- สำเนำ ประกาศจังหวัดสระบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
-----------------------------ด้ ว ยจั ง หวั ด สระบุ รี จะด าเนิ น การคั ด เลื อ กเพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการ
ในตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา ๕๕ และมาตรา ๕7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับ
หนั งสื อ ส านั กงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธัน วาคม ๒๕๕๑ และหนั งสื อส านักงาน ก.พ.
ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการ ตามรายละเอียดดังนี้
๑.ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัตกิ าร
อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๕,0๐๐ – ๑6,50๐ บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดื อนตาม
คุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. จำนวนตำแหน่งว่ำงครั้งแรก จำนวน 1 อัตรำ ดังนี้
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
จังหวัดสระบุรี สานักงานสาธารณสุขอาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จานวน 1 อัตรา
๓. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติของตำแหน่ง
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ ความรู้ ความสามารถทางวิ ชาการ
ในการทางาน ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้ รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
3.1 ด้านการปฏิบัติการ
(3.1.1) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามาตรฐานวิชาชีพในการให้การพยาบาลแก่
ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
(3.1.๒) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง
เพื่อให้การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
(3.1.๓) บั น ทึ ก รวบรวม ศึ กษาวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ด้า นการพยาบาลเบื้ องต้น เพื่ อ
พัฒนาการดูแลผู้ป่วย ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
(3.1.๔) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟู สุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่นๆ
ทางด้านสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
3.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3.๓.ด้านการประสานงาน
(3.3.๑) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
2/(3.3.2) ชี้แจง...

-2(3.3.๒) ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.๔ ด้านการบริการ
(3.4.๑) สอน แนะนา ให้คาปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน
เกี่ยวกับการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
(3.4.๒) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาล
เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
๔. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี นับตั้งแต่วันที่สมัคร
(๓) เป็นผู้เลื่ อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้ำม
(๑) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดใน กฎ ก.พ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรค
การเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
เพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
3/(11) เป็นผู้เคย...

-3(๑๑) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้าราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน
หน่วยงานของรัฐ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔)(๖) (๗) (๘)
(๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้ องห้ามตาม (๘)
หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม(๑๐)
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สาหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ (ข)(๑) ให้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการคัดเลือกต่อเมื่อพ้นจากการเป็น
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองแล้ว
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้ารับราชการคัดเลื อก
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๑๕๐๑ ลงวันที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๔.๒ คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
๕. กำหนดกำร และวิธีกำรรับสมัคร
๕.๑ สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่น
ใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสระบุรี โทร. 0 3622 3118
ต่อ 122
๕.๒ ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 - 31 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๕.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ๒๐๐ บาท
เมื่อสมัครคัดเลือกแล้ว ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิกคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด
เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปทางทุจริตจึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือกแก่ผู้สมัคร เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต นั้น
๕.๔ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูป ถ่ายหน้าตรง ไม่ส วมแว่นตาดาและไม่ส วมหมวก ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้ ว
ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป
(๒) สาเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ อย่างใด
อย่างหนึ่ง และสาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา
ตรงกับตาแหน่งที่สมัครคัดเลือก จานวนอย่างละ ๒ ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ขั้นปริญญาบั ตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย หรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสาเร็จการศึ กษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือก คือ วันที่ 31 มกราคม 2563
กรณียั งไม่ส ามารถน าหลั กฐานการศึก ษาดังกล่ าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้ นาหนังสื อ
รับรองวุฒิที่ส ถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ปริญญาบัตร
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
4/(3) สาเนา...

-4(๓) สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จานวน ๑ ฉบับ
(๔) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
(๕) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
จานวน อย่างละ ๑ ฉบับ
(๖) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค ที่ต้องห้ าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติ ด ต่ อ ร้ า ยแรงหรื อ โรคเรื้ อ รั ง ที่ ป รากฏอาการเด่ น ชั ด หรื อ
รุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” และ
ลงชื่อกากับไว้ด้วย (ให้นาหลักฐำนต้นฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบด้วย) ทั้งนี้ ขอให้โหลดแบบฟอร์มใบรับรอง
แพทย์ได้ทางเว็บไซต์ http://job.ocsc.go.th หัวข้อ “สาระน่ารู้”
๖. เงื่อนไขในกำรสมัครคัดเลือก
ผู้สมัครคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่ว ไป
และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มี
การผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนามายื่นไม่ตรงตามวุฒิ หรือไม่
เป็นไปตามประกาศรับสมัครจังหวัดสระบุรี จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น
๗. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือกและกำหนดวันเวลำสถำนที่คัดเลือก
จังหวัดสระบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกาหนดวัน เวลา สถานที่
คัดเลือกให้ทราบ ภำยในวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563 ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสระบุรี และทางเว็บไซต์ www.sro.moph.go.th
๘. หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดาเนินการคัดเลือกโดยวิธีการ ดังนี้
๘.๑ การสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการทดสอบวัดความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับระบบสาธารณสุขไทย และเจตคติต่อวิชาชีพพยาบาล
๘.๒ การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็นการพิจารณาความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของ
ผู้เข้าสอบ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ที่ใช้อาจใช้เป็น
ประโยชน์ ในการปฏิบั ติงานในหน้ าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่าทีว าจา อุปนิสั ย อารมณ์ ทัศนคติ
จรรยาบรรณ ของข้าราชการพลเรื อน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่ว มงานรวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก
สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง
5/9. เกณฑ์...

-5๙. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวม ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๑๐. กำรประกำศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก
10.1 จังหวัดสระบุรี จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกโดยเรียงลาดับที่จากผู้ที่ ได้
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เชื่อมโยงกับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่ ก.พ. และจังหวัดสระบุรี กาหนด ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับ
เลขประจาตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับสูงกว่า
10.2 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการ
คัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๑๑. กำรบรรจุและแต่งตั้ง
11.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้ได้รับ
คัดเลื อกโดยได้รั บเงิน เดือนตามคุณวุฒิที่กาหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ใน
ประกาศรับสมัคร ในข้อ ๑
11.2 ในกรณี ที่ มี ผู้ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กมากกว่ า จ านวนต าแหน่ ง ว่ า ง และภายหลั ง
มีตาแหน่งว่างเพิ่มอีกจังหวัดสระบุรี อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะดาเนินการ
คัดเลือกใหม่ก็ได้
๑๒. กำรรับโอนผู้ได้รับคัดเลือก
จังหวัดสระบุรี ไม่รับโอนผู้ที่ได้รับคัดเลือกที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภท
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๑๓. เงื่อนไข ข้อควำมอื่น ๆ ที่ผู้สมัครควรทรำบ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งดังกล่าวต้องปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอื่น เว้นแต่จะลาออกจากราชการ
ทั้งนี้ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมสาหรับ ผู้ได้รับการบรรจุจะต้องไม่มีการ
โยกย้าย รวมถึงการโอน การยืมตัว ภายในเวลา ๓ ปี
จังหวัดสระบุรี จะดาเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น หากมี
ผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก หรือ มีพฤติการณ์ในทานองเดียวกันนี้โปรดอย่าได้
หลงเชื่อและแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563
สมภพ สมิตะสิริ
(นายสมภพ สมิตะศิริ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
สาเนาถูกต้อง
(นางดวงใจ โทสุวรรณ์)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
22 มกราคม 2563
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