
(สําเนา)
ประกาศกรมอนามัย

เรื่อง  รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
ในตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ดานอนามัยสิ่งแวดลอม)

ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ดานสงเสริมสุขภาพ) ตําแหนงนักโภชนาการปฏิบัติการ
ตําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติการ และตําแหนงนายชางศิลปปฏิบัติงาน

………………………………
ดวยกรมอนามัยจะดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

ในตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ดานอนามัยสิ่งแวดลอม) ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ (ดานสงเสริมสุขภาพ)ตําแหนงนักโภชนาการปฏิบัติการ ตําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทย
ปฏิบัติการ และตํ าแหน งนายช า ง ศิลปป ฏิบัติ งาน ฉะนั้น อาศัย อํานาจตามความในมาตรา 53
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 17
ลงวนัท่ี 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ จึงประกาศ
รับสมัครสอบแขงขันฯ ดังรายละเอียดตอไปนี้

1. ตําแหนงท่ีจะบรรจุและแตงตั้ง และเงินเดือนท่ีจะไดรับ
1.1 ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ดานอนามัยสิ่งแวดลอม) ตําแหนงนักวิชาการ

สาธารณสุขปฏิบัติการ (ดานสงเสริมสุขภาพ) ตําแหนงนักโภชนาการปฏิบัติการ ตําแหนงนักวิทยาศาสตร
การแพทยปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหวาง 15,000 – 16,500 บาท

1.2 ตําแหนงนายชางศิลปปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือนระหวาง 11,500 – 12,650 บาท
โดยใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัย ลงวันท่ี 21 เมษายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ

และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ และประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2556
หรืออัตราเงินเดือนและสิทธิประโยชนตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008.1/154 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน
2556 ในกรณีท่ีเปนพนักงานราชการหรือลูกจางชั่วคราว ท่ีไดรับการจางใหปฏิบัติงาน ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

2. จํานวนตําแหน งว างครั้งแรก 17 ตําแหนง
หนวยท่ี 1 ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ดานอนามัยสิ่งแวดลอม)

ตําแหนงวางครั้งแรกจํานวน 6 อัตรา
- สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม  จํานวน 3 อัตรา
- ศูนยอนามัยท่ี 2 สระบุรี  จํานวน 3 อัตรา

หนวยท่ี 2 ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ดานสงเสริมสุขภาพ)
ตําแหนงวางครั้งแรกจํานวน 3 อัตรา

- ศูนยอนามัยท่ี 2 สระบุรี  จํานวน 2 อัตรา
- ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา จํานวน 1 อัตรา
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หนวยท่ี 3 ตําแหนงนักโภชนาการปฏิบัติการ
ตําแหนงวางครั้งแรกจํานวน 6 อัตรา

- สํานักโภชนาการ จํานวน 4 อัตรา
- ศูนยอนามัยท่ี 4 ราชบุรี จํานวน 1 อัตรา
- ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา จํานวน 1 อัตรา

หนวยท่ี 4 ตําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติการ
ตําแหนงวางครั้งแรกจํานวน1 อัตรา

- ศูนยหองปฏิบัติการ  สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม จํานวน 1 อัตรา
หนวยท่ี 5 ตําแหนงนายชางศิลปปฏิบัติงาน

ตําแหนงวางครั้งแรกจํานวน 1 อัตรา
- สํานักโภชนาการ จํานวน 1 อัตรา

3. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้

4. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ
4.1 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติท่ัวไป และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติท่ัวไป

(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะตองหาม

(1) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(2) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือ

จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.
(3) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน

ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน
(4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม
(5) เปนกรรมการ หรือผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรค

การเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง
(6) เปนบุคคลลมละลาย
(7) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืน

ของรัฐ
/ (9) เปนผูเคย...
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(9) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน

(10) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอ่ืน

(11) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงาน
ในหนวยงานของรัฐ

ผูท่ีจะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข.(4) (6) (7)
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ.อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหามตาม (8)
หรือ (9) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหามตาม (10)
ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตตอหนาท่ี สําหรับผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 ข. (1) ใหมีสิทธิสมัครสอบแขงขันได
แตจะมีสิทธิไดรับการบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญท่ีสอบแขงขันไดตอเม่ือพนจากการเปนผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองแลว

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบแขงขัน
เพ่ือบรรจุเขารับราชการ  ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 27
มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538

4.2 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ีระบุไวในรายละเอียดแนบทาย
ประกาศนี้

5. การรับสม ัครสอบ
5.1 ผ ู ประสงค จะสม ัครสอบ สม ัครไดทางอ ินเทอรเน็ต ตั้งแตว ันท่ี 10 สิงหาคม 2558

ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ช ั่วโมง ไม เวนวันหยุดราชการตามข ั้นตอนดงันี้
(1) เปดเว ็บไซต http://job.anamai.moph.go.th ห ัวข อ “รับสม ัครสอบ”
(2) กรอกขอความใหถ ูกตองและครบถ วน ปฏ ิบัติตามข ั้นตอนท ี่กำหนด ระบบ

จะก ําหนดแบบฟอรมการช ําระเงินผ านเคานเตอร  บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให โดยอ ัตโนม ัติ
(3) พ ิมพ แบบฟอรมการช ําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ น หรือ

หากไม มีเครื่องพ ิมพ ในขณะนั้น ให บันท ึกขอม ูลเก ็บไวในรูปแบบ File ลงในส ื่อบนัทึกข อม ูล
ในกรณีไมสามารถพิมพแบบฟอรมการช ําระเงินหร ือบันท ึกขอม ูลได ผ ู สมัครสามารถ

เข าไปพ ิมพ แบบฟอรมการช ําระเงิน หรือบันทึกขอม ูลลงในส ื่อบันท ึกข อม ูลใหมไดอีก แต จะไมสามารถแกไขข อม ูล
ในการกรอกใบสม ัครในครั้งแรกท ี่สมบูรณแล วได

5.2 นําแบบฟอรมการช ําระเงินไปช ําระเงินเฉพาะท่ีเคาเตอร  บมจ.ธนาคารกร ุงไทย
ท ุกสาขาท ั่วประเทศ ตั ้งแตว ันท่ี 10 สิงหาคม 2558 ถึงวันท่ี 1 กันยายน 2558 ภายในเวลาท ําการของ
ธนาคาร การร ับสม ัครสอบจะมีผลสมบรูณเม ื่อชำระค าธรรมเนียมในการสม ัครสอบเรียบร อยแลว

5.3 ค าธรรมเนียมในการสม ัครสอบตําแหนงละ 330 บาท ซึ่งประกอบดวย
(1) ค าธรรมเนยีมสอบ จํานวน 300 บาท
(2) ค าธรรมเนยีมธนาคารรวมค าบริการทางอ ินเทอรเน็ต จำนวน 30 บาท
ค าธรรมเน ียมจะไมจ ายคืนใหไมว ากรณ ีใด ๆ ท้ังสิน้
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5.4 ผูสม ัครสอบท่ีช ําระคาธรรมเนียมสอบแล ว จะได รับเลขประจำตัวสอบ
โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำด ับของการชำระค าธรรมเนียมสอบ ท้ังนี้ ผูสมัครสอบสามารถ
ตรวจสอบสถานะของการชําระเงินไดภายหลังการชําระเงิน และผูสมัครสอบสามารถพิมพใบสมัครสอบ
พรอมเลขประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวสอบ ไดตั้งแตวันท่ี 4 กันยายน 2558 ท่ีเว็บไซตกรมอนามัย
http://job.anamai.moph.go.th

5.5 ผูสมัครสอบสามารถสมัครไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น
5.6 ผูสมัครสอบสามารถสมัครไดเพียง 1 ตําแหนงเทานั้น

6. เง่ือนไขในการรับสม ัครสอบ
6.1 ผ ู สม ัครสอบจะต องเปนผ ูมีว ุฒ ิการศ ึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตําแหนง

ของผ ู มีส ิทธ ิสม ัครสอบ ในขอ 4.2 โดยจะต องเปนผ ูส ําเร็จการศ ึกษาและไดร ับการอนุมัติจากผ ูมีอ ํานาจอนุมัติ
ภายใน ว ันปดรับสมัครสอบ คือ ว ันท่ี 31 สิงหาคม 2558 ท ั้งนี้ การส ําเร็จการศ ึกษาตามหลักส ูตรข ั้นปริญญาบัตร
หรือหลักสูตรข้ันประกาศนียบัตร ของสถานศ ึกษาใด จะถ ือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก ี่ยวก ับการส ําเร็จ
การศ ึกษาตามหล ักส ูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ

6.2 ผูสมัครสอบจะตองมีหนังสือรับรองผลการสอบผานการวัดความรูความสามารถ
ท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีข้ึนไป สําหรับผูสมัครสอบตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
(ดานอนามัยสิ่งแวดลอม) ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ดานสงเสริมสุขภาพ) ตําแหนง
นักโภชนาการปฏิบัติการ และตําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติการ และจะตองมีหนังสือรับรองผล
การสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร  สําหรับผูสมัคร
ตําแหนงนายชางศิลปปฏิบัติงาน

กรณีท่ีผูสมัครสอบไมมีหนังสือรับรองผลการสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ัวไป
ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตร  เม่ือสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ีใช
เฉพาะตําแหนงแลว  จะตองสมัครสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. ซึ่งสํานักงาน ก.พ.
จัดใหสําหรับสวนราชการตาง ๆ ท่ีเปดสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ  ซึ่งจะแจงรายละเอียดให
ทราบตอไป

6.3 การสมัครสอบตามข้ันตอนขางตน ถือวาผูสมัครสอบเปนผูลงลายมือชื่อและรับรอง
ความถูกตองขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และ
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูล
อันเปนเท็จอาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137

6.4 ผ ู สม ัครสอบต องรับผ ิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว าเปนผ ูมีค ุณสมบัติ
ตรงตามประกาศร ับสม ัครสอบ และต องกรอกรายละเอ ียดต าง ๆ ให ถูกต องครบถ วนตรงตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีความผ ิดพลาดอ ันเก ิดจากผ ูสม ัคร หรือตรวจพบว าเอกสารหล ักฐาน ซึ่งผ ูสมัครนํามายื่นไมตรง
หรือไม เปนไปตามประกาศรับสม ัครสอบ กรมอนามัยจะถือว าผ ู สม ัครสอบเปนผ ูขาดค ุณสมบติในการสม ัคร
สอบครั้งนี้ มาตั้งแต ต น และจะไม ค ืนค าธรรมเนยีมในการสม ัครสอบ
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7. การประกาศรายชื่อผ ูสม ัครสอบ ว ัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก ี่ยวก ับการสอบ
กรมอนามัย จะประกาศรายช ื่อผูสม ัครสอบ ว ัน เวลา สถานท ี่สอบ และระเบียบเก ี่ยวก ับ

การสอบในว ันท ี่ 8 กันยายน 2558 ท ี่กองการเจาหน าท ี่ อาคาร 2 ช ั้น 2 กรมอนามัย ถนนตวิานนท ตําบล
ตลาดขวัญ อ ําเภอเม ือง จังหว ัดนนทบุรี หรือดูได จากเว ็บไซตกรมอนามัย http://job.anamai.moph.go.th/
ห ัวข อ “การประกาศรายช ื่อผ ูสม ัครสอบ ว ัน เวลา สถานท ี่สอบ และระเบียบเก ี่ยวก ับการสอบ”

8. หล ักส ูตรและว ิธ ีการสอบ
8.1 สอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

ผูสมัครสอบในตําแหนงใดตองสอบวิชาเฉพาะตําแหนงนั้นตามท่ีไดกําหนดไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
8.2 สอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติ

การศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤตกิรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ ท้ังนี้ อาจใช
วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรู ท่ีอาจใชเปนประโยชน ในการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติจรรยาบรรณของ
ขาราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับเพ่ือนรวมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอ่ืน เปนตน และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ีจําเปนของ
ตําแหนง

ผูมีสิทธิเขาสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง จะตองเปนผูสอบผานการ
วัดความรูความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรขึ้นไป  และ
สอบผานการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง

9. หล ักฐานท ี่ต องย่ืนในว ันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง
9.1 ใบสม ัครท ี่พ ิมพ จากอ ินเทอรเน็ต ใหติดรูปถายหน าตรง ไม สวมหมวก และไมสวม

แว นตาดํา ถ ายไมเก ิน 1 ป ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายม ือช ื่อในใบสม ัครใหครบถ วน
9.2 ส ําเนาปริญญาบัตรหรือสําเนาประกาศนียบัตร และส ําเนาระเบียนแสดงผล

การศ ึกษา (Transcript of Records) ท ี่แสดงว าเปนผ ูมีคุณว ุฒ ิการศ ึกษาตรงตามประกาศรับสม ัคร โดยต อง
ส ําเร็จการศึกษาและไดร ับอนุมัตจิากผ ูมีอ ํานาจอนุม ัติภายในว ันปดรับสม ัคร จํานวนอย างละ 2 ฉบับ

ท ั้งน ี้ ผ ู ท่ีจะถ ือว าเปนผ ูส ําเร็จการศ ึกษาตามหล ักส ูตรข ั้นปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
ของสถานศ ึกษาใดนั้นจะถ ือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท ี่เก ี่ยวก ับการส ําเร็จการศ ึกษาตามหล ักสูตรของ
สถานศ ึกษานั้น ๆ เปนเกณฑโดยจะตองส ําเร็จการศ ึกษาภายในว ันปดรับสมัคร ค ือ ว ันท่ี 31 สิงหาคม 2558
ในกรณีที่ไม สามารถนําหล ักฐานการศึกษาด ังกล าวมายื่นพร อมใบสม ัครสอบได ก ็ใหนำหนังส ือรับรองค ุณว ุฒ ิ
ท่ีสถานศ ึกษาออกใหโดยระบุสาขาว ิชาท ี่ส  ําเร็จการศ ึกษาและว ันท ี่ที่ ไดร ับอนุม ัติปริญญาบัตรหรือ
ประกาศนียบัตร ซึ่งจะต องอยูภายในก ําหนดว ันปดรับสม ัครมายื่นแทน

