
(สําเนา)

ประกาศกรมอนามัย
เรื่อง  รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

ในตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ดานการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ)
ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา) (ดานสงเสริมสุขภาพ)

และตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา) (ดานอนามัยสิ่งแวดลอม)
………………………………

ดวย  กรมอนามัย  จะดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
ในตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ดานการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ) ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา) (ดานสงเสริมสุขภาพ) และตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
(ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา) (ดานอนามัยสิ่งแวดลอม) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แหง
พระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004.1 /ว 15
ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับ
ราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ ดังตอไปนี้

1. ตําแหนงท่ีจะบรรจุแตงตั้งและเงินเดือนท่ีจะไดรับ
หนวยท่ี 1 ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ดานการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ)
หนวยท่ี 2 ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา)

(ดานสงเสริมสุขภาพ)
หนวยท่ี 3 ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา)

(ดานอนามัยสิ่งแวดลอม)
อัตราเงินเดือนระหวาง 13,300 – 14,630 บาท โดยใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัย

ลงวันท่ี 21 เมษายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรบัคุณวุฒิ

2. จํานวนตําแหน งว างครั้งแรก 6 ตําแหนง
หนวยท่ี 1 ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ดานการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ)

ตําแหนงวางครั้งแรก จํานวน 2 ตําแหนง ปฏิบัติราชการท่ีกองออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ จํานวน 1 ตําแหนง  และ
ศูนยอนามัยท่ี 1 กรุงเทพฯ จํานวน 1 ตําแหนง

หนวยท่ี ๒ ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา)
(ดานสงเสริมสุขภาพ) ตําแหนงวางครั้งแรก จํานวน 2 ตําแหนง ปฏิบัติราชการท่ีศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา

หนวยท่ี ๓ ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา)
(ดานอนามัยสิ่งแวดลอม) ตําแหนงวางครั้งแรก จํานวน 2 ตําแหนง  ปฏิบัติราชการท่ีศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา

3. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
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4. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบ
4.1 คุณสมบัติท่ัวไป

ผูสมัครตองมีคุณสมบัติท่ัวไป และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน 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 หรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ
(9) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผดิวินัยตาม

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 และตองมิใชเปนกรณีออกจากงาน หรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตตอหนาท่ี สําหรับผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 ข. (1) ใหมีสิทธิสมัครสอบแขงขันได
แตจะมีสิทธิไดรับการบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญท่ีสอบแขงขันไดตอเม่ือพนจากการเปนผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองแลว
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สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบแขงขัน
เพ่ือบรรจุเขารับราชการ ท้ังนี้ ตามหนงัสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร 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 8 – ๒8 มีนาคม

2556 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 ระบบจะ

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

ไม มีเครื่องพ ิมพ ในขณะนั้น ให บันท ึกขอม ูลเก ็บไวในรูปแบบ File ลงในส ื่อบันทึกข อม ูล เช น Diskette เปนต น
ในกรณีไมสามารถพิมพแบบฟอรมการช ําระเงินหร ือบันท ึกขอม ูลได ผ ู สมัครสามารถ

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

5.2 นําแบบฟอรมการช ําระเงินไปช ําระเงินเฉพาะท่ีเคาเตอร  บมจ.ธนาคารกร ุงไทย
ท ุกสาขาท ั่วประเทศ ตั้งแตว ันท่ี 8 – ๒9 มีนาคม 2556 ภายในเวลาท ําการของธนาคาร การร ับสม ัครสอบ
จะมีผลสมบูรณเม ื่อชำระค าธรรมเนียมในการสม ัครสอบเรียบร อยแลว

5.3 ค าธรรมเนียมในการสม ัครสอบตําแหนงละ 230 บาท ซึ่งประกอบดวย
(1) ค าธรรมเนยีมสอบ จํานวน 200 บาท
(2) ค าธรรมเนยีมธนาคารรวมค าบริการทางอ ินเทอรเน็ต จำนวน 30 บาท

ค าธรรมเน ียมจะไมจ ายคืนใหไมว ากรณ ีใด ๆ ท้ังสิน้
5.4 ผูสม ัครท่ีช ําระคาธรรมเนียมสอบแล ว จะได รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะ

กำหนด เลขประจำตัวสอบตามลำด ับของการชำระค าธรรมเนียมสอบ
6. เงื่อนไขในการรับสม ัครสอบ

6.1 ผ ู สม ัครสอบจะต องเปนผ ูมีว ุฒ ิการศ ึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตําแหนง
ของ ผ ู มีส ิทธ ิสม ัครสอบ ในขอ 4.2 โดยจะต องเปนผ ูส ําเร็จการศ ึกษาและไดร ับการอนุมัติจากผ ูมีอ ํานาจอนุมัติ
ภายใน ว ันปดรับสมัครสอบ คือ ว ันท่ี ๒8 มีนาคม 2556 ท ั้งนี้ การส ําเร็จการศ ึกษาตามหลักส ูตรข ั้นปริญญาบัตร
ของสถานศ ึกษาใด จะถ ือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก ี่ยวก ับการส ําเร็จการศ ึกษาตามหล ักส ูตรของสถานศึกษา
นั้นเปนเกณฑ และเปนผูสอบผานภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.

6.2 การสม ัครสอบตามข ั้นตอนข างต น ถือว าผ ูสม ัครเปนผ ูลงลายม ือช ื่อ และรับรอง
ความถ ูกต องขอม ูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติว าด วยธ ุรกรรมทางอ ิเล ็กทรอนิกส พ.ศ.2544 ดังนั้นหาก
ผ ู สม ัครจงใจกรอกข อม ูลอ ันเปนเท ็จ อาจม ีความผ ิดฐานแจ งความเท ็จต อเจ าพนักงาน ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 137
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6.3 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 ูสมัครนํามายื่นไมตรงหรือไม
เปนไปตามประกาศรับสม ัครสอบ กรมอนามัยจะถือว าผ ู สม ัครสอบเปนผ ูขาดค ุณสมบติในการสม ัครสอบครั้งนี้
มาตั้งแต ต น และจะไม ค ืนค าธรรมเนยีมในการสม ัครสอบ

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 ี่ 5 เมษายน 2556 ท ี่กองการเจาหน าท ี่ อาคาร 2 ช ั้น 2 กรมอนามัย ถนนตวิานนท ตําบล
ตลาดขวัญ อ ําเภอเม ือง จังหว ัดนนทบุรี หรือดไูด 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 ภาคความรูความสามารถท ี่ใชเฉพาะตำแหน ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

ผ ู สม ัครสอบในตาํแหนงใดต องสอบว ิชาเฉพาะตําแหน งนั้นตามท ี่ไดก ําหนดไว ในรายละเอ ียดแนบท ายประกาศนี้
8.2 ภาคความเหมาะสมก ับตำแหนง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติ

การศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤตกิรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณ ท้ังนี้ อาจใช
วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูท่ีอาจใชเปนประโยชน ในการปฏิบัติงาน
ในหนาท่ี ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน
คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับเพ่ือนรวมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอ่ืน ๆ เปนตน และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ีจําเปนของตําแหนง

ท ั้งนี้ จะทดสอบภาคความร ูความสามารถท ี่ใช เฉพาะต ําแหนงก อน และเม ื่อสอบผานภาค
ความร ู ความสามารถท ี่ใชเฉพาะต ําแหน งแลว จ ึงจะม ีส ิทธิเข าสอบภาคความเหมาะสมกับต ําแหน ง

9. หล ักฐานท ี่ต องยื่นในว ันสอบภาคความเหมาะสมก ับตําแหนง
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 ําเนาปริญญาบัตร และส ําเนาระเบียนแสดงผลการศ ึกษา (Transcript of Records)

ท ี่แสดงว าเปนผ ูมีคุณว ุฒ ิการศ ึกษาตรงตามประกาศรับสม ัคร โดยต องส ําเร็จการศึกษาและไดร ับอนุมัติจากผ ู
มีอ ํานาจอนุม ัติภายในว ันปดรับสม ัคร จํานวนอย างละ 1 ฉบับ

ท ั้งน ี้ ผ ู ท่ีจะถ ือว าเปนผ ูส ําเร็จการศ ึกษาตามหล ักส ูตรข ั้นปริญญาบัตรของสถานศ ึกษาใดนั้น
จะถ ือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท ี่เก ี่ยวก ับการส ําเร็จการศ ึกษาตามหล ักสูตรของสถานศ ึกษานั้น ๆ เปน
เกณฑ โดยจะตองส ําเร็จการศ ึกษาภายในว ันปดรับสมัคร ค ือ ว ันท่ี ๒8 มีนาคม 2556 ในกรณีที่ไม สามารถนํา
หล ักฐานการศึกษาด ังกล าวมายื่นพร อมใบสม ัครสอบได ก ็ใหนำหนังส ือรับรองค ุณว ุฒ ิท่ีสถานศ ึกษาออกให โดย
ระบุ สาขาว ิชาท ี่ส ําเร็จการศึกษาและว ันท ี่ที่ไดร ับอนุม ัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต องอยูภายในก ําหนดว ันปดรับสม ัคร
มายื่นแทน

/9.3 ส ําเนา...
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9.3 ส ําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
9.4 ส ําเนาหล ักฐานอ ื่น ๆ เช น ใบส ําค ัญการสมรส (เฉพาะผ ู สม ัครสอบเพศหญงิ)

ใบเปล ี่ยนช ื่อ-นามสก ุล (ในกรณ ี ช ื่อ-นามสก ุล ในหล ักฐานการสม ัครไมตรงก ัน) เปนต น จํานวน 1 ฉบับ
9.5 ส ําเนาหนังส ือรบัรองผลการสอบภาคความรู ความสามารถท ั่วไป (ภาค ก.) ระดับ

ปริญญาตร ี ของ ก.พ. จํานวน 1 ฉบับ
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
- โรคติดต อร ายแรงหรือโรคเรื้อรังท ี่ปรากฏอาการเดนช ัดหรือรุนแรงและเปนอ ุปสรรค

ต อการปฏ ิบัติงานในหน าท ี่ตามท ี่ ก.พ. ก ําหนด
ส ําเนาเอกสารทุกฉบับใหผ ูสมัครเข ียนค ํารับรองวา “ส ําเนาถ ูกต อง” ลงช ื่อ ว ันที่ และระบุ

เลขประจําตัวสอบก ําก ับไวมุมบนด านขวาท ุกหน าของส ําเนาเอกสาร

10. เกณฑ การตัดส ิน
ผ ู ท่ีจะถ ือว าเปนผ ูสอบแขงข ันได ตองเปนผ ูสอบไดคะแนนในการสอบแตละภาคไม 

ต่ํากวาร อยละ 60 ตามหลักวิชาการวัดผล

11. การข้ึนบัญช ีผูสอบแข งขันได
การข ึ้นบัญชีผ ู สอบแข งข ันได  จะเรียงล ําดับท ี่จากผ ูท่ีไดคะแนนรวมส ูงส ุดลงมาตามล ําดบั

ในกรณีท่ีม ีผ ูสอบไดคะแนนรวมเท าก ัน ใหผ ูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมก ับตําแหนงมากกวาเปนผ ู อยูใน
ล ําดบัท ี่ส ูงกว า ถ าไดคะแนนภาคความเหมาะสมก ับตําแหน งเท าก ัน ใหผ ูท่ีไดร ับเลขประจำตวัสอบก อนเปนผ ู
อยูในล ําดบัท ี่ส ูงกว า

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
12.1 ผ ูสอบแข งข ันไดจะไดรับการบรรจุและแต งตั้งตามล ําดับท ี่ในบัญช ีผ ูสอบแข งข ันได

โดยไดร ับเง ินเด ือนตามคุณวุฒิที่ก ําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตําแหน งน ั้น ตามที่ระบุไวในขอ 1
12.2 กรมอนามัยไม ประสงค จะรับโอนผ ูท่ีเปนข าราชการหรือเจ าหนาท่ีของรฐัทุกประเภท

ซึ่งไดข้ึนบัญช ีผูสอบแข งข ันไดในครั้งนีไ้มว ากรณีใด ๆ ท ั้งส ิ้น
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13. การนํารายชื่อผูสอบแขงขันไดในตําแหนงหนึ่งไปข้ึนบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอ่ืน
กรณีท่ีส วนราชการม ีตําแหน งว างในตําแหน งประเภทว ิชาการ ระดับปฏ ิบัต ิการ

ซึ่งต องการบุคคลที่ม ีว ุฒ ิการศึกษาอย างเดียวก ัน และมีความรู ความสามารถ ท ักษะและสมรรถนะท ี่เหม ือนหรือ
ใกลเค ียงก ันก ับตำแหน งที่ไดมีการสอบแข งข ันและข ึ้นบ ัญช ีไวใหสวนราชการสามารถนํารายช ื่อผ ูสอบแขงข ันได
ในตําแหน งหนึ่งไปข้ึนบัญช ีเปนผ ูสอบแข งข ันไดในตําแหน งอ ื่นได การนํารายช ื่อไปข ึ้นบัญช ีเปนผ ูสอบแข งข ันได
ในตาํแหน งอ ื่นนี้ ให ถ ือว าเปนการสอบครั้งเดยีวก ันก ับการสอบครั้งนี้ โดยผ ูสอบแข งข ันไดม ีส ิทธ ิท่ีจะไดร ับการบรรจุ
ไดเพ ียงครั้งเดยีวเทานั้น

ประกาศ ณ ว ันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2556
(ลงชื่อ) ณรงค  สายวงศ

(นายณรงค  สายวงศ)
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย

สําเนาถูกตอง

สมเวียง  ไชยพรรค
(นางสมเวียง  ไชยพรรค) สมเวียง/คัด

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ



รายละเอียดแนบทาย
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการของกรมอนามัย

หนวยท่ี 1 ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ดานการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ)

ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ

ทํางาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานดานวิชาการสาธารณสุข ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ศึกษา  คนควา  วิเคราะห  วิจัย  สํารวจ รวบรวม ขอมูลทางวิชาการเบื้องตนท่ี
ไมซับซอน  เก่ียวกับงานดานสาธารณสุข เชน  การสงเสริมสุขภาพ  การเฝาระวังโรค  การควบคุม
ปองกันโรคและภัยสุขภาพ  และการฟนฟูสุขภาพ  รวมท้ัง  การดูแลรักษาพยาบาล  การจัดบริการ
สุขภาพ  การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ  การสุขาภิบาล  อนามัยสิ่งแวดลอม  พัฒนาระบบกลไก
และการบังคับใชกฎหมายสาธารณสุข  เพ่ือชวยในการเสริมสรางระบบการสาธารณสุขท่ีดี

(๒) สรุปรายงานเก่ียวกับการดําเนินงาน  หรือรายงานการรวบรวมขอมูลทางวิชาการ
ดานสาธารณสุข  เสนอผูบังคับบัญชา  เพ่ือประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน

(๓) ติดตามผลการศึกษา  วิเคราะห  และวิจัยงานดานสาธารณสุข  เพ่ือนํามาใชใน
การปฏิบัติงาน  ใหเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ

(๔) รวมพัฒนาเนื้อหา  องคความรู คุณภาพมาตรฐานเก่ียวกับงานดานสาธารณสุข
และระบบบริการสุขภาพ  โดยบูรณาการแบบองครวมวาดวยการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา
เก่ียวกับงานดานสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ  และจัดทําคูมือ  แนวทางปฏิบัติ  เอกสาร
วิชาการ  สื่อสุขศึกษา  ประชาสัมพันธ  เพ่ือใหประชาชน มีความรู สามารถ ปองกันตนเองจากโรค
และภัยสุขภาพ

(๕) ปฏิบัติการในการสงเสริมสุขภาพ  อนามัยสิ่งแวดลอม   การควบคุมปองกันโรค
และภัยสุขภาพ  การเฝาระวังโรค  รักษาเบื้องตน  และติดตามฟนฟูสุขภาพในชุมชน  ดูแลบํารุงรักษา
เครื่องมือและอุปกรณท่ีพรอมใชงาน  เพ่ือพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข  อยางมีประสิทธิภาพและ
ท่ัวถึง

(๖) ชวยจัดทําฐานขอมูลเบื้องตนท่ีเก่ียวของกับงานดานสาธารณสุข  เชน ขอมูลของ
ผูปวยกลุมเสี่ยง  บุคลากรทางดานบริการสุขภาพ  ประชากร  สถานะสุขภาพ  ระบาดวิทยา
สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาพ สถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน องคกรภาคีเครือขาย  เพ่ือ
นํามาใชในการวิเคราะห  ในการปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน

(๗) ใหบริการคัดกรอง  ตรวจวินิจฉัย  รักษาเบื้องตน  สอบสวนสืบสวนโรค  ติดตาม
ผูปวยผูสัมผัส   เพ่ือการเฝาระวัง  ควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพ  รวมท้ังสงเสริมสุขภาพ  และ
ฟนฟูสุขภาพ  เพ่ือใหประชาชน  มีสุขภาพท่ีดี

(๘) รวมประเมินสิ่งแวดลอมการทํางาน  ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการ
สาธารณะ  สถานท่ีสาธารณะทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม   เพ่ือการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
อยางมีประสิทธิภาพ
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(๙) ชวยปฏิบัติงานสงเสริม ควบคุม กํากับมาตรฐาน การบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับ

การแพทยและสาธารณสุข และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือการคุมครองผูบริโภคดานบริการและ
ผลิตภัณฑสุขภาพ

๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ

โครงการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด
๓.ดานการประสานงาน

(๑) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือให
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด

(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย

๔. ดานการบริการ
(๑) ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณตางๆใหมีคุณภาพและเหมาะแกการ

นําไปใชงานอยูเสมอ รวมท้ังสนับสนุนงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการใหบริการทางสาธารณสุข เพ่ือให
การบริการดังกลาวเปนไปอยางราบรื่น

(๒) สนับสนุนการถายทอดความรูทางวิชาการหรือเทคโนโลยี แกบุคคลภายใน
หนวยงานเพ่ือเปนความรูและใหสามารถดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ

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

(๔) รวมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองคกร เพ่ือใหเปน
บุคลากรท่ีมีความชํานาญ และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

(๕) นิเทศงานดานสาธารณสุขใหแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ดังนี้

 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร
ประยุกต ทางวิทยาศาสตรการกีฬา ทางพลศึกษา

 เปนผูสอบผานภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง

ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยวิธีสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
(1) กิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาวะ (Exercise for Health)
(2) สรีรวิทยาการออกกําลังกาย (Exercise Physiology)
(3) จิตวิทยาการออกกําลังกาย (Exercise Psychology)
(4) โภชนาการทางการกีฬา (Sport Nutrition)
(5) การทดสอบและการกําหนดการออกกําลังกาย (Exercise Testing and Prescription)
(6) การชวยเหลือเบื้องตน จากการบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย (First Aid)



- 3 -
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการของกรมอนามัย

หนวยท่ี ๒ ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา) (ดานสงเสริมสุขภาพ)

ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ

ทํางาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานดานวิชาการสาธารณสุข ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ศึกษา  คนควา  วิเคราะห  วิจัย  สํารวจ รวบรวม ขอมูลทางวิชาการเบื้องตนท่ี
ไมซับซอน  เก่ียวกับงานดานสาธารณสุข เชน  การสงเสริมสุขภาพ  การเฝาระวังโรค  การควบคุม
ปองกันโรคและภัยสุขภาพ  และการฟนฟูสุขภาพ  รวมท้ัง  การดูแลรักษาพยาบาล  การจัดบริการ
สุขภาพ  การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ  การสุขาภิบาล  อนามัยสิ่งแวดลอม  พัฒนาระบบกลไก
และการบังคับใชกฎหมายสาธารณสุข  เพ่ือชวยในการเสริมสรางระบบการสาธารณสุขท่ีดี

(๒) สรุปรายงานเก่ียวกับการดําเนินงาน  หรือรายงานการรวบรวมขอมูลทางวิชาการ
ดานสาธารณสุข  เสนอผูบังคับบัญชา  เพ่ือประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน

(๓) ติดตามผลการศึกษา  วิเคราะห  และวิจัยงานดานสาธารณสุข  เพ่ือนํามาใชใน
การปฏิบัติงาน  ใหเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ

(๔) รวมพัฒนาเนื้อหา  องคความรู  คุณภาพมาตรฐานเก่ียวกับงานดานสาธารณสุข
และระบบบริการสุขภาพ  โดยบูรณาการแบบองครวมวาดวยการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา
เก่ียวกับงานดานสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ  และจัดทําคูมือ  แนวทางปฏิบัติ  เอกสาร
วิชาการ  สื่อสุขศึกษา  ประชาสัมพันธ  เพ่ือใหประชาชน มีความรู สามารถ ปองกันตนเองจากโรค
และภัยสุขภาพ

(๕) ปฏิบัติการในการสงเสริมสุขภาพ  อนามัยสิ่งแวดลอม   การควบคุมปองกันโรค
และภัยสุขภาพ  การเฝาระวังโรค  รักษาเบื้องตน  และติดตามฟนฟูสุขภาพในชุมชน  ดูแลบํารุงรักษา
เครื่องมือและอุปกรณท่ีพรอมใชงาน  เพ่ือพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข  อยางมีประสิทธิภาพและ
ท่ัวถึง

(๖) ชวยจัดทําฐานขอมูลเบื้องตนท่ีเก่ียวของกับงานดานสาธารณสุข  เชน ขอมูลของ
ผูปวยกลุมเสี่ยง  บุคลากรทางดานบริการสุขภาพ  ประชากร  สถานะสุขภาพ  ระบาดวิทยา
สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาพ  สถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน องคกรภาคีเครือขาย  เ พ่ือ
นํามาใชในการวิเคราะห  ในการปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน

(๗) ใหบริการคัดกรอง  ตรวจวินิจฉัย  รักษาเบื้องตน  สอบสวนสืบสวนโรค  ติดตาม
ผูปวยผูสัมผัส   เพ่ือการเฝาระวัง  ควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพ  รวมท้ังสงเสริมสุขภาพ  และ
ฟนฟูสุขภาพ  เพ่ือใหประชาชน  มีสุขภาพท่ีดี

(๘) รวมประเมินสิ่งแวดลอมการทํางาน  ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการ
สาธารณะ  สถานท่ีสาธารณะทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม   เพ่ือการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
อยางมีประสิทธิภาพ



- 4 -
(๙) ชวยปฏิบัติงานสงเสริม ควบคุม กํากับมาตรฐาน การบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับ

การแพทยและสาธารณสุข และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือการคุมครองผูบริโภคดานบริการและ
ผลิตภัณฑสุขภาพ

๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ

โครงการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด
๓.ดานการประสานงาน

(๑) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือให
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด

(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย

๔. ดานการบริการ
(๑) ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณตางๆใหมีคุณภาพและเหมาะแกการ

นําไปใชงานอยูเสมอ รวมท้ังสนับสนุนงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการใหบริการทางสาธารณสุข เพ่ือให
การบริการดังกลาวเปนไปอยางราบรื่น

(๒) สนับสนุนการถายทอดความรูทางวิชาการหรือเทคโนโลยี แกบุคคลภายใน
หนวยงานเพ่ือเปนความรูและใหสามารถดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ

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

(๔) รวมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองคกร เพ่ือใหเปน
บุคลากรท่ีมีความชํานาญ และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

(๕) นิเทศงานดานสาธารณสุขใหแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ดังนี้

 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ  ทางการสงเสริมสุขภาพ ทางสาธารณสุขมูลฐาน ทางสาธารณสุขชุมชน
ทางการพัฒนาสุขภาพ และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร

 เปนผูสอบผานภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง

ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยวิธีสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
 ความรูดานการสงเสริมสุขภาพ

(1) อนามัยแมและเด็ก
(2) วัยเรียนวัยรุน
(3) วัยทํางาน
(4) ผูสูงอายุ
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รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการของกรมอนามัย

หนวยท่ี ๓ ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา) (ดานอนามัยสิ่งแวดลอม)

ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ

ทํางาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานดานวิชาการสาธารณสุข ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ศึกษา  คนควา  วิเคราะห  วิจัย  สํารวจ รวบรวม ขอมูลทางวิชาการเบื้องตนท่ี
ไมซับซอน  เก่ียวกับงานดานสาธารณสุข เชน  การสงเสริมสุขภาพ  การเฝาระวังโรค  การควบคุม
ปองกันโรคและภัยสุขภาพ  และการฟนฟูสุขภาพ  รวมท้ัง  การดูแลรักษาพยาบาล  การจัดบริการ
สุขภาพ  การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ  การสุขาภิบาล  อนามัยสิ่งแวดลอม  พัฒนาระบบกลไก
และการบังคับใชกฎหมายสาธารณสุข  เพ่ือชวยในการเสริมสรางระบบการสาธารณสุขท่ีดี

(๒) สรุปรายงานเก่ียวกับการดําเนินงาน  หรือรายงานการรวบรวมขอมูลทางวิชาการ
ดานสาธารณสุข  เสนอผูบังคับบัญชา  เพ่ือประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน

(๓) ติดตามผลการศึกษา  วิเคราะห  และวิจัยงานดานสาธารณสุข  เพ่ือนํามาใชใน
การปฏิบัติงาน  ใหเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ

(๔) รวมพัฒนาเนื้อหา  องคความรู  คุณภาพมาตรฐานเก่ียวกับงานดานสาธารณสุข
และระบบบริการสุขภาพ  โดยบูรณาการแบบองครวมวาดวยการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา
เก่ียวกับงานดานสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ  และจัดทําคูมือ  แนวทางปฏิบัติ  เอกสาร
วิชาการ  สื่อสุขศึกษา  ประชาสัมพันธ  เพ่ือใหประชาชน มีความรู สามารถ ปองกันตนเองจากโรค
และภัยสุขภาพ

(๕) ปฏิบัติการในการสงเสริมสุขภาพ  อนามัยสิ่งแวดลอม   การควบคุมปองกันโรค
และภัยสุขภาพ  การเฝาระวังโรค  รักษาเบื้องตน  และติดตามฟนฟูสุขภาพในชุมชน  ดูแลบํารุงรักษา
เครื่องมือและอุปกรณท่ีพรอมใชงาน  เพ่ือพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข  อยางมีประสิทธิภาพและ
ท่ัวถึง

(๖) ชวยจัดทําฐานขอมูลเบื้องตนท่ีเก่ียวของกับงานดานสาธารณสุข  เชน ขอมูลของ
ผูปวยกลุมเสี่ยง  บุคลากรทางดานบริการสุขภาพ  ประชากร  สถานะสุขภาพ  ระบาดวิทยา
สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาพ  สถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน องคกรภาคีเครือขาย  เพ่ือ
นํามาใชในการวิเคราะห  ในการปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน

(๗) ใหบริการคัดกรอง  ตรวจวินิจฉัย  รักษาเบื้องตน  สอบสวนสืบสวนโรค  ติดตาม
ผูปวยผูสัมผัส   เพ่ือการเฝาระวัง  ควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพ  รวมท้ังสงเสริมสุขภาพ  และ
ฟนฟูสุขภาพ  เพ่ือใหประชาชน  มีสุขภาพท่ีดี

(๘) รวมประเมินสิ่งแวดลอมการทํางาน  ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการ
สาธารณะ  สถานท่ีสาธารณะทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม   เพ่ือการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
อยางมีประสิทธภิาพ
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(๙) ชวยปฏิบัติงานสงเสริม ควบคุม กํากับมาตรฐาน การบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับ

การแพทยและสาธารณสุข และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือการคุมครองผูบริโภคดานบริการและ
ผลิตภัณฑสุขภาพ

๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ

โครงการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด
๓.ดานการประสานงาน

(๑) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือให
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด

(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย

๔. ดานการบริการ
(๑) ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณตางๆใหมีคุณภาพและเหมาะแกการ

นําไปใชงานอยูเสมอ รวมท้ังสนับสนุนงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการใหบริการทางสาธารณสุข เพ่ือให
การบริการดังกลาวเปนไปอยางราบรื่น

(๒) สนับสนุนการถายทอดความรูทางวิชาการหรือเทคโนโลยี แกบุคคลภายใน
หนวยงานเพ่ือเปนความรูและใหสามารถดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ

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

(๔) รวมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองคกร เพ่ือใหเปน
บุคลากรท่ีมีความชํานาญ และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

(๕) นิเทศงานดานสาธารณสุขใหแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ดังนี้

 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางอนามัยสิ่งแวดลอม  ทางสุขาภิบาล  ทางสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
ทางวิทยาศาสตรสุขาภิบาล ทางวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม

 เปนผูสอบผานภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยวิธีสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)

(1) อนามัยสิ่งแวดลอมท่ัวไป
(2) สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
(3) สุขาภิบาลอาหารและน้ํา
(4) การจัดการเหตุรําคาญ
(5) กฎหมายสาธารณสุข
(6) การประเมินผลกระทบตอสุขภาพ


