(สําเนา)
ประกาศกรมอนามัย
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
ในตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ดานอนามัยสิ่งแวดลอม)
ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ดานสงเสริมสุขภาพ) ตําแหนงนักโภชนาการปฏิบัติการ
ตําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติการ และตําแหนงนายชางศิลปปฏิบัติงาน
………………………………
ด ว ยกรมอนามั ย จะดํ า เนิ น การสอบแข ง ขั น เพื่ อ บรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง บุ ค คลเข า รั บ ราชการ
ในตํ าแหน ง นั ก วิช าการสาธารณสุข ปฏิบั ติ ก าร (ด านอนามัย สิ่งแวดลอ ม) ตํา แหน ง นั กวิ ช าการสาธารณสุ ข
ปฏิ บั ติ ก าร (ด า นส ง เสริ ม สุ ข ภาพ)ตํ า แหน ง นั ก โภชนาการปฏิ บั ติ ก าร ตํ า แหน ง นั ก วิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย
ปฏิ บั ติ ก าร และตํ า แหน ง นายช า งศิ ล ป ป ฏิ บั ติ ง าน ฉะนั้ น อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 53
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ จึงประกาศ
รับสมัครสอบแขงขันฯ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง และเงินเดือนที่จะไดรับ
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 ลงวันที่ 21 เมษายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ และประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556
หรืออัตราเงินเดือนและสิทธิประโยชนตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/154 ลงวันที่ 6 มิถุนายน
2556 ในกรณี ที่เ ป น พนั กงานราชการหรื อลู กจ างชั่ ว คราว ที่ ได รั บ การจางให ป ฏิ บั ติ งาน ในสั งกั ด กระทรวง
สาธารณสุข
2. จํานวนตําแหนงวางครั้งแรก 17 ตําแหนง
หนวยที่ 1 ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ดานอนามัยสิ่งแวดลอม)
ตําแหนงวางครั้งแรกจํานวน 6 อัตรา
- สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม จํานวน 3 อัตรา
- ศูนยอนามัยที่ 2 สระบุรี จํานวน 3 อัตรา
หนวยที่ 2 ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ดานสงเสริมสุขภาพ)
ตําแหนงวางครั้งแรกจํานวน 3 อัตรา
- ศูนยอนามัยที่ 2 สระบุรี จํานวน 2 อัตรา
- ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา จํานวน 1 อัตรา
/ หนวยที่ 3...

-2หนวยที่ 3 ตําแหนงนักโภชนาการปฏิบัติการ
ตําแหนงวางครั้งแรกจํานวน 6 อัตรา
- สํานักโภชนาการ จํานวน 4 อัตรา
- ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี จํานวน 1 อัตรา
- ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา จํานวน 1 อัตรา
หนวยที่ 4 ตําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติการ
ตําแหนงวางครั้งแรกจํานวน1อัตรา
- ศูนยหองปฏิบัติการ สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม จํานวน 1 อัตรา
หนวยที่ 5 ตําแหนงนายชางศิลปปฏิบัติงาน
ตําแหนงวางครั้งแรกจํานวน 1 อัตรา
- สํานักโภชนาการ จํานวน 1 อัตรา
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
4. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ
4.1 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะตองหาม
(1) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(2) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือ
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(3) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(5) เปนกรรมการ หรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรค
การเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(6) เปนบุคคลลมละลาย
(7) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ
/ (9) เปนผูเคย...

-3(9) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(11) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงาน
ในหนวยงานของรัฐ
ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข.(4) (6) (7)
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ.อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหามตาม (8)
หรือ (9) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหามตาม (10)
ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตตอหนาที่ สําหรับผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 ข. (1) ใหมีสิทธิสมัครสอบแขงขันได
แตจะมีสิทธิไดรับการบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญที่สอบแขงขันไดตอเมื่อพนจากการเปนผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองแลว
สํ าหรั บพระภิ กษุ หรื อสามเณร ทางราชการไม รั บสมั ครสอบและไม อาจให เข าสอบแข งขั น
เพื่อบรรจุเขารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
ประกาศนี้

4.2 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทาย

5. การรับสมัครสอบ
5.1 ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเทอรเน็ต ตั้งแตวันที่ 10 สิงหาคม 2558
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้
(1) เปดเว็บไซต http://job.anamai.moph.go.th หัวขอ “รับสมัครสอบ”
(2) กรอกขอความใหถูกตองและครบถวน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบ
จะกําหนดแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัตโนมัติ
(3) พิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผน หรือ
หากไมมเี ครื่องพิมพในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล
ในกรณีไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงินหร ือบันทึกขอมูลได ผูสมัครสามารถ
เขาไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะไมสามารถแกไขขอมูล
ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณแลวได
5.2 นําแบบฟอรมการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะทีเ่ คาเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขาทั่ว ประเทศ ตั ้งแต ว ัน ที่ 10 สิงหาคม 2558 ถึ งวั น ที่ 1 กั น ยายน 2558 ภายในเวลาทําการของ
ธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเมื่อชำระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบรอยแลว
5.3 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบตําแหนงละ 330 บาท ซึ่งประกอบดวย
(1) คาธรรมเนียมสอบ จํานวน 300 บาท
(2) คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเทอรเน็ต จำนวน 30 บาท
คาธรรมเนียมจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
/ 5.4 ผูสมัครสอบ...

-45.4 ผู ส ม ัค รสอบที่ ช ํา ระค า ธรรมเนี ย มสอบแล ว จะได ร ั บ เลขประจำตั ว สอบ
โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระคา ธรรมเนียมสอบ ทั้งนี้ ผูสมัครสอบสามารถ
ตรวจสอบสถานะของการชําระเงินไดภายหลังการชําระเงิน และผูสมัครสอบสามารถพิมพใบสมัครสอบ
พรอมเลขประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวสอบ ไดตั้งแตวันที่ 4 กันยายน 2558 ที่เว็บไซตกรมอนามัย
http://job.anamai.moph.go.th
5.5 ผูสมัครสอบสามารถสมัครไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น
5.6 ผูสมัครสอบสามารถสมัครไดเพียง 1 ตําแหนงเทานั้น
6. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
6.1 ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ของผูมีสิทธิสมัครสอบ ในขอ 4.2 โดยจะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายใน วันปดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร
หรือหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ
6.2 ผูสมั ครสอบจะตองมีหนั งสือรับรองผลการสอบผานการวัดความรูความสามารถ
ทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สําหรับผูสมัครสอบตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
(ด า นอนามั ย สิ่ ง แวดล อ ม) ตํ า แหน ง นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ปฏิ บั ติ ก าร (ด า นส ง เสริ ม สุ ข ภาพ) ตํ า แหน ง
นักโภชนาการปฏิบัติการ และตําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติการ และจะตองมีหนังสือรับรองผล
การสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร สําหรับผูสมัคร
ตําแหนงนายชางศิลปปฏิบัติงาน
กรณีที่ผูสมัครสอบไมมีหนังสือรับรองผลการสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป
ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตร เมื่อสอบผานการวัดความรูความสามารถที่ใช
เฉพาะตําแหนงแลว จะตองสมัครสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ซึ่งสํานักงาน ก.พ.
จัดใหสําหรับสวนราชการตาง ๆ ที่เปดสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ซึ่งจะแจงรายละเอียดให
ทราบตอไป
6.3 การสมัครสอบตามขั้นตอนขางตน ถือวาผูสมัครสอบเปนผูลงลายมือชื่อและรับรอง
ความถู ก ต อ งข อ มู ล ดั ง กล า ว ตามพระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส พ.ศ. 2544 และ
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูล
อันเปนเท็จอาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
6.4 ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีความผิด พลาดอันเกิด จากผ สู มัคร หรือตรวจพบว าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผ ูสมัครนํา มายื่น ไมตรง
หรือไม เปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมอนามัยจะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบติในการสมัคร
สอบครั้งนี้ มาตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
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-57. การประกาศรายชื่อผสู มคั รสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกบั การสอบ
กรมอนามัย จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบในวันที่ 8 กันยายน 2558 ที่กองการเจาหนาที่ อาคาร 2 ชั้น 2 กรมอนามัย ถนนติวานนท ตําบล
ตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หรือดูได จากเว็บไซตกรมอนามัย http://job.anamai.moph.go.th/
หัวขอ “การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”
8. หลักสูตรและวิธีการสอบ
8.1 สอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ผูสมัครสอบในตําแหนงใดตองสอบวิชาเฉพาะตําแหนงนั้นตามที่ไดกําหนดไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
8.2 สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ ทั้งนี้ อาจใช
วิธี ก ารอื่ น ใดเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมในด า นต า ง ๆ เช น ความรู ที่ อาจใช เ ป น ประโยชน ในการ
ปฏิ บั ติ งานในหน าที่ ความสามารถ ประสบการณ ทว งที ว าจา อุ ป นิ สั ย อารมณ ทั ศนคติ จ รรยาบรรณของ
ขาราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข ากับเพื่อนรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น เปนตน และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเปนของ
ตําแหนง
ผูมีสิทธิเขาสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง จะตองเปนผูสอบผานการ
วัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรขึ้นไป และ
สอบผานการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
9. หลักฐานที่ตองยืน่ ในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง
9.1 ใบสมัครที่พิม พจ ากอินเทอร เน็ต ใหติ ด รู ป ถายหน าตรง ไมส วมหมวก และไม ส วม
แวนตาดํา ถายไมเกิน 1 ป ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน
9.2 ส ํา เนาปริ ญ ญาบั ต รหรื อ สํ า เนาประกาศนี ย บั ต ร และส ํา เนาระเบี ย นแสดงผล
การศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยตอง
สําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัตจิ ากผูมอี ํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร จํานวนอยางละ 2 ฉบับ
ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
ของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ย วกับการส ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้น ๆ เปนเกณฑโดยจะตองสําเร็จการศึกษาภายในวันปดรับสมัคร คือ วันที่ 31 สิงหาคม 2558
ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาด ังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครสอบได ก็ใหนำหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่ ส ถานศ ึก ษาออกให โ ดยระบุ ส าขาว ิช าท ี่ส ํา เร็ จ การศึก ษาและว ัน ท ี่ที่ ไ ด ร ับ อนุ ม ัติ ป ริ ญ ญาบั ต รหรื อ
ประกาศนียบัตร ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทน
9.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
9.4 ส ํา เนาหล ัก ฐานอ ื่น ๆ เช น ใบส ํา ค ัญ การสมรส ใบเปลี่ ย นชื่ อ -นามสกุ ล (ในกรณ ี
ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) เปนตน จํานวน 1 ฉบับ
9.5 สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับ
ปริญญาตรี หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป จํานวน 1 ฉบับ หรืออาจใหมายื่นตามวันที่สวน
ราชการกําหนด ทั้งนี้ ตองเปนวันกอนประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได
/ 9.6 ใบรับรอง...

-69.6 ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเป็นโรคที่ตองหามตามกฎ
ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งไดแก
- วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ
- โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
- โรคติดยาเสพติดใหโทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรคตอการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขยี นคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” ลงชื่อ วันที่ และ
ระบุ เลขประจําตัวสอบกํากับไวมมุ บนดา นขวาทุกหนาของสําเนาเอกสาร
10. เกณฑการตัดสิน
ผูสอบผานการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง จะตองได
คะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 และผูสอบผานการสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง จะตองได
คะแนนไมต่ํากวารอยละ 60
11. การขึน้ บัญชีผสู อบแขงขันได
กรมอนามัย จะประกาศการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได โดยเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนน
รวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากันใหผูสอบไดคะแนนการสอบเพื่อวัดความ
เหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับ
ตําแหนงเทากัน ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได จะขึ้นบัญชีไวเปนเวลาไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันขึ้นบัญชี
แต ถ าม ีก ารสอบแข ง ขัน อย า งเดี ย วกัน นี้ อ ีก และได ป ระกาศข ึ้น บั ญ ช ีผ ูส อบแข ง ข ัน ได ใ หมแ ล ว บั ญ ชี ผ ูส อบ
แขงขันได ครั้งนีเ้ ปนอันยกเลิก
12. การบรรจุและแตงตั้ง
ผูส อบแขงขัน ได จ ะไดรั บ การบรรจุ และแต งตั้ งตามล ํา ดั บ ที่ในบั ญช ีผ ูส อบแขงขัน ได
โดยไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ตามที่ระบุไวในขอ 1
13. การรับโอนผูสอบแขงขันได
กรมอนามัย ไมรับโอน ผูสอบแขงขันไดที่เปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภท
ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
กรมอนามัย จะดําเนินการสอบแขงขันดวยความโปรงใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น
หากมี ผู ใดแอบอ างว าสามารถช ว ยเหลื อให ท านได รั บ การขึ้ น บั ญชี หรื อ มี พฤติ ก ารณ ใ นทํ า นองเดี ย วกั น นี้
โปรดอยาไดหลงเชื่อและแจงใหกรมอนามัย ทราบดวย

