
 
 
 

(สำเนา) 
ประกาศกรมอนามัย 

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา) 

ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ศนูย์อนามัยที่ 12 ยะลา) 
และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของกรมอนามัย 

 
ด้วยกรมอนามัย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ งบุคคลเข้ารับราชการ 

ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา) 
ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา)  
และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของกรมอนามัย  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17  
ลงวันที่  11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 
1.1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
1.2 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา) 
1.3 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 
1.4 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา) 
1.5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ตามท่ีระบไุว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

          2. จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก 
2.1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา 
2.2 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา) จำนวน 2 อัตรา 
2.3 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา 
2.4 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา) จำนวน 1 อัตรา 
2.5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา 

  3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

  4. คุณสมบัติของผูมี้สิทธิสมัครสอบ 
4.1 ผู้ สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่ วไป  และไม่มีลักษณะต้องห้ ามตามมาตรา 36 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติทั่วไป  

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 

ข. ลักษณะต้องห้าม… 
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ข. ลักษณะต้องห้าม 
(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดในกฎ ก.พ. (ปัจจุบันคือ กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553) 
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น  
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(5) เป็นกรรมการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย  
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา 

เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) เป็นผู้เคยถกูลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(9) เป็ นผู้ เคยถูกลงโทษให้ ออก หรือปลดออก  เพราะกระทำผิดวินั ยตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
(10) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้  

หรือตามกฎหมายอื่น 
(11) เป็นผู้ เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  หรือเข้าปฏิบัติงาน 

ในหน่วยงานของรัฐ  
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7) 

(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ.อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8)   
หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10)                
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้   
แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมืองแล้ว        
   สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้ งนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่  นว 89/2501 
ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538  

4.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
4.3 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. 

ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ดังนี้  
(1) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา) ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. 
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

(2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 
ของสำนักงาน ก.พ. ระดับอนุปริญญา หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป 

 
 

5. การรับสมัครสอบ… 
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5. การรบัสมัครสอบ 
5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 - 

11 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอนดังนี ้
(1) เปิ ด เว็บ ไซต์  https://anamai.thaijobjob.com เลื อกรับ สมั ครสอบแข่ งขั น 

เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เลือกตำแหน่งที่ต้องการ และเลือกหัวข้อ “สมัครสอบ” 
(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด และอัปโหลด (Upload) 

รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 × 1.5 นิ้ว (ประมาณ 40 - 100 KB  
เป็นไฟล์ประเภท .JPG) ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ  
กรณทีี่ผู้สมัครสอบไม่ได้อัปโหลด (Upload) รูปถ่าย จะไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ 

(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น หรือหาก 
ไมม่ีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ลงในสื่อบันทึกขอ้มูล  

ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ 
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล 
ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 

5.2 นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ โดยสามารถ 
ชำระได้ 3 ช่องทาง ดังนี ้

(1) ชำระเงินทางเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ 
 โดยให้นำแบบฟอร์มการชำระเงินที่ พิมพ์ตามข้อ 5 .1 (2 ) ไปชำระเงินได้   

ตั้ งแต่ วันที่  16 เมษายน 2564 - 12 พฤษภาคม 2564 ภายในวันและเวลาทําการของธนาคาร  
และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย  

(2) ชำระเงินผ่านตู้ ATM ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
 ให้ผู้สมัครพิมพ์คู่มือการชำระเงินผ่าน ATM และนำไปทำรายการชำระเงิน 

ได้ที่ตู้ ATM ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 - 12 พฤษภาคม 2564 
เวลา 22.00 น. และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย 

(3 ) ช ำระ เงิน ท างระบ บ อิน เท อร์ เน็ ต  ผ่ าน  Internet Payment (KTB Online  
หรือ Net Bank) ให้ผู้ สมัครปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ระบบกำหนดไว้ โดยสามารถชำระเงินได้  ตั้ งแต่วันที่   
16 เมษายน 2564 - 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 22.00 น. และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากเว็บไซต์
เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย 

การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เม่ือชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว  
5.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท ซึ่งประกอบด้วย 

(1) ค่าธรรมเนยีมสอบ จำนวน 400 บาท 
(2) ค่าธรรมเนยีมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ส้ิน 

5.4 ผู้สมัครที่ช ําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได ้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนด 
เลขประจำตั วสอบตามลำดั บของการชำระค่ าธรรมเนี ยมสอบ  ซึ่ งผู้ สมั ครสอบสามารถตรวจสอบ 
และพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบที่มีเลขประจำตัวสอบได้ที่เว็บไซต์ https://anamai.thaijobjob.com  
ในหัวข้อ “พิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ” ต้ังแต่วันที ่1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 
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6.  เงื่อนไขในการรบัสมัครสอบ 
6.1 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
6.2 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น เมื่อสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข

ตำแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้ 
6.3 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 4.2 โดยจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่  11 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้  การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้น 
ปริญญาบัตรหรือหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับ
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์   

6.4 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้อง
ข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ดั งนั้ นหากผู้ สมัครจงใจกรอกข้อมูล อัน เป็ น เท็ จ  อาจมีความผิดฐานแจ้ งความเท็ จต่ อ เจ้ าพนั กงาน  
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 

6.5 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง 
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครนํามายื่นไม่ตรง 
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบของกรมอนามัย หรือมีการปลอมแปลงเอกสาร กรมอนามัยจะถือว่า
ผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบติในการสมัครสอบครั้งนี้ มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  
ทัง้นี้ กรมอนามัยจะดำเนินการทางคดีอาญาต่อไปด้วย 

7. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานทีส่อบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
กรมอนามัย จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทางเว็บไซต์ https://anamai.thaijobjob.com หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ 
วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” 

8. หลักสูตรและวิธีการสอบ 
กรมอนามัยจะดำเนินการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 

และสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ดังนี้ 
8.1 สอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

ผู้สมัครสอบในตําแหน่งใดต้องสอบวิชาเฉพาะตําแหน่งนั้นตามท่ีได้กําหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  
8.2 สอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
ประเมินบุคคล เพื่ อพิ จารณาความเหมาะสมกับตํ าแหน่ งหน้ าที่ จากประวัติส่ วนตั ว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้ เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ 
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ 
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติจรรยาบรรณ 
ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอ่ืน เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็น 
ของตําแหน่ง 

ทั้งนี้ กรมอนามัยจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน  
และเม่ือสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 

 
๙. หลักฐาน... 
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๙. หลักฐานการสมัครสอบต้องนำมายื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
(1) แบบตรวจเอกสารประกอบการสอบแข่งขันฯ ที่พิมพ์จากระบบรับสมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ 
(2) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา 

ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัครสอบ) และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
(3) สําเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 

(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสําเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ (กรณีศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง
โปรดแนบสำเนาประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษาเดิมมาด้วย) 

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 11 พฤษภาคม 2564  

ในกรณีที่ ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้  
ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุ สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน 

(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
(5) สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. 

ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป (สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา) ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา) จํานวน 1 ฉบับ 

(๖) สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. 
ระดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป (สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่ง 
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน)  จํานวน 1 ฉบับ  

ในกรณีที่ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับที่สูงกว่า 
ให้แนบสำเนาปริญญาบัตรในระดับเดียวกันกับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปเพ่ิมอีก 
จํานวน 1 ฉบับ 

(๗) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. 
ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่ 

- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
- โรคพิษสุราเรื้อรัง 
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด 
(8 ) สํ าเนาหลักฐาน อ่ืน  ๆ เช่น  ใบสํ าคัญการสมรส ใบเปลี่ ยนชื่ อ  - นามสกุล 

(ในกรณี ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวน 1 ฉบับ 

ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครระบุเลขประจำตัวสอบ ตำแหน่งที่สมัครสอบ  
ไว้ที่มุมบนด้านขวาของสําเนาเอกสารหลักฐาน พร้อมเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ  
วัน เดือน ปี ที่สมัครสอบกำกับไว้ในสําเนาเอกสารหลักฐานทุกหน้า 
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10. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ จะถือว่ า เป็ นผู้ สอบแข่ งขัน ได้  ต้องเป็ นผู้ ที่ ได้คะแนนการสอบแข่ งขัน เพ่ือวัด 

ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบแข่งขัน 
เพ่ือวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย  

11. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
11.1 กรมอนามัย จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวม

ของการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
สูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสม
กับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 

11.2 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี  
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันในตำแหน่ งเดียวกันนี้ อีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ สอบแข่งขันได้ ใหม่แล้ ว  
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

12. การบรรจุและแต่งตั้ง 
ผู้สอบแข่งข ันได้จะได ้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล ําดับท ี่ในบัญช ีผ ู้สอบแข่งข ันได้               

โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 1 
13. การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ 

กรมอนามั ย  ไม่ รับ โอนผู้ สอบแข่ งขั น ได้ที่ เป็ นข้ าราชการห รือ เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ 
ทุกประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  

กรมอนามั ย  จะดำเนิ น การสอบแข่ งขั นด้ วยความโป ร่ งใส  ยุ ติ ธรรมและเสมอภ าค  
ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการขึ้นบัญชี หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันนี้  
โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้กรมอนามัยทราบด้วย 

   ประกาศ ณ วันที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

(ลงชื่อ) อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ 
(นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์) 

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมอนามัย 

 
 
 
 
 
 
 

       สำเนาถูกต้อง 
 
 
  (นางสาวกนกรช เสือโรจน์) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
          กรมอนามัย 

 1 เมษายน 2564 



รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมอนามัย 
แนบท้ายประกาศกรมอนามัย 

ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
------------------------------------------------------------------ 
ตำแหน่งที่ 1 : ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

1. ตำแหน่งว่างที่บรรจุครั้งแรก  จำนวน 3 อัตรา 
- ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุร ี จำนวน 1 อัตรา 

(ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ) 
- ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จำนวน 1 อัตรา 
- ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุร ี จำนวน 1 อัตรา 

2. อัตราเงินเดือน ระหว่าง 15 ,000 - 16,500 บาท โดยให้เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ 
21 เมษายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ 
และประกาศกรมอนามยั เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556  

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ด้านการปฏิบัติการ  
(1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ รวบรวม ข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ ไม่ซับซ้อน  

เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ  
และการฟ้ืนฟูสุขภาพ รวมทั้ง การดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข เพ่ือช่วยในการ
เสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี  

(2) สรุปรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ  
ด้านสาธารณสุข เสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน 

(3) ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพ่ือนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน  
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ  

 (4) ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้  คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข  
และระบบบริการสุขภาพ โดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา 
เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ  
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ สามารถ ป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ 

(5) ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ  
การเฝ้าระวังโรค รักษาเบื้องต้น และติดตามฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ 
ที่พร้อมใช้งาน เพ่ือพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข อย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง  

(6) ช่วยจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของผู้ป่วย  
กลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางด้านบรกิารสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ  
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย เพ่ือนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ในการปรับปรุง
ระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 
(7) ให้บริการ... 
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(7) ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องต้น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย  
ผู้สัมผัส เพ่ือการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟ้ืนฟูสุขภาพ  
เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี 

(8) ร่วมประเมินสิ่งแวดล้อมการทำงาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ  
สถานทีส่าธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 

(9) ช่วยปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม กำกับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์
และสาธารณสุข และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ   

2) ด้านการวางแผน  
  วางแผนการทำงานที่ รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน 
หรือโครงการเพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

3) ด้านการประสานงาน 
  (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด 
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4) ด้านการบริการ  
  (1) ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพและเหมาะแก่การนำไปใช้งานอยู่เสมอ 
รวมทั้งสนับสนุนงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข เพ่ือให้การบริการดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น  
  (2) สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยี แก่บุคคลภายในหน่วยงาน  
เพ่ือเป็นความรู้และให้สามารถดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
  (3) ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ เอกสารสื่อ เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ  
เพ่ือการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่าง ๆ ในงานด้านสาธารณสุข 
  (4) ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กร เพ่ือให้ เป็นบุคลากร 
ทีม่ีความชำนาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (5) นิเทศงานด้านสาธารณสุข เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

4. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์ แผนไทย 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่ งแวดล้อม  
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และ 

2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรูค้วามสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึน้ไป ของสำนักงาน ก.พ. 
 
 

5. หลักสูตร… 
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5. หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 
ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  

ซึ่งประกอบด้วยขอบเขตเนื้อหา ดังนี้ 
- ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ ของกรมอนามัย

และกระทรวงสาธารณสุข 
- ความรู้เกี่ยวกับอนามัยชุมชน ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค และการบริหารงานสาธารณสุข 
- ความรู้เกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายสาธารณสุข และการประเมินผลกระทบ

ด้านสุขภาพ 
- ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และพฤติกรรมศาสตร์ 
- ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางด้านสาธารณสุข และการติดตามประเมินผล 
 



ตำแหน่งที่ 2 : ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยท่ี 12 ยะลา) 

1. ตำแหน่งว่างที่บรรจุครั้งแรก  จำนวน 2 อัตรา 
- ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จำนวน 2 อัตรา 

2. อัตราเงินเดือน ระหว่าง 15 ,000 - 16,500 บาท โดยให้เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ 
21 เมษายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ  
และประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556  

