
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร 

เรื่อง รั
บสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สั
งกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร 

ด้วยจังหวัดกำแพงเพชร 
จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สั
งกัดสำนักงานสาธารณสุฃจังหวัดกำแพงเพ่ชร ฉะนั้น อาศัยอำนาจ 

ตามความในมาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๗ 
แห่งพระราชบัญณัูติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.~๕๕๑ ประกอบ 

ก บัหนังสือสำนักงาน ก พ ที ่นร ๑๐๐๔๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธ นัวาคม ๒๕๕๑ และที่ นร ๑ ๔/ว ๑๗ ลง~น่ที่ 

๑๙ ก นัยายน ๒๕๖๒ 
~งปํระกาศรับสมั๋ครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการํ~~ดยมีรๅฺยละเอียด 

ด งัต่อไปนี้ 

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 

_ ตำแหน่งพยาบาลวิซาซีพปฏิบัติการ 

_ อ ตัราเงินเดือนระหว่าง ๑๕,๐๐๐-๑๖,๕๐๐ บาท ทั ง้นี้ อ ตัราเงินเดือนเป็นไปตามที่ ก.พ. 

กำหนด 
และตามประกาศส°านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ 

ข า้ราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวัน่ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ และที่แกไขเพิ่มเติม 

๒. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน ๖ ตำแหน่ง ด งันี้ 

๑.ตำแหน่งเลขที่ ๙๐๖๓๗ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล 

โรงพยาบาลทุ่งโพ~ทะเล สํสำน กังานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพซร 

๒.ตำแหน่งเลขที่ ๙๐๘๑๒ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาล 

ท่ งุโพ~ทะเล สํสำน กังานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร 

๓~ตำแหน่งเลขที่ ๙๐๙๓๘ งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและนิติเวช กลุ่มงานการ 

พยาบาล โรงพยาบาลพรานกระต่าย ~านักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร . 

๔.ตำแหน่งเลขที่ ๙๑๕๘๘ กล่มงานบริการด้านป~~มภมิและองค์รวม โร โรงพยาบาล 
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พรานกระต่าย สำน กังานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร 

๕.ตำแหน่งเลขที่ ๙๑.๗๕๐ งานการพยาบาลผู้คลอด กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาล 

พรานกระต่าย สำน กังานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร 

๖.ตำแหน่งเลขที่ ๑๙๕๓๖๓ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล 

โรงพยาบาลขาณวรักษบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร 

๓. ล กัษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิใ~ติงานระดับต้น ที ต่้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ 

ทำงาน ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิซาชีพ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบ~งานอื่นตามที่ได้รับ 

มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ด งันี้ 

๑.ด้านการปฏิบัฺติการ... ~ 



๒ 

๑. ด้านการปฏิบัติการ 

(๑) 

ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพในการให้การพยาบาล 

แก่ผไช้บริการ เพื่อ์เห~ บการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 

บ ~ ~~ I I 

(๒) ค ดักรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสยง เพือให้ 

การซ่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์การพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และ~นเวลา , 

(๓) บ นัทึก รวบรวม ศึกษา วิ
เคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อ~ฒนาการ 

ดแลผ้ป่วย ให้เกิดความปลอดภัย สขสบาย และมีประสิทธิภาพ 

บ ข ~ ~, , 

(๔) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟืนฟูสุขภาพประชาซน หรือการบริการอืน ๆ 

ทางด้านสุขภาพ 
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาซน 

๒. ด้านการวางแผน 

วางแผนการทำงานที่รับผิฺดชอบ ร่
วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ 

โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤท~ที่กำหนด · · 

๓. ด้านการประสานงาน 

(๑) 
ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ 

เกิดความร่วมมือและผลสัมฤท~ตามที่กำหนด 

(๒) ซี แ้จงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลรื่อหน่วยงาน 

ที เ่กี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเขฺ้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามทีได้รับมอบหมาย 

๔. ด า้นการบริการ 

(๑) สอน แนะนำ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผไูซ้บริการและครอบครัว ซุมชน เกี่ยวกับ 

การส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื น้ฟสภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ 

(๒) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเ~~องต้นเกี่ยวกับการพยาบาล 

เพื่อประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ทีเป็นประโยซน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

๔. คุ ณสมบัติทั่วไป 
และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มี~ทธิสมัครเข้ารับการ 

ค ดัเลือก 

๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

ผ้สูมัครสอบ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ 

แห่งพระราชบัณูญ~ระเบียบข้ๅราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ด งัต่อไปนี้ 

ก. คุณสมบัติทั่วไป 

(๑) มีส ญัชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวํน่ที่ยื่นใบสมัคร) 

' (๓) 
เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรง เป็นประมุขด้ว ยคว ามบริสุท์์เจ ' 

ข.ลํก่ษณะต้องห้าม... c 



๓ 

ข. ล กัษณะต้องห้~ม 

(๑) 
เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือ 

จิตฟ่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดใน กฎ ก.พ. 

(๓) 
เป็นผู้อยูในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม 

พระราชบัญฌัูตินี้ หรือตามกฎหมายอี่น 

(๔) 
เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(๕) 
เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 

หรือเจ้าหน้า่่เนพรรคการเมือง 
' 

(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 

. (๗) 
เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงทีสุดให้จำคุก เพราะกระทำ 

ความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรื~ 

หน่วยงานอีนของรัฐ 

(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หึอปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม 

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎมา~อื่น 

(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทิาผิดวินัยตามพระราชบัญ~นี้ หรือ 

ตามกฎหมายอืน 

(๑๑) เป็นผ้เคยกระทำการทจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปภิบ~งาน 

บ <, 

,~~ 

หน่วยงานของรั~ 

<~a 

ผ้ทูี จ่ะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ซึง่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) 

(๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๘) หรือ 

(๙) ผ้นูั น้ต้องออกจากงานหรือออกจากราซการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้อ่ ามตาม (๑๐) ผ้นูัน้ 

ต อ้งออกจากงานหรือออกจากราซการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใซ่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการ 

เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา๓๖ข. (๑)ให้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ 

แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัณูที่ได้รับการคัดเลือกต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งฺ 

ทางการเมืองแล้ว 

, 

สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราซการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือก 

เพื่อบร'รจุเข้ารับราชการ ทั ง้นี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที ่นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวัน่ที่ ๒๗ 

มิ ถุนายน๒๕๐๑ และ~ามความในข้อ๕ของคำสั่งมหาเถรสมาคมลงันที่๑๗มีนาคม๒๕๓๘ 

๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุิอย่างอื่นที่เทียบไ้เนระดับเดียวกันในสาขาวิชา 

พยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิซาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

ชัน้หนึ่ง 

๕.กำหนดการ... 



๕. กำหนดการ และวิธีการรับสมัคร 

๕.๑ สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและ 

ยืน่ใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชัน้ ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพซร 

โทร. ๐๕๕-๗๐๕๑๙๙ 

๕.๒ ระยะเวลารับสมัคร ตั ง้แต่วันที่ ๒๓-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ 

ภาคเช้าเวลฺา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น ภาคปายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

๕.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้
สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครตำแหน่งละ 

๒๐๐ บาท 

เมื่อสมัครคัดเลือกแล้ว ค่ าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิก 

การคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด 
เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปทางทุจริตจึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลืฺอกฺ 

แ่ผู~สมัคร 
เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น ' 

๕.๔ หลัก~iานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

. (๑) รู
ปถ่า~หน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำและไม่สวมหมวกถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้วไม่เกิน 

9!/ 

๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด ๑ นิว จำนวน ๓ ร ปู 

(๒) สำเนาปริญญาบัตร 
หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติอย่างใดอย่าง 

หนึ่ง และ~าเนาระเบียนแส่ดงผลการดกษา (Transcript of Records) ที แ่สดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรง~บ 

ต°าแหน่งที่สมัศรคัดเลือก จำนวนอย่างละ ๒ ฦบับ ทะงนี้ ผ้ทูี จ่ะถือว่าเป็นฺผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสตรขั้นปริญญา 

บ ตัรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลํ'กสูตรของ 

สถานศึกษานั้น ๆ เป็น่เกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับ 

สมัครัดเลือก คือ ว นัที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 

กรณียังไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก~ห้นำหนังสือ 

ร บัรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และ ว นัที่ที่ได้รับอนุมัติปริญณูา~ตร ซึง่ 

จะต้องอยู่ภายในกำหนดปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

(๓) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและ 

การผดงครรภ์ซั้นหนึ่ง จำนวน ๑ ฉบับ 
c, 

(๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ 

(๕) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำัญการส่มรส,ใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล ฯลฯ (ถิ้ามี) 

จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

(๖) ใบรับรองแพทย์ ซึ ง่ออกใหไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็~โรคที่ต้องห้าม 

ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึง่ได้แก่ 

- ั ~รคในระยะแพร่กระจายเ~อ 

' - โรคเท้าซ้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็น งเกียจแก่สังคม 

- โรคติดยาเสพติ่ดใ<ห้โทษ ' 

- โรคพิษสราเรืฺ้อรัง 

ๆ - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น 

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าฟิตามที่ ก.พ. กำหนด 

(๗) กรณีผู้สมัคร... 
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(๗) กรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ หรือพนักงานกระทรวง 

สาธารณสุข ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอหลักฐานการจ้างทุกปีตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงปัจจ~น 

ทัง้นี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเฃียนคำรับรองว่า '~สำเนาถูกต้อง'' และ 

ลงชื่อกิากับไว้ด้วย (ให้นำหลักฐาน ต้นฉบับทุกฉบับ มาตรวจสอบด้วย) 

๖. เงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก 

ผู้
สมัครคํด่เลือกต้องรับผิดซอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสม~ติทั่วไป 

และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และจะต้อง 

กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานใน่การสมัครคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วน 

ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ 

ตรงตามคุณวุฒิหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครจังหวัดกำแพงเพชรจะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบ~นการ 

สมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น 

๗ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก แลo~กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก 

' จ งัหวัดกำแพงเพชรจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารัับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา 

สถานที่คัดเลือกให้ทราบภายใน ว นัที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์  http://kpo.moph.go.th/ หัวข้อ 

ประชาสัมพันธ์ 

๘. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดวิธีการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จา,กประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ จากการสัมภาษณ์ ทั ง้นี้ 

อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความ~~ใช้อาจใช้เป็นประโยซน์ใน 

การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ~ศนคติ จรรฺยาบรรณของ 

ข า้ราซการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแ~ดล้อม ความคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่นเป็นต้น เเฺละรวมถึงสมรรถนะหลักสมรรถนะที่จำเ~นของ 

ตำแหน่ง 

๙. เกณฑ์การตัด~น 

ผ้ ทูี่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสัมภาษณ์~ม่ตํ่ากว่ๅ 

ร้อยละ ๖๐ 

๑๐. การประกาศ,~นบัญชีผูได้รับการคัดเลือกตามลำดับที่ 

(๑) จั่ หวัดกำแพงเพชร จะประกาศขึ้นบัณูชีผู~ด้รับการคัดเลือกโดยเรียงลำดับ่ที่จากผู้ที่ได้ 

คะแนนสูงสุดลงมาตามำดับโดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เชื่อมโยงกับระดับความรู้ ความสามารถ ~กษะ และ 

สมรรถนะที่ ก.พ. และจังหวัดกำแพงเพชรกำหนด ในกรณีผู้~ด้รับการคัดเลือ~ด้คะแนนเท่ากํน่ จะให้ฝัเด้รับเลข 

ประจำตัวสมัครเข้ารับกๅรคัด่เลือกก่อนเป็นผู้อยูในลํๅดํบ่สูงกว่ๅ 

(๒) การขึ้นบัญชีผูได้รับการคัดเลือก จะขึ้นบัญซีไว้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ ศ. ๒๕๖๔ แต่ 

ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผูฯ~ด้รับการคัดเลือกไดไหม่แล้ว บั~ชีผูได้รับการ 

ค ดัเลือกไดไนครั้งนี้~ป็นอันยกเลิก 

๑๑.การบรรจุ... 
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๑๑. การบรรจและแต่งตัง 

(๑) ผ~ูด้รับการคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผูได้รับ 

การคัดเลือก ·โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสม~ติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นตามที่ระบุไวไน 

ข อ้ ๑ 

(๒) ในกรณีทีมีผูได้รับการคัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่าง และภายหลังมีตำแหน่ง 

ว่างเพิ่มอีก จ งัหวัดกิาแพงเพชรอาจบรรจุและแต่งตั้งผได้รับคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าว หรือจะดำเนินการคัดเลือก 

ใหม่ก็ได้ 

๑๒. การรับโอนผูฯด้รับการคัดเลือก 

จ งัหวัดกำแพงเพซรไม่รับโอน ผ้ทูีไ่ด้รับการคัดเลือกที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐทุก 

ประเภทไม่ว่ากรณ~ด ๆ ทั ง้สิ้น 

๑๓. เงื่อนไข ข อ้ความอื่น ๆ ที ผ่้สูมัครควรทราบ 

ผไูด้รับคัดเลือกเพีอบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งังกล่าวต้องอยู่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับ 

บรรจและแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอื่น เว้นแต่ลาออกจากราชการ 

จ งัหวัดกำแพงเพชร จะดำเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ด งันั้น 

หากมีฝัเดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันนี้ 

โปรดอย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพซร หรือผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร 

ทราบด้วย ' 

ประกาศ ณ ว นัที่ .~~ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

2~.> . 
~~..------. 

ายเขา่~ตร แสงอทัย) 

~~,การจังหุวัด่ำเ~งเพๆ,ร 


