
1. ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
2. ทักษะทีจ่ ําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
3. สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
ก.พ. กําหนดวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