สําเนาถูกตอง
ศิริมา ทองผิว
(นางสาวศิริมา ทองผิว)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ) ณรงค สายวงศ
(นายณรงค สายวงศ)
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัตริ าชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย
ศิริมา/คัด

เอกสารแนบทายประกาศ
เอกสารแนบทายประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการของกรมอนามัย
หนวยที่ 1 ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ดานอนามัยสิ่งแวดลอม)
อัตราเงินเดือน ระหวาง 15,000 – 16,500 บาท โดยใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ 21
เมษายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ และ
ประกาศกรมอนามั ย เรื่ อง หลั กเกณฑ วิ ธี การ และเงื่ อนไขการให ข าราชการได รั บ เงิ น เดื อ นสํ า หรั บ คุ ณ วุ ฒิ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 หรืออัตราเงินเดือนและสิทธิประโยชนตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/154 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ในกรณีที่เปนพนักงานราชการหรือลูกจาง
ชั่วคราว ที่ไดรับการจางใหปฏิบัติงาน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ตําแหนงวางครั้งแรก จํานวน 6 อัตรา
ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานดานวิชาการสาธารณสุข ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย สํารวจ รวบรวม ขอมูลทางวิชาการเบื้องตนที่ไมซับซอน
เกี่ยวกับงานดานสาธารณสุข เชน การสงเสริมสุขภาพ การเฝาระวังโรค การควบคุมปองกันโรคและภั ย
สุขภาพ และการฟนฟูสุขภาพ รวมทั้ง การดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและ
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ การสุ ข าภิ บ าล อนามั ย สิ่ ง แวดล อ ม พั ฒ นาระบบกลไกและการบั ง คั บ ใช ก ฎหมาย
สาธารณสุข เพื่อชวยในการเสริมสรางระบบการสาธารณสุขที่ดี
(๒) สรุปรายงานเกี่ยวกับการดําเนิน งาน หรือรายงานการรวบรวมขอมูลทางวิ ชาการดาน
สาธารณสุข เสนอผูบังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
(๓) ติ ด ตามผลการศึ ก ษา วิ เ คราะห และวิ จั ย งานด า นสาธารณสุ ข เพื่ อ นํ ามาใช ใ นการ
ปฏิบัติงาน ใหเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ
(๔) รวมพัฒนาเนื้อหา องคความรู คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับ งานดานสาธารณสุข และ
ระบบบริการสุขภาพ โดยบูรณาการแบบองครวมวาดวยการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา เกี่ยวกับงานดาน
สาธารณสุ ข และระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ และจั ด ทํ า คู มื อ แนวทางปฏิ บั ติ เอกสารวิ ช าการ สื่ อ สุ ข ศึ ก ษา
ประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชน มีความรู สามารถ ปองกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ
(๕) ปฏิบัติการในการสงเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม การควบคุมปองกันโรคและภัย
สุขภาพ การเฝาระวังโรค รักษาเบื้องตน และติดตามฟนฟูสุ ขภาพในชุมชน ดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณที่พรอมใชงาน เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข อยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
(๖) ชวยจัดทําฐานขอมูลเบื้องตนที่เกี่ยวของกับงานดานสาธารณสุข เชน ขอมูลของผูปวยกลุม
เสี่ยง บุคลากรทางดานบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องคกรภาคีเครือขา ย เพื่อนํามาใชในการวิเคราะห ในการปรับปรุง
ระบบงานสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

-2(๗) ใหบริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องตน สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผูปวยผู
สัมผั ส เพื่ อการเฝ าระวัง ควบคุ มปองกัน โรคและภัยสุ ขภาพ รวมทั้งสงเสริมสุขภาพ และฟน ฟูสุขภาพ
เพื่อใหประชาชน มีสุขภาพที่ดี
(๘) รวมประเมินสิ่งแวดลอมการทํางาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ
สถานที่สาธารณะทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ
(๙) ชวยปฏิบัติงานสงเสริม ควบคุม กํากับมาตรฐาน การบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย
และสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อการคุมครองผูบริโภคดานบริการและผลิตภัณฑสุขภาพ
๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนว ยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
(๑) ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณตางๆใหมีคุณภาพและเหมาะแกการนําไปใชงานอยู
เสมอ รวมทั้งสนับสนุนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการใหบริการทางสาธารณสุข เพื่อใหการบริการดังกลาวเปนไป
อยางราบรื่น
(๒) สนับสนุนการถายทอดความรูทางวิชาการหรือเทคโนโลยี แกบุคคลภายในหนวยงานเพื่อ
เปนความรูและใหสามารถดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
(๓) ใหบริการทางวิชาการ เชน การจัดทําเอกสาร ตํารา คูมือ เอกสารสื่อ เผยแพรใน
รูปแบบตาง ๆ เพื่อการเรียนรูและความเขาใจในระดับตาง ๆ ในงานดานสาธารณสุข
(๔) รวมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองคกร เพื่อใหเปนบุคลากรที่มี
ความชํานาญ และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๕) นิเทศงานดานสาธารณสุขใหแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ดานอนามัยสิ่งแวดลอม)
- ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
หลักสูตรและวิชาสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
(ดานอนามัยสิ่งแวดลอม) คะแนนเต็ม 200 คะแนน จะดําเนินการทดสอบโดยวิธีสอบขอเขียน ดังตอไปนี้
1. อนามัยสิ่งแวดลอม
2. กฎหมายสาธารณสุข

เอกสารแนบทายประกาศ
เอกสารแนบทายประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการของกรมอนามัย
หนวยที่ 2 ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ดานสงเสริมสุขภาพ)
อัตราเงินเดือน ระหวาง 15,000 – 16,500 บาท โดยใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ 21
เมษายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ และ
ประกาศกรมอนามั ย เรื่ อง หลั กเกณฑ วิ ธี การ และเงื่ อนไขการให ข าราชการได รั บเงิ น เดื อ นสํ า หรั บ คุ ณ วุ ฒิ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 หรืออัตราเงินเดือนและสิทธิประโยชนตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/154 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ในกรณีที่เปนพนักงานราชการหรือลูกจาง
ชั่วคราว ที่ไดรับการจางใหปฏิบัติงาน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ตําแหนงวางครั้งแรก จํานวน 3 อัตรา
ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานดานวิชาการสาธารณสุข ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย สํารวจ รวบรวม ขอมูลทางวิชาการเบื้องตนที่ไมซับซอน
เกี่ยวกับงานดานสาธารณสุข เชน การสงเสริมสุขภาพ การเฝาระวั งโรค การควบคุมปองกันโรคและภั ย
สุขภาพ และการฟนฟูสุขภาพ รวมทั้ง การดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและ
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ การสุ ข าภิ บ าล อนามั ย สิ่ ง แวดล อ ม พั ฒ นาระบบกลไกและการบั ง คั บ ใช ก ฎหมาย
สาธารณสุข เพื่อชวยในการเสริมสรางระบบการสาธารณสุขที่ดี
(๒) สรุปรายงานเกี่ยวกับการดําเนิน งาน หรือรายงานการรวบรวมขอมูลทางวิ ชาการดาน
สาธารณสุข เสนอผูบังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
(๓) ติ ด ตามผลการศึ ก ษา วิ เ คราะห และวิ จั ย งานด า นสาธารณสุ ข เพื่ อ นํ ามาใช ใ นการ
ปฏิบัติงาน ใหเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ
(๔) รวมพัฒนาเนื้อหา องคความรู คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับ งานดานสาธารณสุข และ
ระบบบริการสุขภาพ โดยบูรณาการแบบองครวมวาดวยการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา เกี่ยวกับงานดาน
สาธารณสุ ข และระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ และจั ด ทํ า คู มื อ แนวทางปฏิ บั ติ เอกสารวิ ช าการ สื่ อ สุ ข ศึ ก ษา
ประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชน มีความรู สามารถ ปองกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ
(๕) ปฏิบัติการในการสงเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม การควบคุมปองกันโรคและภัย
สุขภาพ การเฝาระวังโรค รักษาเบื้องตน และติดตามฟนฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณที่พรอมใชงาน เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข อยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
(๖) ชวยจัดทําฐานขอมูลเบื้องตนที่เกี่ยวของกับงานดานสาธารณสุข เชน ขอมูลของผูปวยกลุม
เสี่ยง บุคลากรทางดานบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องคกรภาคีเครือขาย เพื่อนํามาใชในการวิเคราะห ในการปรับปรุง
ระบบงานสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