9.3 ส ําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
9.4 ส ําเนาหล ักฐานอ ื่น ๆ เช น ใบส ําค ัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณ ี

ช ื่อ-นามสก ุล ในหล ักฐานการสม ัครไมตรงก ัน) เปนต น จํานวน 1 ฉบับ
9.5 ส ําเนาหนังส ือรบัรองผลการสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ัวไป ของ ก.พ. ระดับ

ปริญญาตรี หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ข้ึนไป จํานวน 1 ฉบับ หรืออาจใหมายื่นตามวันท่ีสวน
ราชการกําหนด  ท้ังนี้  ตองเปนวันกอนประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได
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9.6 ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเก ิน 1 เด ือน และแสดงว าไมเป ็นโรคท ี่ตองหามตามกฎ
ก.พ. ว าด วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งไดแก

- ว ัณโรคในระยะแพร กระจายเช ื้อ
- โรคเท าช างในระยะท ี่ปรากฏอาการเปนท ี่ร ังเก ียจแกส ังคม
- โรคติดยาเสพติดให โทษ
- โรคพ ิษส ุราเรื้อรงั
- โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรคต อการ

ปฏ ิบัติงานในหน าท ี่ตามท ี่ ก.พ. ก ําหนด
ส ําเนาเอกสารทุกฉบับใหผ ูสมัครเข ียนค ํารับรองวา “ส ําเนาถ ูกต อง” ลงช ื่อ ว ันท่ี และ

ระบุ เลขประจําตัวสอบก ําก ับไวมุมบนด านขวาท ุกหน าของส ําเนาเอกสาร
10. เกณฑ การตัดส ิน

ผูสอบผานการสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง จะตองได
คะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 และผูสอบผานการสอบแขงขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนง จะตองได
คะแนนไมต่ํากวารอยละ 60

11. การข้ึนบัญช ีผูสอบแข งขันได
กรมอนามัย  จะประกาศการข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได โดยเรียงลําดับท่ีจากผูไดคะแนน

รวมสูงสุดลงมาตามลําดับ  ในกรณีท่ีมีผูสอบไดคะแนนรวมเทากันใหผูสอบไดคะแนนการสอบเพ่ือวัดความ
เหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา  ถาไดคะแนนการสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับ
ตําแหนงเทากัน  ใหผูท่ีไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา

การข ึ้นบัญช ีผูสอบแข งข ันได จะข ึ้นบัญช ีไว เปนเวลาไมเก ิน 2 ป นับตั้งแตว ันข ึ้นบัญชี
แต ถ าม ีการสอบแข งข ันอย างเดียวก ันนี้อ ีก และไดประกาศข ึ้นบัญช ีผ ู สอบแข งข ันไดใหมแลว บัญชีผ ูสอบ
แขงข ันได  ครั้งนีเ้ปนอ ันยกเล ิก

12. การบรรจุและแต งตั้ง
ผ ูสอบแข งข ันไดจะไดรับการบรรจุและแต งตั้งตามล ําดับท ี่ในบัญช ีผ ูสอบแข งข ันได

โดยไดร ับเง ินเด ือนตามคุณวุฒิที่ก ําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตําแหน งน ั้น ตามที่ระบุไวในขอ 1
13. การรับโอนผูสอบแขงขันได

กรมอนามัย ไมรับโอน ผูสอบแขงขันไดท่ีเปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภท
ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

กรมอนามัย  จะดําเนินการสอบแขงขันดวยความโปรงใส  ยุติธรรมและเสมอภาค  ดังนั้น
หากมีผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหทานไดรับการข้ึนบัญชี  หรือมีพฤติการณในทํานองเดียวกันนี้
โปรดอยาไดหลงเชื่อและแจงใหกรมอนามัย ทราบดวย

ประกาศ ณ ว ันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ) ณรงค  สายวงศ

(นายณรงค  สายวงศ)
รองอธิบดีกรมอนามัย  ปฏิบัตริาชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย
สําเนาถูกตอง
ศิริมา  ทองผิว

(นางสาวศิริมา  ทองผิว)
นักทรัพยากรบคุคลปฏิบัติการ

ศิริมา/คัด



เอกสารแนบทายประกาศ

เอกสารแนบทายประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการของกรมอนามัย
หนวยท่ี 1 ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ดานอนามัยสิ่งแวดลอม)

อัตราเงินเดือน ระหวาง 15,000 – 16,500 บาท โดยใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัย ลงวันท่ี 21
เมษายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ และ
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2556 หรืออัตราเงินเดือนและสิทธิประโยชนตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008.1/154 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2556 ในกรณีท่ีเปนพนักงานราชการหรือลูกจาง
ชั่วคราว ท่ีไดรับการจางใหปฏิบัติงาน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ตําแหนงวางครั้งแรก จํานวน 6 อัตรา
ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานดานวิชาการสาธารณสุข ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ศึกษา  คนควา  วิเคราะห  วิจัย  สํารวจ รวบรวม ขอมูลทางวิชาการเบื้องตนท่ีไมซับซอน
เก่ียวกับงานดานสาธารณสุข เชน  การสงเสริมสุขภาพ  การเฝาระวังโรค  การควบคุมปองกันโรคและภัย
สุขภาพ  และการฟนฟูสุขภาพ  รวมท้ัง  การดูแลรักษาพยาบาล  การจัดบริการสุขภาพ  การสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ  การสุขาภิบาล  อนามัยสิ่งแวดลอม  พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใชกฎหมาย
สาธารณสุข  เพ่ือชวยในการเสริมสรางระบบการสาธารณสุขท่ีดี

(๒) สรุปรายงานเก่ียวกับการดําเนินงาน  หรือรายงานการรวบรวมขอมูลทางวิชาการดาน
สาธารณสุข เสนอผูบังคับบัญชา  เพ่ือประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน

(๓) ติดตามผลการศึกษา  วิเคราะห  และวิจัยงานดานสาธารณสุข  เพ่ือนํามาใชในการ
ปฏิบัติงาน  ใหเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ

(๔) รวมพัฒนาเนื้อหา  องคความรู  คุณภาพมาตรฐานเก่ียวกับงานดานสาธารณสุข  และ
ระบบบริการสุขภาพ  โดยบูรณาการแบบองครวมวาดวยการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา  เก่ียวกับงานดาน
สาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ  และจัดทําคูมือ  แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ  สื่อสุขศึกษา
ประชาสัมพันธ  เพ่ือใหประชาชน มีความรู สามารถ ปองกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ

(๕) ปฏิบัติการในการสงเสริมสุขภาพ  อนามัยสิ่งแวดลอม   การควบคุมปองกันโรคและภัย
สุขภาพ  การเฝาระวังโรค  รักษาเบื้องตน  และติดตามฟนฟูสุขภาพในชุมชน  ดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณท่ีพรอมใชงาน  เพ่ือพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข  อยางมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง

(๖) ชวยจัดทําฐานขอมูลเบื้องตนท่ีเก่ียวของกับงานดานสาธารณสุข เชน ขอมูลของผูปวยกลุม
เสี่ยง  บุคลากรทางดานบริการสุขภาพ  ประชากร  สถานะสุขภาพ  ระบาดวิทยา  สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาพ
สถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน องคกรภาคีเครือขาย  เพ่ือนํามาใชในการวิเคราะห ในการปรับปรุง
ระบบงานสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน
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(๗) ใหบริการคัดกรอง  ตรวจวินิจฉัย  รักษาเบื้องตน สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผูปวยผู
สัมผัส   เพ่ือการเฝาระวัง  ควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพ  รวมท้ังสงเสริมสุขภาพ  และฟนฟูสุขภาพ
เพ่ือใหประชาชน  มีสุขภาพท่ีดี

(๘) รวมประเมินสิ่งแวดลอมการทํางาน  ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ
สถานท่ีสาธารณะทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม   เพ่ือการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ

(๙) ชวยปฏิบัติงานสงเสริม ควบคุม กํากับมาตรฐาน การบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการแพทย
และสาธารณสุข และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือการคุมครองผูบริโภคดานบริการและผลิตภัณฑสุขภาพ
๒. ดานการวางแผน

วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด
๓. ดานการประสานงาน

(๑) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด

(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ

(๑) ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณตางๆใหมีคุณภาพและเหมาะแกการนําไปใชงานอยู
เสมอ รวมท้ังสนับสนุนงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการใหบริการทางสาธารณสุข เพ่ือใหการบริการดังกลาวเปนไป
อยางราบรื่น

(๒) สนับสนุนการถายทอดความรูทางวิชาการหรือเทคโนโลยี แกบุคคลภายในหนวยงานเพ่ือ
เปนความรูและใหสามารถดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ

(๓) ใหบริการทางวิชาการ เชน การจัดทําเอกสาร ตํารา คูมือ เอกสารสื่อ เผยแพรใน
รูปแบบตาง ๆ เพ่ือการเรียนรูและความเขาใจในระดับตาง ๆ ในงานดานสาธารณสุข

(๔) รวมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองคกร เพ่ือใหเปนบุคลากรท่ีมี
ความชํานาญ และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

(๕) นิเทศงานดานสาธารณสุขใหแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ดานอนามัยสิ่งแวดลอม)
- ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

หลักสูตรและวิชาสอบเพื่อวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
(ดานอนามัยสิ่งแวดลอม) คะแนนเต็ม 200 คะแนน จะดําเนินการทดสอบโดยวิธีสอบขอเขียน  ดังตอไปนี้

1. อนามัยสิ่งแวดลอม
2. กฎหมายสาธารณสุข



เอกสารแนบทายประกาศ

เอกสารแนบทายประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการของกรมอนามัย
หนวยท่ี 2 ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ดานสงเสริมสุขภาพ)

