
 

 
 
 
 

 

(ส าเนา) 
 

ประกาศกรมอนามัย 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  

 
………………………………………………………………………………. 

 

  ด้วยกรมอนามัยจะด าเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่ง
นายแพทย์ปฏิบัติการ  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 55  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ  
พลเรือน พ.ศ. 2551 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และ                   
ที่ นร ๑๐๐๔/ว 20 ลงวันที่ 17 กันยายน ๒๕๕8 เรื่อง วุฒิที่ ก.พ. ก าหนดให้คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคล                        
เข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 – พ.ศ. ๒๕60 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการ ดังต่อไปนี้ 
  

1. ต าแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 
   - ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑8,02๐ – ๑9,83๐ บาท             

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
ส าหรับคุณวุฒิ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข             
การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556   

 

2. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก 
- ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ศูนย์อนามัยที่ 10 

อุบลราชธานี  จ านวน 1 ต าแหน่ง 
 

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ

ท างาน ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การก ากับ  แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
             1.  ด้านการปฏิบัติการ 

     (1)  ตรวจ  วินิจฉัย  รักษาโรค  ฟ้ืนฟู  ส่งเสริมสุขภาพ  ควบคุม ป้องกัน
โรค และภัยสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี   และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องให้
พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ 
    (2)  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น  
เพ่ือประกอบการพัฒนาแนวทาง การตรวจ  ชันสูตร  วินิจฉัย  บ าบัดรักษา  ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  ส่งเสริม  
ควบคุม  ป้องกัน  เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุข  ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ 
 
 

/ (3) รวบรวม... 
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    (3) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  
และแนวโน้ม  การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน  เพ่ือวางแผนการด าเนินงานตรวจ  วินิจฉัย  
รักษา  ควบคุม  ป้องกัน  เฝ้าระวัง  รักษาโรค  และฟ้ืนฟู  ส่งเสริมสุขภาพ  ทางการแพทย์  และสาธารณสุขที่
เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
    (4)  ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์   ให้
เป็นไปตามมาตรฐานทางนิติเวชศาสตร์  เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 
              2.  ด้านการวางแผน 

    - วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของ
หน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
              3.  ด้านการประสานงาน 
     (1)  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือ
หน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
     (2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง   แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย                                                                                                                                                        
              4.  ด้านการบริการ 
     (1) ให้ค าแนะน า  ตอบปัญหา  และชี้แจง  เกี่ยวกับงานการแพทย์                 
การควบคุมป้องกันโรคการฟ้ืนฟูสภาพ และการส่งเสริมสุขภาพ  ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่
ผู้ป่วยและญาติ  หน่วยงานราชการ  เอกชน  หรือประชาชนทั่วไป  เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  และสามารถน าไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี 

     (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น  ท าสถิติ  ปรับปรุง  หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือ
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการแพทย์และสาธารณสุข  เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน 
     (3) ถ่ายทอดองค์ความรู้   เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข                  
แก่บุคลากรสาธารณสุข  นักศึกษาและประชาชน  เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 

 

  4. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
   4.1  ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 

36  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ดังต่อไปนี้ 
        ก. คุณสมบัติทั่วไป  
    (1) มีสัญชาติไทย  
                             (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี  

                       (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
 

/ ข. ลักษณะ... 
 
 



 

 
 
 

- 3 - 
 
                       ข.  ลักษณะต้องห้าม 

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

จติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้

ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม  
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ

เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
                (6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
                (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                     (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ     

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัตินี้  หรือตามกฎหมายอื่น 
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้       

หรือตามกฎหมายอื่น 
(11) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน               

ในหน่วยงานของรัฐ  
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.(4) 

(6) (7) (8)  (9) (10) หรือ (11) ก.พ.อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออก 
จากงาน หรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มี
สิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการคัดเลือก                   
ก็ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองแล้ว 
    ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับ
การคัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ  ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501  
ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538  
 

4.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
- ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้            

ไม่ต่ ากว่านี้และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา 
 

/ 5. ก าหนดการ... 
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5. ก าหนดการและวิธีการรับสมัคร 
5.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  

- ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย  อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์  
0 2590 4085  หรือที่กลุ่มอ านวยการ  ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี   เลขที่ 45 หมู่ 4  ถนนสกลมาร์ค                    
ต าบลธาตุ  อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  34190 หมายเลขโทรศัพท์  0 4525 1267 – 9                
ต่อ 220 ตั้งแต่วันที่ 5 – 9  มิถุนายน 2560  ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น.     
ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. ทั้งนี้สามารถ  download ใบสมัครได้ที่  http://person.anamai.moph.go.th 
   5.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

- ผู้สมัครคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครต าแหน่งละ 200 บาท 
เมื่อสมัครคัดเลือกแล้ว ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด
เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปทางทุจริต จึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือกแก่ผู้สมัคร เฉพาะผู้ที่มิได้              
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น 

   5.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
                  (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน

ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 1 รูป  
             (2) ส าเนาปริญญาบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร               

เข้ารับการคัดเลือก หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติอย่างใดอย่างหนึ่ง และส าเนาระเบียน
แสดงผลการศึกษา (Transcript of records) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับ การส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจาก                  
ผู้มีอ านาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัครคัดเลือก คือภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 

      กรณยีังไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกได้ก็ให้น าหนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่                       
ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
                       (3)  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา  จ านวน  1 ฉบับ 

(4) ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน   จ านวน  1  ฉบับ 
             (5) ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  

(ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
             (6) ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) จากแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนได้รับอนุญาตให้ประกอบ

โรคศิลป์ สาขาเวชกรรม  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร และแสดงว่าเป็นไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553  ซ่ึงได้แก่ 
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            -  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
            -  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
            -  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
            -  โรคพิษสุราเรื้อรัง  
  - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและ 

เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด                                                                  
             ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเขียนค ารับรองว่า

“ส าเนาถูกต้อง”และลงชื่อก ากับไว้ด้วย (ให้น าหลักฐานต้นฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบด้วย) 
 

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ก าหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
   - กรมอนามัย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ก าหนดวัน เวลา                 

และสถานที่คัดเลือก ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย อาคาร 2 ชั้น 2                    
กรมอนามัย ถนนติวานนท์  อ าเภอเมือง จั งหวัดนนทบุรี  และทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่  กรมอนามัย  
http://person.anamai.moph.go.th    
 

7. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 

             - คณะกรรมการจะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์   คะแนนเต็ม 100 
คะแนน  โดยการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  
ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ และทั้งนี้ อาจใช้
วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ                  
ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอ่ืน เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะ                
ที่จ าเป็นของต าแหน่ง 
 

            8. เกณฑ์การตัดสิน  
             - ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินบุคคลเพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70   
 

9. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก  
9.1 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนสูงลงมา

ตามล าดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เชื่อมโยงกับระดับความรู้ ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะที่                   
กรมอนามัยก าหนด ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้เลขประจ าตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่
ในล าดับที่สูงกว่า 

9.2 การข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560  
แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการ
คัดเลือกในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

/ 10. การบรรจุ... 
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                      10. การบรรจุและแต่งตั้ง                        

   10.1 ผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้ได้รับ
คัดเลือกโดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในประกาศ
รับสมัคร ข้อ 1 

   10.2 ในกรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง และภายหลัง                
มีต าแหน่งว่างเพ่ิมอีก กรมอนามัย อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือ                       
จะด าเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ 
 

           11. การรับโอนผู้ได้รับการคดัเลือก 
    กรมอนามัย ไม่ประสงค์จะรับโอนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งนายแพทย์

ปฏิบัติการ ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภท ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

   12. เงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก   
   12.๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ  และรับรองตนเอง

ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกตรงตามประกาศ 
รับสมัครคัดเลือก และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครน ามา
ยื่นไม่ตรงตามคุณวุฒิ หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร กรมอนามัยจะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก                
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครในครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

   12.๒ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งดังกล่าวต้องอยู่ปฏิบัติงาน
ในต าแหน่งที่ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1  ปี  โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอ่ืน                 
เว้นแต่ลาออกจากราชการ 

 

   กรมอนามัย  ด าเนินการคัดเลือกด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และยุติธรรม ดังนั้น
หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติกรรมในท านองเดียวกันนี้                  
โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้อธิบดีกรมอนามัยทราบด้วย 
 

    ประกาศ ณ วันที่  2  มิถุนายน  พ.ศ. 2560 
(ลงชื่อ)    ดนัย  ธีวันดา            

                       (นายดนัย  ธวีันดา) 
                                               รองอธิบดีกรมอนามัย  รักษาราชการแทน 

          อธิบดีกรมอนามัย 
 

 
 

 
 

 
 

ส าเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวศิริมา  ทองผิว) 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
กรมอนามัย 

2 มิถุนายน 2560 
 

ศิริมา/คัด 