-4(๗) ใหบริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องตน สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผูปว ยผู
สัมผั ส เพื่ อการเฝ าระวัง ควบคุ มปองกัน โรคและภัยสุ ขภาพ รวมทั้งสงเสริมสุขภาพ และฟน ฟูสุขภาพ
เพื่อใหประชาชน มีสุขภาพทีด่ ี
(๘) รวมประเมินสิ่งแวดลอมการทํางาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ
สถานที่สาธารณะทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ
(๙) ชวยปฏิบัติงานสงเสริม ควบคุม กํากับมาตรฐาน การบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย
และสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อการคุมครองผูบริโภคดานบริการและผลิตภัณฑสุขภาพ
๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
(๑) ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณตางๆใหมีคุณภาพและเหมาะแกการนําไปใชงานอยู
เสมอ รวมทั้งสนับสนุนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการใหบริการทางสาธารณสุข เพื่อใหการบริการดังกลาวเปนไป
อยางราบรื่น
(๒) สนับสนุนการถายทอดความรูทางวิชาการหรือเทคโนโลยี แกบุคคลภายในหนวยงานเพื่อ
เปนความรูและใหสามารถดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
(๓) ใหบริการทางวิชาการ เชน การจัดทําเอกสาร ตํารา คูมือ เอกสารสื่อ เผยแพรใน
รูปแบบตาง ๆ เพื่อการเรียนรูและความเขาใจในระดับตาง ๆ ในงานดานสาธารณสุข
(๔) รวมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองคกร เพื่อใหเปนบุคลากรที่มี
ความชํานาญ และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๕) นิเทศงานดานสาธารณสุขใหแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ดานสงเสริมสุขภาพ)
- ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
หลักสูตรและวิชาสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
(ดานสงเสริมสุขภาพ) คะแนนเต็ม 200 คะแนน จะดําเนินการทดสอบโดยวิธีสอบขอเขียน ดังตอไปนี้
1. การสาธารณสุขชุมชน
2. การสงเสริมปองกันแกไขปญหาสุขภาพอนามัยตามกลุมวัย