อัตราเงินเดือน ระหวาง 15,000 – 16,500 บาท โดยใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัย ลงวันท่ี 21
เมษายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ และ
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2556 หรืออัตราเงินเดือนและสิทธิประโยชนตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008.1/154 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2556 ในกรณีท่ีเปนพนักงานราชการหรือลูกจาง
ชั่วคราว ท่ีไดรับการจางใหปฏิบัติงาน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ตําแหนงวางครั้งแรก จํานวน 3 อัตรา
ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานดานวิชาการสาธารณสุข ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ศึกษา  คนควา  วิเคราะห  วิจัย  สํารวจ รวบรวม ขอมูลทางวิชาการเบื้องตนท่ีไมซับซอน
เก่ียวกับงานดานสาธารณสุข เชน  การสงเสริมสุขภาพ  การเฝาระวังโรค  การควบคุมปองกันโรคและภัย
สุขภาพ  และการฟนฟูสุขภาพ  รวมท้ัง  การดูแลรักษาพยาบาล  การจัดบริการสุขภาพ  การสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ  การสุขาภิบาล  อนามัยสิ่งแวดลอม  พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใชกฎหมาย
สาธารณสุข  เพ่ือชวยในการเสริมสรางระบบการสาธารณสุขท่ีดี

(๒) สรุปรายงานเก่ียวกับการดําเนินงาน  หรือรายงานการรวบรวมขอมูลทางวิชาการดาน
สาธารณสุข  เสนอผูบังคับบัญชา  เพ่ือประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน

(๓) ติดตามผลการศึกษา  วิเคราะห  และวิจัยงานดานสาธารณสุข  เพ่ือนํามาใชในการ
ปฏิบัติงาน  ใหเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ

(๔) รวมพัฒนาเนื้อหา  องคความรู  คุณภาพมาตรฐานเก่ียวกับงานดานสาธารณสุข  และ
ระบบบริการสุขภาพ  โดยบูรณาการแบบองครวมวาดวยการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา  เก่ียวกับงานดาน
สาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ  และจัดทําคูมือ  แนวทางปฏิบัติ  เอกสารวิชาการ  สื่อสุขศึกษา
ประชาสัมพันธ  เพ่ือใหประชาชน มีความรู สามารถ ปองกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ

(๕) ปฏิบัติการในการสงเสริมสุขภาพ  อนามัยสิ่งแวดลอม   การควบคุมปองกันโรคและภัย
สุขภาพ  การเฝาระวังโรค  รักษาเบื้องตน  และติดตามฟนฟูสุขภาพในชุมชน  ดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณท่ีพรอมใชงาน  เพ่ือพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข  อยางมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง

(๖) ชวยจัดทําฐานขอมูลเบื้องตนท่ีเก่ียวของกับงานดานสาธารณสุข  เชน ขอมูลของผูปวยกลุม
เสี่ยง  บุคลากรทางดานบริการสุขภาพ  ประชากร  สถานะสุขภาพ  ระบาดวิทยา  สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาพ
สถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน องคกรภาคีเครือขาย  เพ่ือนํามาใชในการวิเคราะห  ในการปรับปรุง
ระบบงานสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน
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(๗) ใหบริการคัดกรอง  ตรวจวินิจฉัย  รักษาเบื้องตน  สอบสวนสืบสวนโรค  ติดตามผูปวยผู
สัมผัส   เพ่ือการเฝาระวัง  ควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพ  รวมท้ังสงเสริมสุขภาพ  และฟนฟูสุขภาพ
เพ่ือใหประชาชน  มีสุขภาพท่ีดี

(๘) รวมประเมินสิ่งแวดลอมการทํางาน  ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ
สถานท่ีสาธารณะทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม   เพ่ือการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ

(๙) ชวยปฏิบัติงานสงเสริม ควบคุม กํากับมาตรฐาน การบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการแพทย
และสาธารณสุข และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือการคุมครองผูบริโภคดานบริการและผลิตภัณฑสุขภาพ
๒. ดานการวางแผน

วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด
๓. ดานการประสานงาน

(๑) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด

(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ

(๑) ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณตางๆใหมีคุณภาพและเหมาะแกการนําไปใชงานอยู
เสมอ รวมท้ังสนับสนุนงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการใหบริการทางสาธารณสุข เพ่ือใหการบริการดังกลาวเปนไป
อยางราบรื่น

(๒) สนับสนุนการถายทอดความรูทางวิชาการหรือเทคโนโลยี แกบุคคลภายในหนวยงานเพ่ือ
เปนความรูและใหสามารถดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ

(๓) ใหบริการทางวิชาการ เชน การจัดทําเอกสาร ตํารา คูมือ เอกสารสื่อ เผยแพรใน
รูปแบบตาง ๆ เพ่ือการเรียนรูและความเขาใจในระดับตาง ๆ ในงานดานสาธารณสุข

(๔) รวมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองคกร เพ่ือใหเปนบุคลากรท่ีมี
ความชํานาญ และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

(๕) นิเทศงานดานสาธารณสุขใหแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ดานสงเสริมสุขภาพ)
- ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

หลักสูตรและวิชาสอบเพื่อวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
(ดานสงเสริมสุขภาพ) คะแนนเต็ม 200 คะแนน จะดําเนินการทดสอบโดยวิธีสอบขอเขียน  ดังตอไปนี้

1. การสาธารณสุขชุมชน
2. การสงเสริมปองกันแกไขปญหาสุขภาพอนามัยตามกลุมวัย



เอกสารแนบทายประกาศ

เอกสารแนบทายประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการของกรมอนามัย
หนวยท่ี 3 ตําแหนงนักโภชนาการปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน ระหวาง 15,000 – 16,500 บาท โดยใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัย ลงวันท่ี 21
เมษายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ และ
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2556 หรืออัตราเงินเดือนและสิทธิประโยชนตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008.1/154 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2556 ในกรณีท่ีเปนพนักงานราชการหรือลูกจาง
ชั่วคราว ท่ีไดรับการจางใหปฏิบัติงาน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ตําแหนงวางครั้งแรก จํานวน 6 อัตรา
ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานดานโภชนาการ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ศึกษา คนควา สํารวจ รวบรวม วิเคราะห วิจัย เบื้องตนดานอาหารและโภชนาการ
เพ่ือสนับสนุน สงเสริม  ปองกัน  ฟนฟูภาวะโภชนาการของประชาชน

(๒) รวมสนับสนุน  สงเสริม  ปองกัน  คุมครอง  แกไข ฟนฟูและจัดการสิ่งแวดลอม ท่ีเอ้ือตอ
การมีพฤติกรรมท่ีดีของประชาชน  เพ่ือใหมีภาวะโภชนาการท่ีดี

(๓) รวมติดตามและประเมินผล การดําเนินงานดานอาหารและโภชนาการ เพ่ือนํามาปรับปรุง
ระบบงานใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ

(๔) รวมเฝาระวังและติดตามดานอาหารและโภชนาการ กับสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือขาย
เพ่ือแกไขปญหาภาวะโภชนาการในประชาชนท่ีมีความเสี่ยง

(๕) รวมจัดการองคความรูดานอาหารและโภชนาการ เพ่ือพัฒนาระบบงานและเสริมสราง
ศักยภาพขององคกรและภาคีเครือขาย

(๖) รวมจัดทําฐานขอมูลดานอาหารและโภชนาการ เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
(๗) รวมจัดทําตํารับอาหาร และสื่อโภชนศึกษาสําหรับประชาชน เพ่ือใหไดรับพลังงานและ

สารอาหารท่ีเหมาะสม
๒. ดานการวางแผน

วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด
๓.ดานการประสานงาน

(๑) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด

(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย
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๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา  ความรู  เทคโนโลยีทางดานอาหารและโภชนาการ เพ่ือสรางเสริมสุขภาวะ

ของประชาชน
(๒) สนับสนุนการถายทอดความรูทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแกบุคคลภายในหนวยงานเพ่ือให

การดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) ใหบริการสื่อทางดานอาหารและโภชนาการในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือการเผยแพรความรูสู

ประชาชน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักโภชนาการปฏิบัติการ
- ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

หลักสูตรและวิชาสอบเพื่อวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงนักโภชนาการปฏิบัติการ
คะแนนเต็ม 200 คะแนน จะดําเนินการทดสอบโดยวิธีสอบขอเขียน  ดังตอไปนี้

1. เนื้อหาวิชาการดานโภชนาการ
2. การดําเนินงานดานโภชนาการ



เอกสารแนบทายประกาศ

เอกสารแนบทายประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการของกรมอนามัย
หนวยท่ี 4 ตําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน ระหวาง 15,000 – 16,500 บาท โดยใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัย ลงวันท่ี 21
เมษายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ และ
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2556 หรืออัตราเงินเดือนและสิทธิประโยชนตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008.1/154 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2556 ในกรณีท่ีเปนพนักงานราชการหรือลูกจาง
ชั่วคราว ท่ีไดรับการจางใหปฏิบัติงาน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ตําแหนงวางครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรการแพทย ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วิเคราะหตัวอยางทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีใชวิธีการ  เครื่องมือ เทคโนโลยี
พ้ืนฐาน  โดยการประกันคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานสากล  การบังคับใชกฎหมาย  ดานสาธารณสุข  และ
เปนขอมูลในการปองกัน  วินิจฉัย  รักษา  พยากรณโรค  สอบสวนและเฝาระวังการระบาดของโรค
การประเมินภาวะสุขภาพ  คัดกรองสุขภาพ  หรือผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตอสุขภาพ  ตลอดจนประกอบการ
พิจารณาทางอรรถคดี  เพ่ือสนับสนุนการคุมครองผูบริโภคและสุขภาพของประชาชน

(๒) รวมวิจัยทางดานการแพทยและสาธารณสุขใหไดองคความรู  นวัตกรรม  เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑทางดานสุขภาพและวิทยาศาสตรการแพทย  การประเมินความเสี่ยง  เตือนภัยสุขภาพ  การตั้งเกณฑ
หรือปรับเปลี่ยนคามาตรฐานตาง ๆ ของประเทศ และการปองกัน วินิจฉัย   รักษา  พยากรณโรค  สอบสวนโรค
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและสนับสนุนสุขภาวะของประชาชน

(๓) รวมดําเนินการประกันคุณภาพหองปฏิบัติการทางการแพทยและสาธารณสุขโดยพัฒนา
ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห  และรับรองความสามารถหองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
เพ่ือสนับสนุน  คุมครองสุขภาวะของประชาชน
๒. ดานการวางแผน

วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด
๓. ดานการประสานงาน

(๑) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด

(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย
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๔. ดานการบริการ
(๑) สนับสนุนการถายทอดความรูทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแกบุคคลภายในหนวยงานเพ่ือให

มีความรู  และใหสามารถดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
(๒) ใหบริการทางวิชาการ  เชน  การจัดทําเอกสาร  ตํารา  คูมือ  เอกสารสื่อเผยแพรใน

รูปแบบตาง ๆ เพ่ือการเรียนรูและความเขาใจในระดับตาง ๆ ในดานวิทยาศาสตรการแพทย
(๓) รวมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  และองคกร เพ่ือใหเปนบุคลากรท่ีมี

ความชํานาญและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๔) นิเทศงานดานวิทยาศาสตรการแพทยหรือดานอ่ืนใหแกผูเก่ียวของ เพ่ือใหสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติการ
- ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร

ชีวภาพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

หลักสูตรและวิชาสอบเพื่อวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติการ
คะแนนเต็ม 200 คะแนน (ขอสอบอัตนัย  จํานวน 3 ขอ ขอละ 20 คะแนน คะแนนรวม 60 คะแนน และ
ขอสอบปรนัย จํานวน 70 ขอ 140 คะแนน) จะดําเนินการทดสอบโดยวิธีสอบขอเขียน  ดังตอไปนี้

1. วิชาเคมีพ้ืนฐาน
2. เคมีประยุกต
3. เคมีวิเคราะห
4. เคมีสิ่งแวดลอม
5. เคมีอาหาร



เอกสารแนบทายประกาศ

เอกสารแนบทายประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการของกรมอนามัย
หนวยท่ี 5 ตําแหนงนายชางศิลปปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน ระหวาง 11,500 – 12,650 บาท โดยใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัย ลงวันท่ี 21
เมษายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ และ
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2556 หรืออัตราเงินเดือนและสิทธิประโยชนตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008.1/154 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2556 ในกรณีท่ีเปนพนักงานราชการหรือลูกจาง
ชั่วคราว ท่ีไดรับการจางใหปฏิบัติงาน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ตําแหนงวางครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานดานชางศิลป  ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ออกแบบงานศิลป  บอรด ปายประกาศ  ปายโฆษณา  ฉาก เวทีของหนวยงาน ผังสถานท่ี
สื่อสิ่งพิมพ  เพ่ือประกอบกิจกรรมตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ  สวยงาม และสื่อความไดเปนอยางดี

(๒) ดูแล จัดเก็บ  บํารุงรักษา  ซอมแซมวัสดุอุปกรณการทํางานใหเปนระบบเพ่ือใหอุปกรณอยู
ในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ
2. ดานงานบริการ

(๑) ใหคําแนะนํา  การออกแบบ  เทคนิค  การจัดงานศิลป  การจัดนิทรรศการแกบุคลากรท้ัง
ภายในและภายนอก  เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจในงานศิลป

(๒) ชวยจัดทําสื่อสิ่ ง พิมพ   คู มือ  หนังสือ  แผนพับและนิทรรศการ  เ พ่ือเผยแพร
ประชาสัมพันธเสริมสรางภาพพจน  และสงเสริมการออกแบบงานศิลป

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางศิลปปฏิบัติงาน
- ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาวิจิตรศิลป  สาขาวิชาการออกแบบ

หลักสูตรและวิชาสอบเพื่อวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงนายชางศิลปปฏิบัติงาน
คะแนนเต็ม 200 คะแนน จะดําเนินการทดสอบโดยวิธีสอบขอเขียน  ดังตอไปนี้

- เนื้อหาวิชาชางเขียนแบบและหลักศิลปท่ัวไป


