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ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน
ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องเพื่อต่ออายุใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
พ.ศ. 2564
ตามข้ อ บั งคั บ สภาการสาธารณสุ ข ชุ ม ชนว่า ด้ ว ยการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าต
ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2562 ได้ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษา
ต่อเนื่องเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนนั้น บัดนี้ เห็นเป็นการสมควร
ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๔) (ค) (ณ) และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ
ตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง (๑) แห่ งพระราชบัญ ญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่อง
เพื่อต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2564”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องเพื่อต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2562
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน
“การศึกษาต่อเนื่อง” หมายความว่า การศึกษาและหรือการอบรมที่จัดขึ้นโดยมีเป้าหมาย
เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การสาธารณสุ ข ชุ ม ชน และให้ ห มายความรวมถึ งกิ จ กรรม
เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ความสามารถทางวิช าชี พ หรือ วิช าการ หรือ มี ส่ว นร่วมในการพั ฒ นาบุ ค ลากร
หรือพัฒนาวิชาชีพ
“ศูนย์การศึกษาต่อเนือ่ ง” หมายความว่า ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่มีระยะเวลาในการศึกษาหรืออบรม
ไม่เกิน 4 เดือน
“หน่ ว ยคะแนน” หมายความว่า จานวนนับ ของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่ อง ซึ่งตี ค่าเป็ น
หน่วยคะแนนตามเกณฑ์ที่สภาการสาธารณสุขชุมชนกาหนด
“สถาบัน” หมายความว่า องค์กรหรือหน่วยงาน ที่ ทาหน้าที่เป็นสถาบันเพื่อจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง
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ข้อ 5 ให้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งขึ้ น ในสภาการสาธารณสุ ข ชุ ม ชน มี ชื่ อ ว่ า
“ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” มีชื่อย่อว่า “ศ.น.สธช. ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า
“Community Public Health Continuing Education” มีชื่อย่อว่า CPHCE
ข้อ 6 เครื่องหมายของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องมีลักษณะ ดังนี้

6.1 ความหมายของเครื่องหมายศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
มีคฑาแห่งเทพอัสเคลปิอุส ซึ่งหมายถึง วัฒนธรรมกรีกโบราณ งูเป็นสัญลักษณ์
ของปัญญา การรักษาและการกาเนิดใหม่
มีรัศมี หมายถึง แสงสว่างที่พวยพุ่งออกจากจุดศูนย์กลาง
มีใบไม้สีเขียวไพร หมายถึง สัญลักษณ์ของการพึ่งตนเอง การพึ่งพาอาศัย
ของสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต การกาเนิด การเติบโต การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่นคง
มีหนังสือเป็นฐาน หมายถึง ความรู้ สิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียน การค้นคว้า
ความคุ้น เคย ประสบการณ์ สิ่งที่ สั่งสมมาจากการฟั ง การคิด การปฏิ บัติ และการฝึกฝนจนเกิด
ความเชี่ยวชาญ
6.2 ความหมายโดยรวมของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนด้วยปัญญา ส่งต่อด้วยความรู้
เพื่อนช่วยเพื่อน พึ่งพาซึ่งกันและกัน ควบคู่ไปกับการมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน
ข้อ 7 ศูน ย์ก ารศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง จั ด ตั้ งขึ้ น โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ บริห ารจั ด การเกี่ ยวกั บ
การจัดการศึกษาต่อเนื่องในลักษณะต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบวิชาชีพ มีความรู้ ทักษะ
และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ สามารถให้บริการตามมาตรฐานของวิชาชีพ
ข้อ 8 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
8.1 เป็นศูนย์ในการจัดการการศึกษาต่อเนื่องของสภาการสาธารณสุขชุมชน
8.2 กาหนดมาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง
8.3 รับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง
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8.4 ตรวจสอบ รับรองหลักสูตรและหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของสถาบัน
ที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง
8.5 กาหนดจานวนหน่วยคะแนนและรหัสหลักสูตรและหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
8.6 จัดเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
8.7 ออกใบรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
8.8 ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง
8.9 เผยแพร่ข้อมูลการศึกษาต่อเนื่อง
8.10 รายงานการดาเนินงานของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องต่อสภาการสาธารณสุขชุมชน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8.11 เรื่องอื่น ๆ ตามที่สภาการสาธารณสุขชุมชนมอบหมาย
ข้อ 9 องค์ ก ร หรือ หน่ ว ยงานที่ จ ะท าหน้ าที่ เป็ น สถาบั น เพื่ อ จั ด การการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง
และได้ รั บ หน่ ว ยคะแนน ซึ่ งจะน าไปเป็ น หลั ก ฐานในการต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
การสาธารณสุขชุมชน ให้ยื่นคาขอเพื่อรับรองสถาบัน รับรองหลักสูตรและหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
จากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องก่อน
สถาบัน หลักสูตรและหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่ได้รับการรับรองจากศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องแล้ว สามารถดาเนินกิจกรรมภายในระยะเวลาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องกาหนด แต่ต้องไม่เกิน
5 ปี นั บแต่ วัน ที่ ศูน ย์การศึกษาต่อเนื่ องให้การรับรอง และหากสถาบัน ใดประสงค์จะจัด กิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่องต่อไป จะต้องขอรับรองเป็นสถาบันเพื่อจัดการศึกษาต่อเนื่องใหม่และยื่นขอรับรอง
หลักสูตรและหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่ องใหม่ตามวรรคหนึ่ง ภายใน 60 วันก่อนวันที่ครบกาหนด
การรับรองครั้งก่อน แล้วแต่กรณี
คุณสมบัติ ประเภท การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง การรับรองหลักสูตรและหรือ
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รวมทั้งการกาหนดหน่วยคะแนนให้เป็นไปตามที่สภาการสาธารณสุขชุมชน
ประกาศกาหนด
ข้อ ๑๐ ให้ สภาการสาธารณสุขชุมชนแต่งตั้งผู้ อานวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 1 คน
เพื่อปฏิบัติงานประจาศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
ข้อ ๑๑ ผู้อานวยการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
11.1 มีอายุไม่ต่ากว่า ๓๕ ปี
11.2 สามารถปฏิบัติงานให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้เต็มเวลา
11.3 เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหาร
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ข้อ ๑๒ ผู้อานวยการอยู่ในวาระคราวละ ๓ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
ข้อ ๑๓ นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว ผู้อานวยการอาจพ้นตาแหน่งเมื่อ
13.1 ตาย
13.2 ลาออก
13.3 คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนมีมติให้พ้นจากตาแหน่ง
ข้อ ๑๔ ผู้อานวยการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
14.1 บริหารงานตามวัตถุประสงค์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง และนโยบายของ
สภาการสาธารณสุขชุมชน
14.2 รับผิดชอบการบริหารงานทั่วไปของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
14.3 เสนอรายงานประจาปีของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องต่อสภาการสาธารณสุขชุมชน
14.4 อื่น ๆ ตามที่สภาการสาธารณสุขชุมชนมอบหมาย
ข้อ ๑๕ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรับรองสถาบัน การรับรองหลักสูตรและหรือ
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ดังนี้
15.1 การรับรองสถาบันที่จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนือ่ ง ครั้งละ ๓,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ บาท
15.2 การรับรองหลักสูตรและหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งละ ๕๐๐ ๕,๐๐๐ บาท
ข้อ ๑๖ สถาบันการศึกษาใดที่สภาการสาธารณสุขชุมชนได้ให้การรับรองแล้ว หากประสงค์
จะทาหน้าที่เป็นสถาบันเพื่อจัดการศึกษาต่อเนื่องด้วย ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นคาขอเพื่อรับรองสถาบัน
ตามข้อ 9 แต่ต้องยื่นขออนุมัตเิ ป็นสถาบันเพื่อจัดการศึกษาต่อเนื่อง และให้มีระยะเวลาดาเนินกิจกรรม
ตามที่สภาการสาธารณสุขชุมชนได้ให้การรับรองสถาบันดังกล่าวไว้แล้ว
ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖4
ไพศาล บางชวด
นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน

