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ประกาศกรมอนามัย

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
ครั้งท่ี 1/2556

ในตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 4 ราชบุรี)
ตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา)

ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 4 ราชบุรี)
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 6 ขอนแกน)
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 8 นครสวรรค)

และตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 10 เชียงใหม)
………………………………

ดวย กรมอนามัยจะดําเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนง
นายแพทยปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 4 ราชบุรี ) ตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา)
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 4 ราชบุรี) ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 6
ขอนแกน) ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 8 นครสวรรค) และตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
(ศูนยอนามัยท่ี 10 เชียงใหม) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 55 และผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004.1/ว 16
ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2551 และท่ี นร 1004/ว 27 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2554 และท่ีนร 1004/ว 2
ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2556 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
ดังตอไปนี้
1.ตําแหนงท่ีจะบรรจุแตงตั้งและเงินเดือนท่ีจะไดรับ

1.1 ตําแหนงท่ีจะบรรจุแตงตั้ง
1.1.1 ตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 4 ราชบุรี)

จํานวนตําแหนงท่ีจะบรรจุครั้งแรก 1 ตําแหนง
1.1.2 ตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา)

จํานวนตําแหนงท่ีจะบรรจุครั้งแรก 1 ตําแหนง
1.1.3 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 4 ราชบุรี)

จํานวนตําแหนงท่ีจะบรรจุครั้งแรก 7 ตําแหนง
1.1.4 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 6 ขอนแกน)

จํานวนตําแหนงท่ีจะบรรจุครั้งแรก 3 ตําแหนง
1.1.5 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 8 นครสวรรค)

จํานวนตําแหนงท่ีจะบรรจุครั้งแรก 2 ตําแหนง
1.1.6 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 10 เชียงใหม)

จํานวนตําแหนงท่ีจะบรรจุครั้งแรก 1 ตําแหนง
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1.2 เงินเดือนท่ีจะไดรับ
อัตราเงินเดือนตามท่ีระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้

2. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของแตละตําแหนง ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้

3. คุณสมบัติท่ัวไปของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก
3.1 ผูสมัครคัดเลือกตองมีคุณสมบัติท่ัวไป และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ดงัตอไปนี้
ก. คุณสมบัติท่ัวไป

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

ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะตองหาม

(1) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(2) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟน

เฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.
(3) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน
(4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม
(5) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง

หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง
(6) เปนบุคคลลมละลาย
(7) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ
(9) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน
(10) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้

หรือตามกฎหมายอ่ืน
(11) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงาน

ในหนวยงานของรัฐ
ผูท่ีจะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข.(4) (6) (7) (8) (9)

(10) หรือ (11) ก.พ.อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหามตาม (8) หรือ
(9) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหามตาม (10) ผูนั้น
ตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงาน หรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตตอหนาท่ี สําหรับผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 ข. (1) ใหมีสิทธิสมัครเขารับการ
คัดเลือกได แตจะมีสิทธิไดรับการบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญท่ีไดรับการคัดเลือกก็ตอเม่ือพนจากการ
เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแลว

/สําหรับ...



- ๓ -

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

3.2 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ีระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้

4. กําหนดการและวิธีการรับสมัคร
4.1 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร

ใหผูประสงคสมัครเขารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองและสามารถ download
ใบสมัครไดท่ี http://person.anamai.moph.go.th มีรายละเอียดดังตอไปนี้

- ตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 4 ราชบุรี) และตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 4 ราชบุรี) ใหผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครดวยตนเอง
ไดท่ีกลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง กองการเจาหนาท่ี กรมอนามัย ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
หมายเลขโทรศัพท 02590 4085 หรือท่ีกลุมอํานวยการ ศูนยอนามัยท่ี 4 ราชบุรี ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี หมายเลขโทรศัพท 032 310 368-71 ตอ 2203 , 2204 ตั้งแตวันท่ี 17 – 23 เมษายน 2556
ในวันและเวลาราชการภาคเชาเวลา08.30–12.00น. ภาคบายเวลา 13.00 – 16.30 น.

- ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 6 ขอนแกน) ใหผูประสงคจะสมัครเขารับ
การคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีกลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง กองการเจาหนาท่ี กรมอนามัย ถนนติวานนท
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  หมายเลขโทรศัพท 02590 4085 หรือท่ีกลุมอํานวยการ ศูนยอนามัยท่ี 6
ขอนแกน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน หมายเลขโทรศัพท 043 235 5902-5 ตอ 1105
ตั้งแตวันท่ี 17 – 23 เมษายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ภาคเชาเวลา 08.30 – 12.00 น.
ภาคบายเวลา 13.00 – 16.30 น.

- ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 8 นครสวรรค) ใหผูประสงคจะสมัครเขารับ
การคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีกลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง กองการเจาหนาท่ี กรมอนามัย ถนนติวานนท
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  หมายเลขโทรศัพท 02590 4085 หรือท่ีกลุมอํานวยการ ศูนยอนามัยท่ี 8
นครสวรรค ตําบลนครสวรรคออก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค หมายเลขโทรศัพท 056 255 451 ตอ 268
และ 056 325 093-5 ตั้งแตวันท่ี 17 – 23 เมษายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ภาคเชาเวลา
08.30 – 12.00 น. ภาคบายเวลา 13.00 – 16.30 น.

- ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 10 เชียงใหม) ใหผูประสงคจะสมัครเขารับ
การคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีกลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง กองการเจาหนาท่ี กรมอนามัย ถนนติวานนท
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  หมายเลขโทรศัพท 02590 4085 หรือท่ีกลุมอํานวยการ ศูนยอนามัยท่ี 10
เชียงใหม ตําบลชางคลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม หมายเลขโทรศัพท 053 272 740 ตอ 401 และ
053 276 856 ตั้งแตวันท่ี 17 – 23 เมษายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ภาคเชาเวลา 08.30 –
12.00 น. ภาคบายเวลา 13.00 – 16.30 น.

- ตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา) ใหผูประสงคจะสมัครเขารับการ
คัดเลือกขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีกลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง กองการเจาหนาท่ี กรมอนามัย ถนนติวานนท
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  หมายเลขโทรศัพท 02590 4085 หรือท่ีกลุมอํานวยการ ศูนยอนามัยท่ี 12
ยะลา ตําบลสะเตง จังหวัดยะลา หมายเลขโทรศัพท 073 212 862 ตอ 105 ตั้งแตวันท่ี 17 – 23 เมษายน
2556 ในวันและเวลาราชการภาคเชาเวลา08.30–12.00น.ภาคบายเวลา 13.00 – 16.30 น.
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4.2 คาธรรมเนียมในการสมัคร
ผูสมัครคัดเลือกตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครตําแหนงละ 200 บาท เม่ือสมัครคัดเลือก

แลว คาธรรมเนียมในการสมัครจะไมจายคืนใหเวนแตมีการยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ท้ังหมดเนื่องจากมีการทุจริต
หรือสอไปทางทุจริต จึงจายคืนคาธรรมเนียมการสมัครคัดเลือกแกผูสมัครเฉพาะผูท่ีมิไดมีสวนเก่ียวของกับการทุจริต
หรือสอไปในทางทุจริตนั้น

4.3 หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร
(1) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถายครั้ง

เดียวกัน ไมเกิน 1 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
(2) สําเนาปริญญาบัตร ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีสมัครเขารับการ

คัดเลือก หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติอยางใดอยางหนึ่ง และสําเนาระเบียนแสดงผล
การศึกษา (Transcript of record) จํานวนอยางละ 2 ฉบับ ท้ังนี้ ผูท่ีจะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรข้ันปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เปนเกณฑโดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมี
อํานาจอนุมัติกอนวันปดรับสมัครคัดเลือก คือภายในวันท่ี 24 เมษายน 2556

ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครเขารับการคัดเลือก
ไดก็ใหนําหนังสือรับรองวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาและวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติ
ปริญญาบัตร ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได

(3) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดแนบทาย จํานวน 1 ฉบับ
(4) สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน   จํานวน 1ฉบับ
(5) หลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง ถามี) ใบเปลี่ยนชื่อ –

นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ 1 ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทย (ตนฉบับ) จากแพทยซึ่งไดข้ึนทะเบียนไดรับอนุญาตใหประกอบ

โรคศิลป สาขาเวชกรรม ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดอืน นับถึงวันยื่นใบสมัคร และแสดงวาเปนไมเปนโรคท่ีตองหาม
ตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งไดแก

- วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ
- โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม
- โรคติดยาเสพติดใหโทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฎอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปน

อุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีตามท่ี ก.พ. กําหนด
ท้ังนี้ สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกเขียนคํารับรองวา“สําเนาถูกตอง”และลงชื่อ

