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ประกาศกรมอนามัย 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอนามัย 

 
 

ด้วยกรมอนามัย จะด าเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ งบุคคลเข้ารับราชการ 
ในต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 
และหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว 17 ลงวันที่ 19 กันยายน ๒๕62 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดังต่อไปนี้  

1. ต าแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งและเงินเดือนที่จะได้รับ 
1.1 ต าแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง 

1.1.1  นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี  
          (ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง) 
1.1.2  นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี)  

 

1.2 เงินเดือนที่จะได้รับ 
   อัตราเงินเดือนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

๒. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก 
  จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรกตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

๔. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
๔.๑ ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  36  

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ดังตอ่ไปนี้ 
        ก. คุณสมบัติท่ัวไป  
    (1) มีสัญชาติไทย  
                             (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร 21 มิถุนายน 2563 ) 

                       (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมขุด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
                       ข. ลักษณะต้องห้าม 

              (1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง             
                  (2)  เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ                 

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
                       (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้

ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น  
        (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม  

 

(ส าเนา)ง 
ร่าง 

(5) เป็นกรรมการ... 
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(5) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรค 
การเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

                (6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
                 (7) เป็นผู้ เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะ
กระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

                     (8)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 

(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 

(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้       
หรือตามกฎหมายอื่น 

(11) เป็นผู้ เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ ารับราชการ  หรือ              
เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.(4) (6) 
(7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ.อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม 
(8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม      
ตาม (10) นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน หรือ    
ออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกได้ แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการคัดเลือกก็ต่อเมื่อพ้นจาก                      
การเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองแล้ว 

 

ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือ
บรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538  

๔.๒  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

๕. ก าหนดการและวิธีการรับสมัคร 
  5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15  มิถุนายน  2563     

ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2563  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ตามข้ันตอนดังนี้ 
   (1)  เปิดเว็บไซต์ https://anamai.thaijobjob.com/ หัวข้อ “รับสมัครคัดเลือก 

เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอนามัย” 
(2)  กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด ระบบจะก าหนด

แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านเคานเ์ตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 
(3) พ ิมพ ์แบบฟอร์มการช  าระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จ านวน 1 แผ ่น หรือ     

หากไม ่มีเครื่องพ ิมพ ์ในขณะนั้น ให ้บันท ึกข้อม ูลเก ็บไว้ในรปูแบบ File ลงในส ื่อบันทึกข ้อม ูล  
  ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้  ผู้สมัครสามารถ  

เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูล ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 

๕.๒ น าแบบฟอร์มการช  าระเงินไปช  าระเงินเฉพาะท่ีเคาเตอร ์ บมจ.ธนาคารกร ุงไทย                       
ท ุกสาขาท ั่วประเทศ ตั ้งแต่ว ันที่ 15 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน  2563 ภายในเวลาท  าการ                       
ของธนาคาร การร ับสม ัครจะมีผลสมบูรณเ์ม ื่อชำระค ่าธรรมเนียมในการสม ัครเรียบร ้อยแล้ว 

5.3 ค่าธรรมเนียม... 
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๕.๓ ค ่าธรรมเนียมในการสม ัครต าแหน่งละ 230 บาท ซ่ึงประกอบดว้ย  
(1) ค ่าธรรมเนยีมการสมัคร จ านวน 200 บาท 
(2) ค ่าธรรมเนยีมธนาคารรวมค ่าบริการทางอ ินเทอรเ์น็ต จำนวน 30 บาท 

    ค ่าธรรมเน ียมจะไม่จ ่ายคืนให้ไม่ว ่ากรณ ีใด ๆ ทัง้สิ้น 
๕.๔ ผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัว โดยจะก าหนด 

เลขประจ าตัวตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร ทั้งนี้  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะ 
ของการช าระเงินได้ภายหลังการช าระเงิน และผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครสอบพร้อมเลขประจ าตัว 
และบัตรประจ าตัว ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ทีเ่ว็บไซต์กรมอนามัย https://anamai.thaijobjob.com/ 

๖. เงื่อนไขในการรบัสม ัครคัดเลือก 
๖.๑  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว และสามารถเลือกสมัคร     

ได้เพียง 1 ต าแหน่ง เท่านั้น 
๖.2  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกในข้อ 4.2 โดยจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจอนุมัติภายใน วันปิดรับสมัคร คือวันที่ 21 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ ์

๖.๓  การสมั ครคั ด เลื อกตามขั้ นตอนข้ า งต้ น  ถื อว่ าผู้ สมั คร เข้ า รั บการคั ด เลื อก                 
เป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 ดังนั้น      
หากผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจงใจกรอกข้อมูล อันเป็นเท็จอาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137  

๖.๔ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่ า 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน  
ตรงตามความเปน็จริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือตรวจพบว่าเอกสาร
หลักฐาน ซึ่งผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกน ามายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือก  
กรมอนามัยจะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น 
และจะไมค่ืนคา่ธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 

๖.๕  หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสัมภาษณ์ 
   (1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวม
แว่นตาด า ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 

   (2) ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ อย่างใด
อย่างหนึ่ง และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรง
กับต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ  

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษา
ใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ 
เป็นเกณฑ์โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัครคัดเลือก คือ  
ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2563 

ในกรณ.ี.. 
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ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกได้ก็ให้น าหนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับ
อนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
                      (3)  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย จ านวน 1 ฉบับ 
   (4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
   (5) หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง ถ้ามี) ใบเปลี่ยน
ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
   (6) ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) จากแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนได้รับอนุญาตให้ประกอบ
โรคศิลป์สาขาเวชกรรม ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร และแสดงว่าเป็นไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซ่ึงได้แก่ 

- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
          - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
          - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
          - โรคพิษสุราเรื้อรัง  

- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด                                                                  

ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเขียนค ารับรองว่า“ส าเนาถูกต้อง”
และลงชื่อก ากับไว้ด้วย (ให้น าหลักฐานต้นฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบด้วย) 
๗. การประกาศรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ก าหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก  

กรมอนามัย จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารบัการคัดเลือก ก าหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก  
ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย อาคาร 2 ชั้น 2 กรมอนามัย ถนนติวานนท์  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  หรือดูได้จากเว็บไซต์กรมอนามัย https://anamai.thaijobjob.com/ หัวข้อ
“ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก”  

๘. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
คณะกรรมการจะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

โดยการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  
ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฎของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ และทั้งนี้อาจใช้
วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็ นประโยชน์ 
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอ่ืน เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะ                
ที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

๙. เกณฑ์การตัดสิน  

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนรวมจากการสัมภาษณ์ ไม่ต่ ากว่า   
ร้อยละ 60 

 

10. การประกาศ... 
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8  มิถุนายน 2563 

๑๐. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก  
     ๑๐.๑  กรมอนามัยจะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนน

สูงสุดลงมาตามล าดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เชื่อมโยงกับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ   
ที่กรมอนามัยก าหนด ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อน
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

  ๑๐.๒ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
(วันที่ 30 กันยายน 2564) แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
ได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก         

๑๑. การบรรจุและแต่งตั้ง                        

   11.1 ผู้ ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้ได้รับ 
การคัดเลือก โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุ 
ไว้ในข้อ 1.2 

  ๑๑.๒  ในกรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง และภายหลังมีต าแหน่ง
ว่างเพ่ิมอีก กรมอนามัย อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะด าเนินการ  
คัดเลือกใหม่ก็ได ้

12. การรับโอนผู้ได้รับการคัดเลือก 
  กรมอนามัย ไม่ประสงค์จะรับโอน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงาน 

ของรัฐทุกประเภท ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

13. เงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก   
ผู้ ได้ รั บการคัด เลื อกเ พ่ือบรรจุและแต่ งตั้ ง ในต าแหน่ งดั งกล่ าวต้องอยู่ปฏิบั ติ งาน 

ในหน่วยงานที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามวุฒิที่ก าหนด โดยต้องอยู่ปฏิบัติราชการในส่วนราชการนั้น 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอ่ืน  

ทั้งนี้  กรมอนามัยมีประกาศเพ่ิมเติม โดยให้ผู้ ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง 
ในต าแหน่งดังกล่าว ต้องอยู่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะต้องไม่มีการย้าย เป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่า 2 ปี และไม่มีการโอน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 

  กรมอนามัย ด าเนินการคัดเลือกด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และยุติธรรม ดังนั้นหากมีผู้ใด
แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติกรรมในท านองเดียวกันนี้โปรดอย่าได้หลงเชื่อ
และแจ้งให้อธิบดีกรมอนามัยทราบด้วย 

   ประกาศ ณ วันที่  5  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
    (ลงชื่อ)    อรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์ 
           (นายอรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์) 

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน 
                อธิบดีกรมอนามัย  แก้วสัมฤทธิ์ 
       ส าเนาถูกต้อง 
 
     (นายบรรจง  ด าแพร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 
          กรมอนามัย 



 รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของกรมอนามัย 
แนบท้ายประกาศกรมอนามัย ลงวันที่  5  มิถุนายน พ.ศ. 2563 

------------------------- 
หน่วยที่ 1 ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  

(ศูนย์อนามัยท่ี 4 สระบุรี ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง) 
 

1. เงินเดือนที่จะได้รับ 
๑.1 อัตราเงินเดือน 21,๐0๐ – 23,10๐ บาท (ส าหรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาที่มีก าหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  
และได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร)  

๑.2 อัตราเงินเดือน  21,๖1๐ – 23,78๐ บาท (ส าหรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ 
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาที่มีก าหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๔-๕ ปี ต่อจากวุฒิปริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกัน 
กับวุฒิบัตร)  

ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔  และประกาศกรมอนามัย  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 
2. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก 
  - กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขตเมือง (กรุงเทพมหานคร)
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี (ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง) จ านวน 1 ต าแหน่ง 
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
      3.1  ด้านการปฏิบัติการ 
  (1)  ตรวจ  วินิจฉัย  รักษาโรค  ฟ้ืนฟู  ส่งเสริมสุขภาพ  ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพ
เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ  
  (2)  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น  เพ่ือประกอบการพัฒนาแนวทาง  
การตรวจ  ชันสูตร  วินิจฉัย  บ าบัดรักษา  ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  ส่งเสริม  ควบคุม  ป้องกัน  เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ทางวิชาการ
แพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ 
  (3)  รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  และ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน เพ่ือวางแผนการด าเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา  
ควบคุม  ป้องกัน  เฝ้าระวัง  รักษาโรค  และฟ้ืนฟู  ส่งเสริมสุขภาพ  ทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่เหมาะสม 
กับบริบทของพ้ืนที ่
  (4)  ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ทางนิติเวชศาสตร์ เพ่ือให้ทราบสาเหตุการเสียชีวิต 
  (5)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและสร้างสุขภาวะที่สมดุลลดปัจจัยเสี่ยง 
ให้ประชาชนพื้นที่เขตเมืองมีสุขภาวะที่ดี  

(6) ศึกษา... 
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  (6)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม พ้ืนที่เขตเมืองมีผลงานวิจัย
เผยแพร่เป็นแหล่งอ้างอิงให้เครือข่ายในพ้ืนที่เขตเมือง 
  (7)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพ  ส าหรับ สตรี 
เด็ก วัยท างาน และผู้สูงอายุ ให้กับประชาชนพื้นที่เขตเมืองได้ 
          3.2  ด้านการวางแผน 

 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
          3.3  ด้านการประสานงาน 
  (1)  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

(2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง  แก่บุคคลหรือหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
          3.4  ด้านการบริการ 
  (1)  ให้ค าแนะน า  ตอบปัญหา  และชี้แจง  เกี่ยวกับงานการแพทย์  การควบคุมป้องกันโรคการฟ้ืนฟู
สภาพและการส่งเสริมสุขภาพ  ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยและญาติ  หน่วยงานราชการ  
เอกชน  หรือประชาชนทั่วไป  เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  และสามารถ
น าไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี 

   (2)  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น  ท าสถิติ  ปรับปรุง  หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ  
เกี่ยวกับงานการแพทย์และสาธารณสุข  เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
  (3)  ถ่ายทอดองค์ความรู้  เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข  แก่บุคลากรสาธารณสุข
นักศึกษาและประชาชน  เ พ่ือให้มีความรู้   ความเข้าใจ  และสามารถปฏิบัติงานได้อย่า งถูกต้อง 
และมีประสิทธิภาพ 

4. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้และได้รับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ 
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา  

 
*********************** 
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หน่วยที่ 2 ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี) 
 

1. เงินเดือนที่จะได้รับ 
อัตราเงินเดือน ๑8,02๐ – ๑9,83๐ บาท (ส าหรับวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา) 
ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔  และประกาศกรมอนามัย  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 
2. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก 
  - กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
จ านวน 1 ต าแหน่ง 
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
      3.1  ด้านการปฏิบัติการ 
  (1)  ตรวจ  วินิจฉัย  รักษาโรค  ฟ้ืนฟู  ส่งเสริมสุขภาพ  ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพ
เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ  
  (2)  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น  เพ่ือประกอบการพัฒนาแนวทาง  
การตรวจ  ชันสูตร  วินิจฉัย  บ าบัดรักษา  ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  ส่งเสริม  ควบคุม  ป้องกัน  เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ทางวิชาการ
แพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ 
  (3)  รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน เพ่ือวางแผนการด าเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา  ควบคุม  
ป้องกัน  เฝ้าระวัง  รักษาโรค  และฟ้ืนฟู  ส่งเสริมสุขภาพ  ทางการแพทย์  และสาธารณสุขที่เหมาะสม 
กับบริบทของพ้ืนที ่
  (4)  ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ทางนติิเวชศาสตร์ เพ่ือให้ทราบสาเหตุการเสียชีวิต 
  (5) ปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 
          3.2  ด้านการวางแผน 

 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
          3.3  ด้านการประสานงาน 
  (1)  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

(2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง  แก่บุคคลหรือหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

 
 3.4  ด้านการบริการ... 
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          3.4  ด้านการบริการ 
  (1)  ให้ค าแนะน า  ตอบปัญหา  และชี้แจง  เกี่ยวกับงานการแพทย์  การควบคุมป้องกันโรคการฟ้ืนฟู
สภาพและการส่งเสริมสุขภาพ  ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยและญาติ  หน่วยงานราชการ  
เอกชน  หรือประชาชนทั่วไป  เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  และสามารถ
น าไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี 

   (2)  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น  ท าสถิติ  ปรับปรุง  หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ  
เกี่ยวกับงานการแพทย์และสาธารณสุข  เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
  (3)  ถ่ายทอดองค์ความรู้  เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข  แก่บุคลากรสาธารณสุข  
นักศึกษาและประชาชน  เ พ่ือให้มีความรู้   ความเข้าใจ  และสามารถปฏิบัติงานได้อย่า งถูกต้อง 
และมีประสิทธิภาพ 

4. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้และได้รับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา  
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