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ประกาศกรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต#งต้ังบุคคลเข&ารับราชการ 

ในตําแหน#งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

----------------------------------- 

ด&วยกรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกจะดําเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุ                                 
และแต#งต้ังบุคคลเข&ารับราชการในตําแหน#งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๕๕ แห#งพระราชบัญญัติระเบียบข&าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 
นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ� ๒๕๕๖ 
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต#งต้ังบุคคลเข&ารับราชการ ดังต#อไปนี้ 

  ๑. ตําแหน
งท่ีจะบรรจุและแต
งตั้ง และเงินเดือนท่ีจะได�รับ 
                    ตําแหน#งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จํานวน ๑ ตําแหน#ง ตําแหน#งเลขท่ี ๑๕๒ 
ปฏิบัติงานท่ีกลุ#มการแพทย�พ้ืนบ&านไทย สถาบันการแพทย�แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและ
การแพทย�ทางเลือก เงินเดือนท่ีจะได&รับระหว#าง ๑๓,๓๐๐ - ๑๔,๖๓๐ บาท  

ท้ังนี้ จะได&รับเงินเดือนเท#าใดให&เป@นไปตามประกาศ กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและ
การแพทย�ทางเลือก เรื่อง หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไข การให&ข&าราชการ ได&รับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ  
ลงวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ๒. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
      ปฏิบัติงานในฐานะผู&ปฏิบัติงานระดับต&น ท่ีต&องใช&ความรู& ความสามารถทางวิชาการใน
การทํางาน ปฏิบัติงานด&านวิชาการสาธารณสุข ภายใต&การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ี
ได&รับมอบหมาย โดยลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด&านต#าง ๆ ดังนี้ 
   ๒.๑  ด&านการปฏิบัติการ 
         (๑) ศึกษา ค&นคว&า วิเคราะห� วิจัย สํารวจ รวบรวม ข&อมูลทางวิชาการเบ้ืองต&นท่ี 
ไม#ซับซ&อน เก่ียวกับงานด&านสาธารณสุข เช#น การส#งเสริมสุขภาพ การเฝJาระวังโรค การควบคุมปJองกันโรค
และภัยสุขภาพ และการฟLMนฟูสุขภาพ รวมท้ัง การดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษา
และพฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล&อม พัฒนาระบบกลไก และการบังคับใช&กฎหมาย
สาธารณสุข เพ่ือช#วยในการเสริมสร&างระบบการสาธารณสุขท่ีดี  
   (๒) สรุปรายงานเก่ียวกับการดําเนินงานหรือรายงานการรวบรวมข&อมูลทางวิชาการ
ด&านสาธารณสุข เสนอผู&บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน  
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   (๓) ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห� และวิจัยงานด&านสาธารณสุข เพ่ือนํามาใช&ใน
การปฏิบัติงานให&เหมาะสมกับสถานการณ�ต#างๆ 
   (๔) ร#วมพัฒนาเนื้อหา องค�ความรู& คุณภาพมาตรฐานเก่ียวกับงานด&านสาธารณสุข
และระบบบริการสุขภาพ โดยบูรณาแบบองค�รวมว#าด&วยการคุ&มครองและส#งเสริมภูมิปOญญา เก่ียวกับงานด&าน
สาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดทําคู#มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา 
ประชาสัมพันธ� เพ่ือให&ประชาชน มีความรู& สามารถ ปJองกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ 
          (๕) ปฏิบัติการในการส#งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล&อม การควบคุมปJองกันโรค
และภัยสุขภาพ การเฝJาระวังโรค รักษาเบ้ืองต&น และติดตามฟLMนฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือ
และอุปกรณ�ท่ีพร&อมใช&งาน เพ่ือพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย#างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
   (๖) ช#วยจัดทําฐานข&อมูลเบ้ืองต&นท่ีเก่ียวข&องกับงานด&านสาธารณสุข เช#น ข&อมูลของ
ผู&ปPวยกลุ#มเสี่ยง บุคลากรทางด&านบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล&อมท่ีเอ้ือต#อ
สุขภาพ สถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน องค�กรภาคีเครือข#าย เพ่ือนํามาใช&ในการวิเคราะห� ในการ
ปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขให&มีประสิทธิภาพสูงข้ึน  
   (๗) ให&บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบ้ืองต&น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตาม
ผู&ปPวย ผู&สัมผัส เพ่ือการเฝJาระวัง ควบคุมปJองกันโรคและภัยสุขภาพ รวมท้ังส#งเสริมสุขภาพ และฟLMนฟูสุขภาพ
เพ่ือให&ประชาชน มีสุขภาพท่ีดี  
   (๘) ร#วมประเมินสิ่งแวดล&อมการทํางาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ 
สถานท่ีสาธารณะทางด&านอนามัยสิ่งแวดล&อม เพ่ือการปJองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย#างมีประสิทธิภาพ  
   (๙) ช#วยปฏิบัติงานส#งเสริม ควบคุม กํากับมาตรฐาน การบังคับใช&กฎหมายเก่ียวกับ
การแพทย�และสาธารณสุข และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข&อง เพ่ือการคุ&มครองผู&บริโภคด&านบริการและผลิตภัณฑ�สุขภาพ  
   ๒.๒  ด&านการวางแผน 
            วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ร#วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน#วยงาน
หรือโครงการ เพ่ือให&การดําเนินงานเป@นไปตามเปJาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด  
 ๒.๓  ด&านการประสานงาน 
  (๑) ประสานการทํางานร#วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน#วยงาน 
เพ่ือให&เกิดความร#วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด   
  (๒) ชี้แจงและให&รายละเอียดเก่ียวกับข&อมูล ข&อเท็จจริง แก#บุคคลหรือหน#วยงาน  
ท่ีเก่ียวข&อง เพ่ือสร&างความเข&าใจหรือความร#วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได&รับมอบหมาย  
 ๒.๔  ด&านการบริการ  
  (๑) ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ�ต#างๆ ให&มีคุณภาพและเหมาะแก#การ
นําไปใช&งานอยู#เสมอ รวมท้ังสนับสนุนงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข&องกับการให&บริการทางสาธารณสุข เพ่ือให&การบริการ
ดังกล#าวเป@นไปอย#างราบรื่น  
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  (๒)  สนับสนุนการถ#ายทอดความรู&ทางวิชาการหรือเทคโนโลยี แก#บุคคลภายใน
หน#วยงาน เพ่ือเป@นความรู&และให&สามารถดําเนินงานให&มีประสิทธิภาพ 
  (๓) ให&บริการทางวิชาการ เช#น การจัดทําเอกสาร ตํารา คู#มือ เอกสารสื่อ เผยแพร#
ในรูปแบบต#างๆ เพ่ือการเรียนรู&และความเข&าใจในระดับต#างๆ ในงานด&านสาธารณสุข  
  (๔) ร#วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค�กร เพ่ือให&เป@น
บุคลากรท่ีมีความชํานาญ และปฏิบัติงานได&อย#างมีประสิทธิภาพ  
  (๕) นิเทศงานด&านสาธารณสุขให&แก#อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู#บ&าน เพ่ือให&
สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได&อย#างถูกต&องและมีประสิทธิภาพ   

๓. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน
งของผู�มีสิทธิสมัครเข�ารับการคัดเลือก 
๓.๑ คุณสมบัติท่ัวไป  
     ผู&สมัครสอบ ต&องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม#มีลักษณะต&องห&าม ตามมาตรา ๓๖ 

แห#งพระราชบัญญัติระเบียบข&าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต#อไปนี้ 
     ก. คุณสมบัติท่ัวไป 

  (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายุไม#ต่ํากว#าสิบแปดปV 
  (๓) เป@นผู&เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรง

เป@นประมุขด&วยความบริสุทธิ์ใจ 
 ข. ลักษณะต&องห&าม  

  (๑) เป@นผู&ดํารงตําแหน#งทางการเมือง 
  (๒) เป@นคนไร&ความสามารถ คนเสมือนไร&ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟOWนเฟLอน 

ไม#สมประกอบ  หรือเป@นโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 
  (๓) เป@นผู&อยู#ในระหว#างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให&ออกจากราชการไว&ก#อน 

ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
  (๔) เป@นผู&บกพร#องในศีลธรรมอันดีจนเป@นท่ีรังเกียจของสังคม 
  (๕) เป@นกรรมการหรือผู&ดํารงตําแหน#งท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 

หรือเจ&าหน&าท่ีในพรรคการเมือง 
  (๖) เป@นบุคคลล&มละลาย 
  (๗) เป@นผู&เคยต&องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให&จําคุกเพราะกระทําความผิด

ทางอาญา เว&นแต#เป@นโทษสําหรับความผิดท่ีได&กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
  (๘) เป@นผู&เคยถูกลงโทษให&ออก ปลดออก หรือไล#ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หน#วยงานอ่ืนของรัฐ 
  (๙) เป@นผู&เคยถูกลงโทษให&ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยพระราชบัญญัตินี้              

หรือตามกฎหมายอ่ืน 
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  (๑๐) เป@นผู&เคยถูกลงโทษไล#ออก เพราะการทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามกฎหมายอ่ืน 

  (๑๑) เป@นผู&เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข&ารับราชการ หรือเข&าปฏิบัติงานใน
หน#วยงานของรัฐ 

    ผู&ท่ีจะเข&ารับราชการเป@นข&าราชการพลเรือนซ่ึงมีลักษณะต&องห&ามตาม ข.(๔) (๖) 
(๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ.อาจพิจารณายกเว&นให&เข&ารับราชการได& แต#ถ&าเป@นกรณีมีลักษณะต&องห&าม
ตาม (๘) หรือ (๙) ผู&นั้นต&องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปVแล&ว และในกรณีมีลักษณะ
ต&องห&ามตาม (๑๐) ผู&นั้นต&องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปVแล&ว และต&องมิใช#เป@นกรณีออก
จากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต#อหน&าท่ี สําหรับผู&มีลักษณะต&องห&ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให&มีสิทธิ
สมัครเข&ารับคัดเลือกได& แต#จะมีสิทธิได&รับการบรรจุเป@นข&าราชการพลเรือนสามัญท่ีได&รับคัดเลือกต#อเม่ือ          
พ&นจากการเป@นผู&ดํารงตําแหน#งทางการเมืองแล&ว  

           สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไม#รับสมัครและไม#อาจให&เข&ารับ       
การคัดเลือกเพ่ือบรรจุเข&าราชการ ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝPายบริหาร ท่ี นว ๘๙/๒๕๐๑
ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข&อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

 

๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน#ง 
                           ผู&สมัครคัดเลือกในตําแหน#งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ต&องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน#ง คือ ได&รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย#างอ่ืนท่ีเทียบได&ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย�แผนไทย 
หรือสาขาวิชาการแพทย�แผนไทยประยุกต� และต&องเป@นคุณวุฒิท่ี ก.พ.รับรองให&บรรจุเข&ารับราชการได&  

๔. กําหนดการ และวิธีการรับสมัคร 
๔.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
       ให&ผู&ประสงค�จะสมัครคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด&วยตนเอง ได&ท่ีกลุ#มงานทรัพยากรบุคคล  

สํานักบริหาร กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก อาคาร ๓ ชั้น ๒ กระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท� อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท� ๐ ๒๕๙๐ ๒๖๑๕ ตั้งแต
วันท่ี ๒๖ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
ในวัน และเวลาราชการ ดังนี้ ภาคเช&าเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ภาคบ#ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. 

๔.๒ ค#าธรรมเนียมในการสมัคร ผู&สมัครต&องเสียค#าธรรมเนียมการสมัคร ๒๐๐ บาท 
๔.๓ หลักฐานท่ีต&องยื่นพร&อมใบสมัครสอบ 

   (๑) รูปถ#ายหน&าตรงไม#สวมหมวก และไม#สวมแว#นตาสีดํา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ#ายครั้ง
เดียวกันไม#เกิน ๑ ปV (นับถึงวันปYดรับสมัคร) จํานวน  ๒  รูป 

  (๒)  สําเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) 
ท่ีแสดงว#าเป@นผู&มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน#งท่ีสมัครคัดเลือก หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
อย#างใดอย#างหนึ่ง จํานวนอย#างละ ๒ ฉบับ ท้ังนี้ ผู&ท่ีจะถือว#าเป@นผู&สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาบัตร
ของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นๆ เป@นเกณฑ� โดยจะต&องสําเร็จการศึกษา และได&รับอนุมัติจากผู&มีอํานาจอนุมัติภายใน
วันปYดรับสมัคร คือ วันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
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  กรณียังไม#สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล#าวมายื่นพร&อมใบสมัครได& ก็ให&นํา
หนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให&โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาและวันท่ีท่ีได&รับอนุมัติปริญญาบัตร  
ซ่ึงจะต&องอยู#ภายในกําหนดวันปYดรับสมัครมายื่นแทนก็ได& 

 (๓)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
 (๔) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช#น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู&สมัครเพศหญิง) 

ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครคัดเลือกไม#ตรงกัน) อย#างละ ๑ ฉบับ 
          (๕) ใบรับรองแพทย�ซ่ึงออกให&ไม#เกิน ๑ เดือน (นับถึงวันปYดรับสมัคร) และแสดงว#า

ไม#เป@นโรคท่ีต&องห&ามตาม กฎ ก.พ. ว#าด&วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงได&แก# 
       -  วัณโรคในระยะแพร#กระจายเชื้อ 
       -  โรคเท&าช&างในระยะท่ีปรากฏอาการเป@นท่ีรังเกียจแก#สังคม 
       -  โรคติดยาเสพติดให&โทษ 
       -  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
       -  โรคติดต#อร&ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด#นชัดหรือรุนแรงและเป@น
อุปสรรคต#อการปฏิบัติงานในหน&าท่ีตามท่ี ก.พ. กําหนด 

  ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให&ผู&สมัครเขียนคํารับรองว#า “สําเนาถูกต&อง” และ
ลงชื่อกํากับไว&ด&วย (ให&นําหลักฐานต�นฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบด&วย) โดยผู&สมัครจะต&องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองว#าเป@นผู&มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน#งท่ีสมัครเข&ารับ 
การคัดเลือกตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกจริง และจะต&องกรอกรายละเอียดต#างๆ ในใบสมัคร และ
ยื่นหลักฐานในการสมัครคัดเลือกให&ถูกต&องครบถ&วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู&สมัคร 
กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกอาจไม#รับสมัครคัดเลือก 

๕. การประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีคัดเลือก 
 กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกจะประกาศรายชื่อผู&มีสิทธิเข&ารับ 
การคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีคัดเลือก และระเบียบเก่ียวกับการคัดเลือก ในวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖              
ณ กลุ#มงานทรัพยากรบุคคล สํานักบริหาร กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก อาคาร ๓ ชั้น ๒ 
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท� อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และทางเว็บไซด� http://www.dtam.moph.go.th 

๖. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
     คณะกรรมการคัดเลือกจะดําเนินการคัดเลือก ด&วยการ 
     ๖.๑ ภาคสอบข&อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังต#อไปนี้ 
  - ความรู&เก่ียวกับวัฒนธรรมสุขภาพและการแพทย�พ้ืนบ&าน  
  - ความรู&เก่ียวกับการแพทย�แผนไทย 
  - ความรู&เก่ียวกับการสาธารณสุข  
  - ความรู&ท่ัวไป (รอบตัว) เก่ียวกับสถานการณ�ท่ีเก่ียวข&องท่ีนักวิชาการสาธารณสุข 

