(สําเนา)
ประกาศกรมอนามัย
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
ครั้งที่ 1/2556
ในตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี)
ตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา)
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี)
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยที่ 6 ขอนแกน)
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยที่ 8 นครสวรรค)
และตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยที่ 10 เชียงใหม)
………………………………
ดวย กรมอนามัยจะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนง
นายแพทย ปฏิ บั ติ การ (ศู นย อนามั ยที่ 4 ราชบุ รี ) ตํ าแหน งนายแพทย ปฏิ บั ติ การ (ศู นย อนามั ยที่ 12 ยะลา)
ตําแหน งพยาบาลวิ ชาชีพปฏิบั ติการ (ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี) ตําแหน งพยาบาลวิ ชาชีพปฏิ บัติการ (ศูนยอนามัยที่ 6
ขอนแกน) ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยที่ 8 นครสวรรค) และตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
(ศูนยอนามัยที่ 10เชียงใหม) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 55 และผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และที่ นร 1004/ว 27 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2554 และที่นร 1004/ว 2
ลงวัน ที่ 12 กุ มภาพั นธ 2556 จึ งประกาศรั บ สมั ครคัด เลือกเพื่อบรรจุและแต งตั้งบุคคลเข ารับ ราชการ
ดังตอไปนี้
1.ตําแหนงที่จะบรรจุแตงตั้งและเงินเดือนที่จะไดรับ
1.1 ตําแหนงที่จะบรรจุแตงตั้ง
1.1.1 ตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี)
จํานวนตําแหนงที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตําแหนง
1.1.2 ตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา)
จํานวนตําแหนงที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตําแหนง
1.1.3 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี)
จํานวนตําแหนงที่จะบรรจุครั้งแรก 7 ตําแหนง
1.1.4 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยที่ 6 ขอนแกน)
จํานวนตําแหนงที่จะบรรจุครั้งแรก 3 ตําแหนง
1.1.5 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยที่ 8 นครสวรรค)
จํานวนตําแหนงที่จะบรรจุครั้งแรก 2 ตําแหนง
1.1.6 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยที่ 10 เชียงใหม)
จํานวนตําแหนงที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตําแหนง
/1.2 เงินเดือน...

-๒1.2 เงินเดือนที่จะไดรับ
อัตราเงินเดือนตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติของแตละตําแหนง ตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
3. คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก
3.1 ผูสมัครคัดเลือกตองมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะตองหาม
(1) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(2) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(3) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(5) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(6) เปนบุคคลลมละลาย
(7) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
(9) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอืน่
(10) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(11) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงาน
ในหนวยงานของรัฐ
ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข.(4) (6) (7) (8) (9)
(10) หรือ (11) ก.พ.อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหามตาม (8) หรือ
(9) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหามตาม (10) ผูนั้น
ตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงาน หรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตตอหนาที่ สําหรับผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 ข. (1) ใหมีสิทธิสมัครเขารับการ
คัดเลือกได แตจะมีสิทธิไดรับการบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดรับการคัดเลือกก็ตอเมื่อพนจากการ
เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแลว
/สําหรับ...

-๓สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครและไมอาจใหเขารับการคัดเลือกเพื่อ
บรรจุเขารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
3.2 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
4. กําหนดการและวิธีการรับสมัคร
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงคสมัครเขารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองและสามารถ download
ใบสมัครไดที่ http://person.anamai.moph.go.th มีรายละเอียดดังตอไปนี้
- ตํ า แหน ง นายแพทย ป ฏิ บั ติ ก าร (ศู น ย อ นามั ย ที่ 4 ราชบุ รี ) และตํ า แหน ง พยาบาลวิ ช าชี พ
ปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี) ใหผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครดวยตนเอง
ไดที่กลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง กองการเจาหนาที่ กรมอนามัย ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
หมายเลขโทรศัพท 02590 4085 หรือที่กลุมอํานวยการ ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี หมายเลขโทรศัพท 032 310 368-71 ตอ 2203 , 2204 ตั้งแตวันที่ 17 – 23 เมษายน 2556
ในวันและเวลาราชการภาคเชาเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบายเวลา 13.00 – 16.30 น.
- ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยที่ 6 ขอนแกน) ใหผูประสงคจะสมัครเขารับ
การคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่กลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง กองการเจาหนาที่ กรมอนามัย ถนนติวานนท
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท 02590 4085 หรือที่กลุมอํานวยการ ศูนยอนามัยที่ 6
ขอนแกน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน หมายเลขโทรศัพท 043 235 5902-5 ตอ 1105
ตั้ ง แต วัน ที่ 17 – 23 เมษายน 2556 ในวั น และเวลาราชการ ภาคเช า เวลา 08.30 – 12.00 น.
ภาคบายเวลา 13.00 – 16.30 น.
- ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยที่ 8 นครสวรรค) ใหผูประสงคจะสมัครเขารับ
การคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่กลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง กองการเจาหนาที่ กรมอนามัย ถนนติวานนท
อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด นนทบุ รี หมายเลขโทรศั พ ท 02590 4085 หรื อที่ กลุ มอํ านวยการ ศู นย อนามั ยที่ 8
นครสวรรค ตําบลนครสวรรคออก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค หมายเลขโทรศัพท 056 255 451 ตอ 268
และ 056 325 093-5 ตั้งแตวันที่ 17 – 23 เมษายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ภาคเชาเวลา
08.30 – 12.00 น. ภาคบายเวลา 13.00 – 16.30 น.
- ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยที่ 10 เชียงใหม) ใหผูประสงคจะสมัครเขารับ
การคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่กลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง กองการเจาหนาที่ กรมอนามัย ถนนติวานนท
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท 02590 4085 หรือที่กลุมอํานวยการ ศูนยอนามัยที่ 10
เชียงใหม ตําบลชางคลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม หมายเลขโทรศัพท 053 272 740 ตอ 401 และ
053 276 856 ตั้งแตวันที่ 17 – 23 เมษายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ภาคเชาเวลา 08.30 –
12.00 น. ภาคบายเวลา 13.00 – 16.30 น.
- ตําแหน งนายแพทย ปฏิ บัติ การ (ศู นย อนามัย ที่ 12 ยะลา) ให ผูป ระสงค จะสมัครเข ารั บการ
คัดเลือกขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่กลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง กองการเจาหนาที่ กรมอนามัย ถนนติวานนท
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท 02590 4085 หรือที่กลุมอํานวยการ ศูนยอนามัยที่ 12
ยะลา ตําบลสะเตง จังหวัดยะลา หมายเลขโทรศัพท 073 212 862 ตอ 105 ตั้งแตวันที่ 17 – 23 เมษายน
2556 ในวันและเวลาราชการภาคเชาเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบายเวลา 13.00 – 16.30 น.
/4.2 คาธรรมเนียม...

-๔4.2 คาธรรมเนียมในการสมัคร
ผูส มัครคัดเลือกตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครตําแหนงละ 200 บาท เมื่อสมัครคัดเลือก
แลว คาธรรมเนียมในการสมัครจะไมจายคืนใหเวนแตมีการยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมดเนื่องจากมีการทุจริต
หรือสอไปทางทุจริต จึงจายคืนคาธรรมเนียมการสมัครคัดเลือกแกผสู มัครเฉพาะผูที่มิไดมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริต
หรือสอไปในทางทุจริตนั้น
4.3 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(1) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถายครั้ง
เดียวกัน ไมเกิน 1 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
(2) สําเนาปริญญาบัตร ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัครเขารับการ
คัดเลือก หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติอยางใดอยางหนึ่ง และสําเนาระเบียนแสดงผล
การศึกษา (Transcript of record) จํานวนอยางละ 2 ฉบับ ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เปนเกณฑโดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมี
อํานาจอนุมัติกอนวันปดรับสมัครคัดเลือก คือภายในวันที่ 24 เมษายน 2556
ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครเขารับการคัดเลือก
ไดก็ใหนําหนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ไดรับอนุมัติ
ปริญญาบัตร ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได
(3) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทาย จํานวน 1 ฉบับ
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1ฉบับ
(5) หลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง ถามี) ใบเปลี่ยนชื่อ –
นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ 1 ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทย (ตนฉบับ) จากแพทยซึ่งไดขึ้นทะเบียนไดรับอนุญาตใหประกอบ
โรคศิลป สาขาเวชกรรม ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร และแสดงวาเปนไมเปนโรคทีต่ องหาม
ตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งไดแก
- วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ
- โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
- โรคติดยาเสพติดใหโทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
ทั้งนี้ สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกเขียนคํารับรองวา“สําเนาถูกตอง”และลงชื่อ
กํากับไวดวย (ใหนําหลักฐานตนฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบดวย)
5. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก กําหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
กรมอนามัย จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก กําหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
ในวันที่ 29 เมษายน 2556 ณ กองการเจาหนาที่ กรมอนามัย อาคาร 2 ชั้น 2 กรมอนามัย ถนนติวานนท
อํ าเภอเมื อง จั งหวั ดนนทบุ รี ศู นย อนามั ยที่ 4 ราชบุ รี ศู น ย อนามั ย ที่ 6 ขอนแก น ศู นย อนามั ยที่ 8 นครสวรรค
ศู นย อนามั ยที่ 10 เชี ยงใหม ศู นย อนามั ยที่ 12 ยะลา และจากเว็ บ ไซต ก องการเจ า หน า ที่ กรมอนามั ย
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-๕6. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการจะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฎของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณ และทั้งนี้ อาจใชวิธีการ
อื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูที่อาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานใน
หนาที่ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ของขาราชการพล
เรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น เปนตน และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเปนของตําแหนง
7. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูผานการคัดเลือกจะตองเปนผูไดคะแนนในการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมกับตําแหนงไมต่ํากวารอยละ 60
8. การประกาศขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือก
8.1 การขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือก จะเรียงลําดับที่จากผูที่ไดคะแนนสูงลงมาตามลําดับ โดยมีเกณฑ
การพิจารณาที่เชื่อมโยงกับระดับความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่กรมอนามัยกําหนด ในกรณีที่มี
ผูไดคะแนนเทากัน ใหผูไดเลขประจําตัวสมัครเขารับการคัดเลือกกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
8.2 การขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไวจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
แตถามีการคัดเลือกอยางเดียวกันนีอ้ ีก และไดประกาศรายชื่อผูไ ดรับการคัดเลือกไดใหมแลว บัญชีผูไดรับ
การคัดเลือกในครั้งนี้เปนอันยกเลิก
9. การบรรจุและแตงตั้ง
9.1 ผูไดรับการคัดเลือก จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูไดรับการคัดเลือก
โดยไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ระบุไวในขอ 1.2
9.2 ในกรณีที่มีผูไดรับการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลังมีตําแหนงวางเพิ่มอีก
กรมอนามัย อาจบรรจุและแตงตั้งผูที่ไดรับการคัดเลือกที่เหลืออยูดังกลาวหรือจะดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได
10. การรับโอนผูไดรบั การคัดเลือก
กรมอนามัย ไมประสงคจะรับโอนผูที่ไดรับการคัดเลือกในตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ที่เปน
ขาราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภท ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
11. เงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก
11.1 ผูส มัครเขารับการคัดเลือก เลือกสมัครคัดเลือกไดเพียง 1 ตําแหนง
11.2 ผู ส มัครเขารั บ การคั ดเลื อกต องรับ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบ และรับ รองตนเองว าเป น ผู มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครเขารับการคัดเลือกตรงตามประกาศรับสมัคร
คัดเลือก และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน
ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผูสมัครนํามายื่นไมตรง
ตามคุณวุฒิ หรือไม เปนไปตามประกาศรับสมัคร กรมอนามัยจะถือวาผู สมัครเขารับการคัดเลือกเปนผูขาด
คุณสมบัติในการสมัครในครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมในการสมัคร
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-๖11.3 ผูไดรับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงดังกลาวตองอยูปฏิบัติงานในตําแหนง ที่
ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง โดยกรมอนามัยกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม สําหรับผูไดรับการบรรจุจะตองไมมีการยาย
รวมถึงการโอน การยืมตัว เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป
กรมอนามัย ดําเนินการคัดเลือกดวยความเสมอภาค โปรงใสและยุติธรรม ดังนั้นหากมีผูใดแอบอางวาสามารถ
ชวยเหลือใหทานไดรับการคัดเลือกหรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันนีโ้ ปรดอยาไดหลงเชื่อ และแจงใหอธิบดีกรมอนามัย
ทราบดวย
ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556
(ลงชื่อ) ธีรพล โตพันธานนท
(นายธีรพล โตพันธานนท)
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย
สําเนาถูกตอง
(นางสมเวียง ไชยพรรค)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
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