เอกสารแนบทายประกาศ
เอกสารแนบทายประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการของกรมอนามัย
หนวยที่ 3 ตําแหนงนักโภชนาการปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน ระหวาง 15,000 – 16,500 บาท โดยใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ 21
เมษายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ และ
ประกาศกรมอนามั ย เรื่ อง หลั กเกณฑ วิ ธี การ และเงื่ อนไขการให ข าราชการได รั บ เงิ น เดื อ นสํ า หรั บ คุ ณ วุ ฒิ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 หรืออัตราเงินเดือนและสิทธิประโยชนตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/154 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ในกรณีที่เปนพนักงานราชการหรือลูกจาง
ชั่วคราว ที่ไดรับการจางใหปฏิบัติงาน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ตําแหนงวางครั้งแรก จํานวน 6 อัตรา
ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานดานโภชนาการ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ศึ ก ษา ค น คว า สํ ารวจ รวบรวม วิ เ คราะห วิ จั ย เบื้ อ งต น ด า นอาหารและโภชนาการ
เพื่อสนับสนุน สงเสริม ปองกัน ฟนฟูภาวะโภชนาการของประชาชน
(๒) รวมสนับสนุน สงเสริม ปองกัน คุมครอง แกไข ฟนฟูและจัดการสิ่งแวดลอม ที่เอื้อตอ
การมีพฤติกรรมที่ดีของประชาชน เพื่อใหมีภาวะโภชนาการที่ดี
(๓) รวมติดตามและประเมินผล การดําเนินงานดานอาหารและโภชนาการ เพื่อนํามาปรับปรุง
ระบบงานใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ
(๔) รวมเฝาระวังและติดตามดานอาหารและโภชนาการ กับสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือขาย
เพื่อแกไขปญหาภาวะโภชนาการในประชาชนที่มีความเสี่ยง
(๕) รวมจัดการองคความรูดานอาหารและโภชนาการ เพื่อพัฒนาระบบงานและเสริมสราง
ศักยภาพขององคกรและภาคีเครือขาย
(๖) รวมจัดทําฐานขอมูลดานอาหารและโภชนาการ เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
(๗) รวมจัดทําตํารับอาหาร และสื่อโภชนศึกษาสําหรับประชาชน เพื่อใหไดรับพลังงานและ
สารอาหารที่เหมาะสม
๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓.ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
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(๑) ใหคําแนะนํา ความรู เทคโนโลยีทางดานอาหารและโภชนาการ เพื่อสรางเสริมสุขภาวะ
ของประชาชน
(๒) สนับสนุนการถายทอดความรูทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแกบุคคลภายในหนวยงานเพื่อให
การดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) ใหบริการสื่อทางดานอาหารและโภชนาการในรูปแบบตาง ๆ เพื่อการเผยแพรความรูสู
ประชาชน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักโภชนาการปฏิบัติการ
- ได รั บปริ ญญาตรี หรื อคุ ณวุ ฒิ อย างอื่ นที่ เที ยบได ในระดั บเดี ยวกั นในสาขาวิ ชาสาธารณสุ ขศาสตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
หลักสูตรและวิชาสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงนักโภชนาการปฏิบัติการ
คะแนนเต็ม 200 คะแนน จะดําเนินการทดสอบโดยวิธีสอบขอเขียน ดังตอไปนี้
1. เนื้อหาวิชาการดานโภชนาการ
2. การดําเนินงานดานโภชนาการ

เอกสารแนบทายประกาศ
เอกสารแนบทายประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการของกรมอนามัย
หนวยที่ 4 ตําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน ระหวาง 15,000 – 16,500 บาท โดยใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ 21
เมษายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ และ
ประกาศกรมอนามั ย เรื่ อง หลั กเกณฑ วิ ธี การ และเงื่ อนไขการให ข าราชการได รั บ เงิ น เดื อ นสํ า หรั บ คุ ณ วุ ฒิ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 หรืออัตราเงินเดือนและสิทธิประโยชนตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/154 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ในกรณีที่เปนพนักงานราชการหรือลูกจาง
ชั่วคราว ที่ไดรับการจางใหปฏิบัติงาน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ตําแหนงวางครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรการแพทย ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ตรวจ วิเคราะหตัวอยางทางการแพทยและสาธารณสุขที่ใชวิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยี
พื้นฐาน โดยการประกันคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานสากล การบังคับใชกฎหมาย ดานสาธารณสุข และ
เป น ข อ มู ล ในการป อ งกั น วิ นิ จ ฉั ย รั ก ษา พยากรณ โ รค สอบสวนและเฝ า ระวั ง การระบาดของโรค
การประเมินภาวะสุขภาพ คัดกรองสุขภาพ หรือผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตอสุขภาพ ตลอดจนประกอบการ
พิจารณาทางอรรถคดี เพื่อสนับสนุนการคุมครองผูบริโภคและสุขภาพของประชาชน
(๒) รว มวิ จั ย ทางด านการแพทย และสาธารณสุ ขให ได องค ความรู นวัต กรรม เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑทางดานสุขภาพและวิทยาศาสตรการแพทย การประเมินความเสี่ยง เตือนภัยสุขภาพ การตั้งเกณฑ
หรือปรับเปลี่ยนคามาตรฐานตาง ๆ ของประเทศ และการปองกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณโรค สอบสวนโรค
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและสนับสนุนสุขภาวะของประชาชน
(๓) รวมดําเนินการประกันคุณภาพหองปฏิบัติการทางการแพทยและสาธารณสุขโดยพัฒนา
ประเมิ น คุ ณ ภาพการตรวจวิ เ คราะห และรั บ รองความสามารถห อ งปฏิ บั ติ ก ารตามมาตรฐานสากล
เพื่อสนับสนุน คุมครองสุขภาวะของประชาชน
๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย

-8๔. ดานการบริการ
(๑) สนับสนุนการถายทอดความรูทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแกบุคคลภายในหนวยงานเพื่อให
มีความรู และใหสามารถดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
(๒) ใหบริการทางวิชาการ เชน การจัดทําเอกสาร ตํารา คูมือ เอกสารสื่อเผยแพรใน
รูปแบบตาง ๆ เพื่อการเรียนรูและความเขาใจในระดับตาง ๆ ในดานวิทยาศาสตรการแพทย
(๓) รวมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองคกร เพื่อใหเปนบุคลากรที่มี
ความชํานาญและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๔) นิเ ทศงานด านวิ ทยาศาสตร การแพทยห รื อด านอื่ น ใหแก ผูเ กี่ ยวข อง เพื่ อให ส ามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติการ
- ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร
ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
หลักสูตรและวิชาสอบเพื่อวัดความรูค วามสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติการ
คะแนนเต็ม 200 คะแนน (ขอสอบอัตนัย จํานวน 3 ขอ ขอละ 20 คะแนน คะแนนรวม 60 คะแนน และ
ขอสอบปรนัย จํานวน 70 ขอ 140 คะแนน) จะดําเนินการทดสอบโดยวิธีสอบขอเขียน ดังตอไปนี้
1. วิชาเคมีพื้นฐาน
2. เคมีประยุกต
3. เคมีวิเคราะห
4. เคมีสิ่งแวดลอม
5. เคมีอาหาร

เอกสารแนบทายประกาศ
เอกสารแนบทายประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการของกรมอนามัย
หนวยที่ 5 ตําแหนงนายชางศิลปปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน ระหวาง 11,500 – 12,650 บาท โดยใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ 21
เมษายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ และ
ประกาศกรมอนามั ย เรื่ อง หลั กเกณฑ วิ ธี การ และเงื่ อนไขการให ข าราชการได รั บ เงิ น เดื อ นสํ า หรั บ คุ ณ วุ ฒิ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 หรืออัตราเงินเดือนและสิทธิประโยชนตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/154 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ในกรณีที่เปนพนักงานราชการหรือลูกจาง
ชั่วคราว ที่ไดรับการจางใหปฏิบัติงาน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ตําแหนงวางครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู ป ฏิ บั ติ งานระดั บ ต น ซึ่ งไม จํ าเป น ต องใช ผู สํ าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญา
ปฏิบัติ งานด านชางศิลป ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธี การที่ ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํ า
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ออกแบบงานศิลป บอรด ปายประกาศ ปายโฆษณา ฉาก เวทีของหนวยงาน ผังสถานที่
สื่อสิ่งพิมพ เพื่อประกอบกิจกรรมตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ สวยงาม และสื่อความไดเปนอยางดี
(๒) ดูแล จัดเก็บ บํารุงรักษา ซอมแซมวัสดุอุปกรณการทํางานใหเปนระบบเพื่อใหอุปกรณอยู
ในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ
2. ดานงานบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา การออกแบบ เทคนิค การจัดงานศิลป การจัดนิทรรศการแกบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอก เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในงานศิลป
(๒) ช ว ยจั ด ทํ า สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ คู มื อ หนั ง สื อ แผ น พั บ และนิ ท รรศการ เพื่ อ เผยแพร
ประชาสัมพันธเสริมสรางภาพพจน และสงเสริมการออกแบบงานศิลป
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางศิลปปฏิบัติงาน
- ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาวิจิตรศิลป สาขาวิชาการออกแบบ
หลักสูตรและวิชาสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงนายชางศิลปปฏิบัติงาน
คะแนนเต็ม 200 คะแนน จะดําเนินการทดสอบโดยวิธีสอบขอเขียน ดังตอไปนี้
- เนื้อหาวิชาชางเขียนแบบและหลักศิลปทั่วไป