กํากับไวดวย (ใหนําหลักฐานตนฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบดวย)
5. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก

กรมอนามัย  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก
ในวันท่ี 29 เมษายน 2556 ณ กองการเจาหนาท่ี กรมอนามัย อาคาร 2 ชั้น 2 กรมอนามัย ถนนติวานนท
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ศูนยอนามัยท่ี 4 ราชบุรี ศูนยอนามัยท่ี 6 ขอนแกน ศูนยอนามัยท่ี 8 นครสวรรค
ศูนยอนามัยท่ี 10 เชียงใหม ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา และจากเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี กรมอนามัย
http://person.anamai.moph.go.th
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6. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการจะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การทํางาน  จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฎของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณ และท้ังนี้ อาจใชวิธีการ
อ่ืนใดเพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูท่ีอาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานใน
หนาท่ี ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ของขาราชการพล
เรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอ่ืน เปนตน และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ีจําเปนของตําแหนง
7. เกณฑการตัดสิน

ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการคัดเลือกจะตองเปนผูไดคะแนนในการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมกับตําแหนงไมต่ํากวารอยละ 60
8. การประกาศข้ึนบัญชีผูไดรับการคัดเลือก

8.1 การข้ึนบัญชีผูไดรับการคัดเลือก จะเรียงลําดับท่ีจากผูท่ีไดคะแนนสูงลงมาตามลําดับ โดยมีเกณฑ
การพิจารณาท่ีเชื่อมโยงกับระดับความรู ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะท่ีกรมอนามัยกําหนด ในกรณีท่ีมี
ผูไดคะแนนเทากัน ใหผูไดเลขประจําตัวสมัครเขารับการคัดเลือกกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา

8.2 การข้ึนบัญชีผูไดรับการคัดเลือก จะข้ึนบัญชีไวจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2556
แตถามีการคัดเลือกอยางเดียวกันนีอี้ก   และไดประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกไดใหมแลว บัญชีผูไดรับ
การคัดเลือกในครั้งนี้เปนอันยกเลิก

9. การบรรจุและแตงตั้ง
9.1 ผูไดรับการคัดเลือก จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับท่ีในบัญชีผูไดรับการคัดเลือก

โดยไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีกําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ีระบุไวในขอ 1.2
9.2 ในกรณีท่ีมีผูไดรับการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลังมีตําแหนงวางเพ่ิมอีก

กรมอนามัย อาจบรรจุและแตงตั้งผูท่ีไดรับการคัดเลือกท่ีเหลืออยูดังกลาวหรือจะดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได
10. การรับโอนผูไดรบัการคัดเลือก

กรมอนามัย ไมประสงคจะรับโอนผูท่ีไดรับการคัดเลือกในตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ท่ีเปน
ขาราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภท ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น
11. เง่ือนไขในการสมัครคัดเลือก

11.1 ผูสมัครเขารับการคัดเลือก เลือกสมัครคัดเลือกไดเพียง 1 ตําแหนง
11.2 ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ  และรับรองตนเองวาเปนผูมี

คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัครเขารับการคัดเลือกตรงตามประกาศรับสมัคร
คัดเลือก และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ  ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน
ในกรณีท่ีมีการผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร  หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผูสมัครนํามายื่นไมตรง
ตามคุณวุฒิ หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร กรมอนามัยจะถือวาผูสมัครเขารับการคัดเลือกเปนผูขาด
คุณสมบัติในการสมัครในครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมในการสมัคร
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11.3 ผูไดรับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงดังกลาวตองอยูปฏิบัติงานในตําแหนงท่ี
ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง โดยกรมอนามัยกําหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติม สําหรับผูไดรับการบรรจุจะตองไมมีการยาย
รวมถึงการโอน  การยืมตัว  เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป

กรมอนามัย ดําเนินการคัดเลือกดวยความเสมอภาค โปรงใสและยุติธรรม ดังนั้นหากมีผูใดแอบอางวาสามารถ
ชวยเหลือใหทานไดรับการคัดเลือกหรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันนีโ้ปรดอยาไดหลงเชื่อ  และแจงใหอธิบดีกรมอนามัย
ทราบดวย

ประกาศ ณ วันท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2556
(ลงชื่อ) ธีรพล  โตพันธานนท

(นายธีรพล  โตพันธานนท)
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย

สําเนาถูกตอง

(นางสมเวียง  ไชยพรรค) สมเวียง/คัด
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ


