(สําเนา)

ประกาศกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต#งตั้งบุคคลเข&ารับราชการ
ในตําแหน#งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
----------------------------------ด& วยกรมพั ฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลื อกจะดํ าเนิ นการคั ดเลื อกเพื่ อบรรจุ
และแต#งตั้งบุคคลเข&ารับราชการในตําแหน#งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๕๕ แห#งพระราชบัญญัติร ะเบีย บข&า ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสํา นักงาน ก.พ. ที่
นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต#งตั้งบุคคลเข&ารับราชการ ดังต#อไปนี้
๑. ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง และเงินเดือนที่จะไดรับ
ตํ า แหน# ง นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ปฏิ บั ติ ก าร จํ า นวน ๑ ตํ า แหน# ง ตํ า แหน# ง เลขที่ ๑๕๒
ปฏิ บั ติ งานที่ กลุ# มการแพทยพื้ นบ& านไทย สถาบั นการแพทยแผนไทย กรมพั ฒ นาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก เงินเดือนที่จะได&รับระหว#าง ๑๓,๓๐๐ - ๑๔,๖๓๐ บาท
ทั้งนี้ จะได&รับเงินเดือนเท#าใดให&เป@นไปตามประกาศ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การให&ข&าราชการ ได&รับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ
ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู&ปฏิบัติงานระดับต&น ที่ต&องใช&ความรู& ความสามารถทางวิชาการใน
การทํางาน ปฏิบัติงานด&านวิชาการสาธารณสุข ภายใต&การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได&รับมอบหมาย โดยลักษณะงานที่ปฏิบัติในด&านต#าง ๆ ดังนี้
๒.๑ ด&านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา ค&นคว&า วิเคราะห วิจัย สํารวจ รวบรวม ข&อมูลทางวิชาการเบื้องต&นที่
ไม#ซับซ&อน เกี่ยวกับงานด&านสาธารณสุข เช#น การส#งเสริมสุขภาพ การเฝJาระวังโรค การควบคุมปJองกันโรค
และภัยสุขภาพ และการฟLMนฟูสุขภาพ รวมทั้ง การดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษา
และพฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล&อม พัฒ นาระบบกลไก และการบังคับใช&กฎหมาย
สาธารณสุข เพื่อช#วยในการเสริมสร&างระบบการสาธารณสุขที่ดี
(๒) สรุปรายงานเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือรายงานการรวบรวมข&อมูลทางวิชาการ
ด&านสาธารณสุข เสนอผู&บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน

-๒(๓) ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห และวิจัยงานด&านสาธารณสุข เพื่อนํามาใช&ใน
การปฏิบัติงานให&เหมาะสมกับสถานการณต#างๆ
(๔) ร#วมพัฒนาเนื้อหา องคความรู& คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด&านสาธารณสุข
และระบบบริการสุขภาพ โดยบูรณาแบบองครวมว#าด&วยการคุ&มครองและส#งเสริมภูมิปOญญา เกี่ยวกับงานด&าน
สาธารณสุ ข และระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ และจั ด ทํ า คู# มื อ แนวทางปฏิ บั ติ เอกสารวิ ช าการ สื่ อ สุ ข ศึ ก ษา
ประชาสัมพันธ เพื่อให&ประชาชน มีความรู& สามารถ ปJองกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ
(๕) ปฏิบัติการในการส#งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล&อม การควบคุมปJองกันโรค
และภัยสุขภาพ การเฝJาระวังโรค รักษาเบื้องต&น และติดตามฟLMนฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือ
และอุปกรณที่พร&อมใช&งาน เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย#างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
(๖) ช#วยจัดทําฐานข&อมูลเบื้องต&นที่เกี่ยวข&องกับงานด&านสาธารณสุข เช#น ข&อมูลของ
ผู&ปPวยกลุ#มเสี่ยง บุคลากรทางด&านบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล&อมที่เอื้อต#อ
สุขภาพ สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องคกรภาคีเครือข#าย เพื่อนํามาใช&ในการวิเคราะห ในการ
ปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขให&มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
(๗) ให&บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องต&น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตาม
ผู&ปPวย ผู&สัมผัส เพื่อการเฝJาระวัง ควบคุมปJองกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส#งเสริมสุขภาพ และฟLMนฟูสุขภาพ
เพื่อให&ประชาชน มีสุขภาพที่ดี
(๘) ร#วมประเมินสิ่งแวดล&อมการทํางาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ
สถานที่สาธารณะทางด&านอนามัยสิ่งแวดล&อม เพื่อการปJองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย#างมีประสิทธิภาพ
(๙) ช# วยปฏิ บั ติ งานส# งเสริ ม ควบคุ ม กํ ากั บมาตรฐาน การบั งคั บใช& กฎหมายเกี่ ยวกั บ
การแพทยและสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข&อง เพื่อการคุ&มครองผู&บริโภคด&านบริการและผลิตภัณฑสุขภาพ
๒.๒ ด&านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร#วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน#วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให&การดําเนินงานเป@นไปตามเปJาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๒.๓ ด&านการประสานงาน
(๑) ประสานการทํ า งานร# ว มกั น ทั้ งภายในและภายนอกที มงานหรื อ หน# ว ยงาน
เพื่อให&เกิดความร#วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(๒) ชี้แจงและให&รายละเอียดเกี่ยวกับข&อมูล ข&อเท็จจริง แก#บุคคลหรือหน#วยงาน
ที่เกี่ยวข&อง เพื่อสร&างความเข&าใจหรือความร#วมมือในการดําเนินงานตามที่ได&รับมอบหมาย
๒.๔ ด&านการบริการ
(๑) ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณต#างๆ ให&มีคุณภาพและเหมาะแก#การ
นําไปใช&งานอยู#เสมอ รวมทั้งสนับสนุนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข&องกับการให&บริการทางสาธารณสุข เพื่อให&การบริการ
ดังกล#าวเป@นไปอย#างราบรื่น

-๓(๒) สนับสนุนการถ#ายทอดความรู&ทางวิชาการหรือเทคโนโลยี แก#บุคคลภายใน
หน#วยงาน เพื่อเป@นความรู&และให&สามารถดําเนินงานให&มีประสิทธิภาพ
(๓) ให&บริการทางวิชาการ เช#น การจัดทําเอกสาร ตํารา คู#มือ เอกสารสื่อ เผยแพร#
ในรูปแบบต#างๆ เพื่อการเรียนรู&และความเข&าใจในระดับต#างๆ ในงานด&านสาธารณสุข
(๔) ร#ว มปฏิบัติ การในการพัฒนาศักยภาพของบุ คลากร และองคกร เพื่ อให&เป@ น
บุคลากรที่มีความชํานาญ และปฏิบัติงานได&อย#างมีประสิทธิภาพ
(๕) นิเทศงานด&านสาธารณสุขให&แก#อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู#บ&าน เพื่อให&
สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได&อย#างถูกต&องและมีประสิทธิภาพ
๓. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู&ส มัครสอบ ต&อ งมีคุณ สมบัติทั่ว ไป และไม#มีลัก ษณะต&องห&า ม ตามมาตรา ๓๖
แห#งพระราชบัญญัติระเบียบข&าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต#อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม#ต่ํากว#าสิบแปดปV
(๓) เป@นผู&เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เป@นประมุขด&วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต&องห&าม
(๑) เป@นผู&ดํารงตําแหน#งทางการเมือง
(๒) เป@นคนไร&ความสามารถ คนเสมือนไร&ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟOWนเฟLอน
ไม#สมประกอบ หรือเป@นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป@นผู&อยู#ในระหว#างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให&ออกจากราชการไว&ก#อน
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป@นผู&บกพร#องในศีลธรรมอันดีจนเป@นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป@นกรรมการหรือผู&ดํารงตําแหน#งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ&าหน&าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป@นบุคคลล&มละลาย
(๗) เป@นผู&เคยต&องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให&จําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เว&นแต#เป@นโทษสําหรับความผิดที่ได&กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป@น ผู&เ คยถูก ลงโทษให&อ อก ปลดออก หรือ ไล#อ อกจากรัฐ วิส าหกิจ หรือ
หน#วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เป@นผู&เคยถูกลงโทษให&ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น

-๔(๑๐) เป@นผู&เคยถูกลงโทษไล#ออก เพราะการทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป@นผู&เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข&ารับราชการ หรือเข&าปฏิบัติงานใน
หน#วยงานของรัฐ
ผู&ที่จะเข&ารับราชการเป@นข&าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต&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&าที่ สําหรับผู&มีลักษณะต&องห&ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให&มีสิทธิ
สมัครเข&ารับคัดเลื อกได& แต#จะมีสิทธิได&รับการบรรจุ เป@นข&าราชการพลเรือนสามัญที่ได& รับคัดเลือกต#อเมื่ อ
พ&นจากการเป@นผู&ดํารงตําแหน#งทางการเมืองแล&ว
สํ า หรั บ พระภิ ก ษุ หรื อ สามเณรทางราชการไม# รั บ สมั ค รและไม# อ าจให& เ ข& า รั บ
การคัดเลือกเพื่อบรรจุเข&าราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝPายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข&อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน#ง
ผู&สมัครคัดเลือกในตําแหน#งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ต&องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน#ง คือ ได&รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย#างอื่นที่เทียบได&ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทยแผนไทย
หรือสาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต และต&องเป@นคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองให&บรรจุเข&ารับราชการได&
๔. กําหนดการ และวิธีการรับสมัคร
๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให&ผู&ประสงคจะสมัครคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด&วยตนเอง ได&ที่กลุ#มงานทรัพยากรบุคคล
สํานักบริหาร กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก อาคาร ๓ ชั้น ๒ กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท ๐ ๒๕๙๐ ๒๖๑๕ ตั้งแตวันที่ 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 หลักฐานที่ต&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)
ที่แสดงว#าเป@นผู&มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน#งที่สมัครคัดเลือก หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
อย#างใดอย#างหนึ่ง จํานวนอย#างละ ๒ ฉบับ ทั้งนี้ ผู&ที่จะถือว#าเป@นผู&สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร
ของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึ กษานั้ น ๆ เป@ น เกณฑ โดยจะต& องสํา เร็ จ การศึ ก ษา และได& รั บ อนุ มั ติ จ ากผู& มี อํา นาจอนุ มั ติ ภ ายใน
วั น ปY ด รั บ สมั คร คื อ วั น ที่ ๓๐ สิ งหาคม ๒๕๕๖

-๕กรณียังไม#สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล#าวมายื่นพร&อมใบสมัครได& ก็ให&นํา
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให&โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได&รับอนุมัติปริญญาบัตร
ซึ่งจะต&องอยู#ภายในกําหนดวันปYดรับสมัครมายื่นแทนก็ได&
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
(๔) สํา เนาหลั ก ฐานอื่ น ๆ เช# น ใบสํา คั ญ การสมรส (เฉพาะผู& ส มั ค รเพศหญิ ง )
ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครคัดเลือกไม#ตรงกัน) อย#างละ ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทยซึ่งออกให&ไม#เกิน ๑ เดือน (นับถึงวันปYดรับสมัคร) และแสดงว#า
ไม#เป@นโรคที่ต&องห&ามตาม กฎ ก.พ. ว#าด&วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได&แก#
- วัณโรคในระยะแพร#กระจายเชื้อ
- โรคเท&าช&างในระยะที่ปรากฏอาการเป@นที่รังเกียจแก#สังคม
- โรคติดยาเสพติดให&โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต#อร&ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด#นชัดหรือรุนแรงและเป@น
อุปสรรคต#อการปฏิบัติงานในหน&าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให&ผู&สมัครเขียนคํารับรองว#า “สําเนาถูกต&อง” และ
ลงชื่อกํากับไว&ด&วย (ให&นําหลักฐานตนฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบด&วย) โดยผู&สมัครจะต&องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองว#าเป@นผู&มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน#งที่สมัครเข&ารับ
การคัดเลือกตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกจริง และจะต&องกรอกรายละเอียดต#างๆ ในใบสมัคร และ
ยื่ น หลั ก ฐานในการสมั ค รคั ด เลื อ กให& ถู ก ต& อ งครบถ& ว น ในกรณี ที่ มี ก ารผิ ด พลาดอั น เกิ ด จากผู& ส มั ค ร
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกอาจไม#รับสมัครคัดเลือก
๕. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกจะประกาศรายชื่อผู&มีสิทธิเข&ารับ
การคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖
ณ กลุ#มงานทรัพยากรบุคคล สํานักบริหาร กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 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&เกี่ยวกับวัฒนธรรมสุขภาพและการแพทยพื้นบ&าน
- ความรู&เกี่ยวกับการแพทยแผนไทย
- ความรู&เกี่ยวกับการสาธารณสุข
- ความรู&ทั่วไป (รอบตัว) เกี่ยวกับสถานการณที่เกี่ยวข&องที่นักวิชาการสาธารณสุข
ควรรู&และติดตาม

-๖๖.๒ ภาคสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทั้งนี้ ผูสมัครจะเขารับการสอบขอเขียนกอน และเมื่อสอบผานขอเขียนแลว จึงจะมีสิทธิเขารับการ
สอบสัมภาษณ;
๗. เกณฑ;การตัดสิน
ผู&ที่จะถือว#าเป@นผู&ผ#านการคัดเลือกจะต&องเป@นผู&ที่ได&คะแนน แต#ละภาคไม#ต่ํากว#าร&อยละ ๖๐
๘. การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
(๑) กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกจะประกาศขึ้นบัญชีผู&ได&รับ
คัดเลือก โดยเรียงลําดับที่จากผู&ที่ได&คะแนนสูงลงมาตามลําดับ โดยมีเกณฑการพิจารณาที่เชื่อมโยงกับระดับ
ความรู& ความสามารถ ทั กษะและสมรรถนะที่ ก.พ. และกรมพั ฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลื อก
กําหนด ในกรณีที่ผู&ได&รับคัดเลือกได&คะแนนเท#ากัน จะให&ผู&ได&รับเลขประจําตัวสมัครเข&ารับการคัดเลือกก#อน
เป@นผู&อยู#ในลําดับที่สูงกว#า
(๒) การขึ้นบัญชีผู&ได&รับคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว&ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ หรือตามที่
ก.พ.กําหนดให&ดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข&ารับราชการ โดยใช&วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทยแผนไทย
หรือสาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต แต#ถ&ามีการคัดเลือกตําแหน#งเดียวกันนี้อีก และได&ประกาศรายชื่อ
ผู&ผ#านการคัดเลือกได&ใหม#แล&ว บัญชีผู&ผ#านการคัดเลือกในครั้งนี้เป@นอันยกเลิก
๙. การบรรจุและแตงตั้ง
ผู&ได&รับคัดเลือกจะได&รับการบรรจุและแต#งตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผู&ได&รับคัดเลือก โดยได&รับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป@นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน#งนั้นตามที่ระบุไว&ในประกาศรับสมัครฉบับนี้
ในกรณีที่มีผู&ได&รับคัดเลือกมากกว#าจํานวนตําแหน#งว#าง และภายหลังมีตําแหน#งว#างเพิ่มอีก
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก อาจบรรจุและแต#งตั้งผู&ได&รับคัดเลือกที่เหลืออยู#ดังกล#าว
หรือจะดําเนินการคัดเลือกใหม#ก็ได&
๑๐. เงื่อนไข ขอความอื่น ๆ ที่ผูสมัครควรทราบ
ผู&ที่ได&รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต#งตั้งในตําแหน#งดังกล#าวต&องอยู#ปฏิบัติงานในตําแหน#ง
ที่ได&รับการบรรจุและแต#งตั้งเป@นเวลาไม#น&อยกว#า ๑ ปV โดยห&ามโอนไปส#วนราชการอื่น เว&นแต#ลาออกราชการ
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกดําเนินการคัดเลือกด&วยความโปร#งใส
ยุ ติ ธ รรม และเสมอภาค ดั งนั้ น หากมี ผู& ใดแอบอ& า งว# า สามารถช# ว ยเหลื อให& ท# า นได& รั บ การคั ด เลื อก หรื อ
มีพฤติการณ ในทํานองเดียวกันนี้ โปรดอยาได&หลงเชื่อ และแจ&งให&อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือกทราบด&วย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(ลงชื่อ) ปภัสสร เจียมบุญศรี
(นายปภัสสร เจียมบุญศรี)
รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดี
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