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน  
ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ด้านการปฏิบัติการ  
(1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ รวบรวม ข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน  

เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ  
และการฟ้ืนฟูสุขภาพ รวมทั้ง การดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข เพ่ือช่วยในการ
เสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี  

(2) สรุปรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิ ชาการ 
ด้านสาธารณสุข เสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน 

(3) ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพ่ือนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน  
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ  

 (4) ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้  คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสา ธารณสุข  
และระบบบริการสุขภาพ โดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา 
เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ  
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ สามารถ ป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ 

(5) ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ  
การเฝ้าระวังโรค รักษาเบื้องต้น และติดตามฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์  
ที่พร้อมใช้งาน เพ่ือพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง  

(6) ช่วยจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของผู้ป่วย  
กลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ  
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย เพ่ือนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ในการปรับปรุง
ระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

(7) ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องต้น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย  
ผู้สัมผัส เพ่ือการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟ้ืนฟูสุขภาพ  
เพ่ือใหป้ระชาชนมีสุขภาพท่ีดี 

(8) ร่วมประเมินสิ่งแวดล้อมการทำงาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ  
สถานทีส่าธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 

(9) ช่วยปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม กำกับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์
และสาธารณสุข และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ   

 

2) ด้านการวางแผน... 
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2) ด้านการวางแผน  
  วางแผนการทำงานที่ รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน 
หรือโครงการเพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

3) ด้านการประสานงาน 
  (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด 
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 
  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4) ด้านการบริการ  
  (1) ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพและเหมาะแก่การนำไปใช้งานอยู่เสมอ 
รวมทั้งสนับสนุนงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข เพ่ือให้การบริการดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น  
  (2) สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยี แก่บุคคลภายในหน่วยงาน  
เพ่ือเป็นความรู้และให้สามารถดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
  (3) ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ เอกสารสื่อ เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ  
เพ่ือการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่าง ๆ ในงานด้านสาธารณสุข 
  (4) ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กร เพ่ือให้เป็นบุคลากร 
ที่มีความชำนาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (5) นิเทศงานด้านสาธารณสุข เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

4. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์ แผนไทย 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และ 

2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรูค้วามสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึน้ไป ของสำนักงาน ก.พ. 

5. หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 
ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  

ซึ่งประกอบด้วยขอบเขตเนื้อหา ดังนี้ 
- ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ ของกรมอนามัย

และกระทรวงสาธารณสุข 
- ความรู้เกี่ยวกับอนามัยชุมชน ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค และการบริหารงานสาธารณสุข 
- ความรู้เกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายสาธารณสุข และการประเมินผลกระทบ

ด้านสุขภาพ 
- ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และพฤติกรรมศาสตร์ 
- ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางด้านสาธารณสุข และการติดตามประเมินผล 



ตำแหน่งที่ 3 : ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 

1. ตำแหน่งว่างที่บรรจุครั้งแรก   
- ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา 

2. อัตราเงินเดือน ระหว่าง 15 ,000 - 16,500 บาท โดยให้เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย ลงวันที่  
21 เมษายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ  
และประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556  

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านสังคมสงเคราะห์  ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ 
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ด้านการปฏิบัติการ 
 (๑) ค้นหาข้อเท็จจริง สัมภาษณ์  สอบประวัติ เยี่ยมบ้าน ติดตาม สืบ เสาะหาข้อเท็จจริง  
รวมทั้ งศึกษาชุมชน และประเมินสภาวะทางสั งคมเบื้ องต้น  เพ่ือวินิ จฉัยและให้บริการทางสังคม  
แก่กลุ่มเป้าหมายในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม และชุมชน 
 (2) ให้บริการปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ บำบัด ฟ้ืนฟู ป้องกัน ปกป้อง คุ้มครอง และพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือตนเองได ้
 (3) รวบรวม ประมวล สรุป จัดลำดับความสำคัญและความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งวิเคราะห์
สาเหตุและผลกระทบของปัญหา เพ่ือประกอบการวางแผนให้ความช่วยเหลือ พิทักษ์สิทธิ และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตกลุ่มเป้าหมาย 
 (4) สำรวจ รวบรวม ศึกษา สรุปจัดทำรายงาน รวมทั้งประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ 
สถานการณ์ และปัญหาด้านสังคม เพ่ือประกอบการวิจัย การจัดทำฐานข้อมูล การวางแผน การจัดทำ
หลักเกณฑ์มาตรฐาน และการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์
 (5) รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สถิติเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ เพ่ือประกอบการ
จัดทำเครื่องมือทางสังคมสงเคราะห์ คู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อเพ่ือนำไปใช้ในการดำเนินงาน
ด้านสังคมสงเคราะห ์
 (6) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือประกอบการพัฒนา 
และวางแผนด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง   