ควรรู&และติดตาม  
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๖.๒ ภาคสอบสัมภาษณ� (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
ท้ังนี้ ผู�สมัครจะเข�ารับการสอบข�อเขียนก
อน และเม่ือสอบผ
านข�อเขียนแล�ว จึงจะมีสิทธิเข�ารับการ

สอบสัมภาษณ; 
๗. เกณฑ;การตัดสิน 

              ผู&ท่ีจะถือว#าเป@นผู&ผ#านการคัดเลือกจะต&องเป@นผู&ท่ีได&คะแนน แต#ละภาคไม#ต่ํากว#าร&อยละ ๖๐ 

 ๘. การประกาศรายช่ือผู�ผ
านการคัดเลือก 
               (๑) กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกจะประกาศข้ึนบัญชีผู&ได&รับ
คัดเลือก โดยเรียงลําดับท่ีจากผู&ท่ีได&คะแนนสูงลงมาตามลําดับ โดยมีเกณฑ�การพิจารณาท่ีเชื่อมโยงกับระดับ
ความรู&  ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ี ก.พ. และกรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก            
กําหนด ในกรณีท่ีผู&ได&รับคัดเลือกได&คะแนนเท#ากัน จะให&ผู&ได&รับเลขประจําตัวสมัครเข&ารับการคัดเลือกก#อน
เป@นผู&อยู#ในลําดับท่ีสูงกว#า    

 (๒) การข้ึนบัญชีผู&ได&รับคัดเลือกจะข้ึนบัญชีไว&ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ หรือตามท่ี 
ก.พ.กําหนดให&ดําเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข&ารับราชการ โดยใช&วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทย�แผนไทย 
หรือสาขาวิชาการแพทย�แผนไทยประยุกต� แต#ถ&ามีการคัดเลือกตําแหน#งเดียวกันนี้อีก และได&ประกาศรายชื่อ
ผู&ผ#านการคัดเลือกได&ใหม#แล&ว บัญชีผู&ผ#านการคัดเลือกในครั้งนี้เป@นอันยกเลิก 

๙. การบรรจุและแต
งตั้ง 
  ผู&ได&รับคัดเลือกจะได&รับการบรรจุและแต#งต้ังตามลําดับท่ีในบัญชีผู&ได&รับคัดเลือก โดยได&รับ

เงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีกําหนดเป@นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน#งนั้นตามท่ีระบุไว&ในประกาศรับสมัครฉบับนี้ 
  ในกรณีท่ีมีผู&ได&รับคัดเลือกมากกว#าจํานวนตําแหน#งว#าง และภายหลังมีตําแหน#งว#างเพ่ิมอีก 

กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก อาจบรรจุและแต#งต้ังผู&ได&รับคัดเลือกท่ีเหลืออยู#ดังกล#าว 
หรือจะดําเนินการคัดเลือกใหม#ก็ได& 

๑๐. เง่ือนไข ข�อความอ่ืน ๆ ท่ีผู�สมัครควรทราบ  
      ผู&ท่ีได&รับคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต#งต้ังในตําแหน#งดังกล#าวต&องอยู#ปฏิบัติงานในตําแหน#ง                     

ท่ีได&รับการบรรจุและแต#งต้ังเป@นเวลาไม#น&อยกว#า ๑ ปV โดยห&ามโอนไปส#วนราชการอ่ืน เว&นแต#ลาออกราชการ 
 กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกดําเนินการคัดเลือกด&วยความโปร#งใส 

ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู&ใดแอบอ&างว#าสามารถช#วยเหลือให&ท#านได&รับการคัดเลือก หรือ                  
มีพฤติการณ� ในทํานองเดียวกันนี้ โปรดอย
าได&หลงเชื่อ และแจ&งให&อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและ
การแพทย�ทางเลือกทราบด&วย 
       

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                      (ลงชื่อ)  ปภัสสร เจียมบุญศรี 
                          (นายปภัสสร เจียมบุญศรี)  
                    รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดี 

                                         กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 

 