 ๒) ด้านการวางแผน  
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ

เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

๓) ด้านการประสานงาน 
 (๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน  เพ่ือให้เกิด 
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 
 (๒)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง               
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๔) ด้านการบริการ... 
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๔) ด้านการบริการ 

 (1) ให้คำแนะนำและให้บริการทางวิชาการแก่บุคคล หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เกี่ยวกับ
แนวทางในการดำเนินงานด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ เพ่ือพัฒนาความรู้ เทคนิค ทักษะในการ
ดำเนินงาน และพัฒนาบริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
 (2) ให้บริการข้อมูล เอกสาร ตำรา สื่อ และคู่มือในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม  
และสังคมสงเคราะห์แก่ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน องค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เครือข่าย ประชาชนทั่วไป 
และผู้ที่สนใจ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้และเพ่ือประโยช์ในการจัดบริการทางสังคมและการให้ความช่วยเหลือ 
แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 (3) ร่วมจัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ครอบครัว กลุ่มชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เครือข่าย และประชาชนทั่วไป เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงาน 
ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

4. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา 

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ และ 
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

5. หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 
ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

ซึ่งประกอบด้วยขอบเขตเนื้อหา ดังนี้ 
- ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของกรมอนามัย

และกระทรวงสาธารณสุข 

- ความรู้เกีย่วกับพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์และด้านการพัฒนาสังคม 

 



ตำแหน่งที่ 4 : ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา) 

1. ตำแหน่งว่างที่บรรจุครั้งแรก   
- ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จำนวน 1 อัตรา 

2. อัตราเงินเดือน ระหว่าง 15 ,000 - 16,500 บาท โดยให้เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ 
21 เมษายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ  
และประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556  

3. ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่าง ๆ เช่น 

งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่  
และงานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น 

(2) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม 
เป็นต้น เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร 

(3) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้การบริหาร
การประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

(4) ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้ การ
ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด 

(5) ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารของหน่วยงาน 
เพ่ือการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป 

(6) ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 

2) ด้านการวางเผน 
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

3) ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทัง้ภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ 

และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4) ด้านการบริการ 
ตอบปัญหา ชี้ แจง และให้คำแนะนำเกี่ ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับ เบื้ องต้น 

แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงาน
ที่รับผิดชอบ 
 

 
4. คุณสมบัติเฉพาะ... 
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4. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ 
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

5. หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 
ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

ซึ่งประกอบด้วยขอบเขตเนื้อหา ดังนี้ 
- ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของกรมอนามัย

และกระทรวงสาธารณสุข 

- การวิเคราะห์และวางแผนงาน การประสานงาน และการจัดการองค์การ 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
 



ตำแหน่งที่ 5 : ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 

1. ตำแหน่งว่างที่บรรจุครั้งแรก  จำนวน 3 อัตรา 
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 1 อัตรา 
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กองออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา 

(ปฏิบัติราชการที่กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ)  
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จำนวน 1 อัตรา 

2. อัตราเงินเดือน ระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท โดยให้เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ 
21 เมษายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ  
และประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556  

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานพัสดุ 

ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

3.1 ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุ ในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซม 

และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน 
(2) ทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ  

เพ่ือรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน 
(3) ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโ ต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ  

เพ่ือเป็นหลักฐานในการดำเนินงาน 
(4) รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพ่ือจัดทำรายงาน และนำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน 
(5) ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติและระเบียบงานพัสดุที่ เกี่ยวข้อง  

เพ่ือร่วมพัฒนาให้ระเบียบการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
(6) ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

3.2 ด้านการบริการ 
(1) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงานหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน เละให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง 
(2) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป  

เพ่ือให้บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ 

4. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี  ต่อจากประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ 
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับอนุปริญญา/

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป 
 
 
 

5. หลักสูตร… 
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5. หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 

ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ซึ่งประกอบด้วยขอบเขตเนื้อหา ดังนี้ 

- ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของกรมอนามัย
และกระทรวงสาธารณสุข 

- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวง ประกาศ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
- ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. 2543 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒562 
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการ

กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 

- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 


