ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
...................................................................
ด้วยสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดาเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการ
ในตาแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 55
และมาตรา 57 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ประกอบกับหนังสือสานักงาน ก.พ.
ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และที่ นร 1004/ว 12 ลงวันที่ 21 กันยายน 2560
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตาแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหว่าง 18,020 – 19,830 บาท ทั้งนี้ อัตรา
เงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. จำนวนตำแหน่งว่ำงครั้งแรก
ตาแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ หน่วยงานต่าง ๆ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จานวน 127 ตาแหน่ง
3. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติของตำแหน่ง
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
3.1 ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
(1) ตรวจ วินิ จฉัย รักษาโรค ฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพ
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุ ขเบื้องต้น เพื่อประกอบการ
พัฒนาแนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บาบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพื่อให้ได้
องค์ความรู้ทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุขที่สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ
(3) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อวางแผนการดาเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน
เฝ้าระวัง รักษาโรค และฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
(4) ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต
3.2 ด้ำนกำรวำงแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3.3 ด้านการประสานงาน...
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3.3 ด้ำนกำรประสำนงำน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ชี้ แจงและให้ รายละเอี ยดเกี่ ยวกั บข้ อมู ล ข้ อเท็ จจริง แก่ บุ คคลหรื อหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.4 ด้ำนกำรบริกำร
(1) ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค
การฟื้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงาน
ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และสามารถ
นาไปปฏิบัติให้มีสุขภาพที่ดี
(2) จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ท าสถิ ติ ปรั บ ปรุ ง หรื อ จั ด ท าฐานข้ อ มู ล หรื อ ระบบ
สารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
(3) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข แก่บุคลากรสาธารณสุข
นักศึกษาและประชาชน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
4. คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้ำมและคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
เข้ำรับกำรคัดเลือก
4.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้ส มัครสอบต้องมีคุณ สมบัติทั่ วไปและไม่มีลั กษณะต้องห้ ามตามมาตรา 36 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ดังต่อไปนี้
ก.คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
(3) เป็น ผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพ ระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข.ลักษณะต้องห้ำม
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(2) เป็ นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดใน กฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้...
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(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่น
ของรัฐ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานหน่วยงาน
ของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.(4) (6) (7)
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ.อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณี มีลักษณะต้องห้ามตาม
(8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10)
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สาหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข.(1) ให้มีสิทธิสมัครคัดเลือกได้ แต่จะมี
สิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่คัดเลือกได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองแล้ว
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้า รับการคัดเลือก
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
4.2 คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้และ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา
5. กำหนดกำร และวิธีกำรรับสมัคร
5.1 สถานที่ รั บสมั คร ให้ ผู้ ประสงค์ จะสมั คร ขอทราบรายละเอี ยดการรั บใบสมั ครและยื่ น
ใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร. 08 5135 5472
5.2 ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2562 ในวัน
และเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น.
5.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท
เมื่อสมัครคัดเลือกแล้ว ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิก
การคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด เนื่ องจากมีการทุจริตหรือส่อไปทางทุจริตจึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือก
แก่ผู้สมัคร เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น
5.4 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูป ถ่ายหน้าตรง ไม่ส วมแว่นตาดาและไม่ส วมหมวก ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
(2) ส าเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติอย่างใด
อย่างหนึ่ง จานวน 2 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบี ยบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลั กสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์
โดยจะต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาและได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากผู้ มี อ านาจอนุ มั ติ ภ ายในวั น ปิ ด รั บ สมั ค รคั ด เลื อ ก คื อ
วันที่ 26 เมษายน 2562
กรณี...
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กรณี ยั งไม่ส ามารถนาหลั กฐานการศึกษาดังกล่ าวมายื่น พร้อมใบสมัครได้ ก็ให้ น า
หนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา หรือเอกสารรับรอง
จากแพทยสภาว่าเป็นผู้ขึ้นทะเบียนได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จานวน 1 ฉบับ โดยวันที่ที่แพทยสภา
ออกให้ต้องเป็นภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือก คือ วันที่ 26 เมษายน 2562
(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
(5) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล จานวน
อย่างละ 1 ฉบับ
(6) ใบรับ รองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ าม
ตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 ซึ่งได้แก่
 วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 โรคพิษสุราเรื้อรัง
 โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่ ก.พ.กาหนด
ทั้งนี้ ในสำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่ำ“สำเนำถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
(ให้นำหลักฐำนต้นฉบับทุกฉบับมำตรวจสอบด้วย)
6. เงื่อนไขในกำรสมัครคัดเลือก
ผู้สมัครคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น ผู้มี คุณ สมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกและ
จะต้องกรอกรายละเอีย ดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครคัดเลือกให้ ถูกต้องครบถ้ว น
ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครนามา
ยื่นไม่ตรงตามคุณวุฒิหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะถือว่าผู้สมัคร
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น
7. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก และกำหนดวัน เวลำ สถำนที่คัดเลือก
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและ
กาหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกให้ทราบ ในวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคาร 7
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และที่ https://hr.moph.go.th/site/hr- moph/?p=27570
8. หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกจะดาเนินการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกต
พฤติกรรม...
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พฤติ กรรมที่ ป รากฏของผู้ เข้ าสอบและจากการสั ม ภาษณ์ ทั้ งนี้ อาจใช้ วิ ธี ก ารอื่ น ใดเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ พิ จารณา
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็น ประโยชน์ในการปฏิ บัติงานในหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม
การปรับ ตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และ
บุคลิกภาพอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง
9. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
10.กำรประกำศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก
(1) สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกโดยเรียงลาดับที่
จากผู้ที่ได้คะแนนสูงลงมาตามลาดับ โดยมีเกณฑ์การพิจ ารณาที่เชื่อมโยงกับ ระดับ ความรู้ ความสามารถ
ทั ก ษะ และสมรรถนะที่ ก.พ. และสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกาหนด ในกรณีที่ผู้ได้รับ คัดเลือกได้
คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับสูงกว่า
(2) การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้จนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แต่ถ้ามี
การคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัด เลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้
ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
11. กำรบรรจุและแต่งตั้ง
(๑) ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กาหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้นตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครในข้อ 1
(2) ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจานวนตาแหน่งว่าง และภายหลังมีตาแหน่งว่าง
เพิ่มอีก สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะดาเนินการ
คัดเลือกใหม่ก็ได้
๑๒. กำรรับโอนผู้ได้รับคัดเลือก
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่รับโอนผู้ที่ได้รับคัดเลือกที่เป็นข้าราชการหรือพนักงาน
ของรัฐทุกประเภท ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๑๓. เงื่อนไข ข้อควำมอื่น ๆ ที่ผู้สมัครควรทรำบ
(1) ผู้ ได้ รั บ คั ด เลื อ กเพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ งในต าแหน่ งดั งกล่ า วต้ อ งอยู่ ป ฏิ บั ติ ง านใน
ต าแหน่ งที่ ได้ รั บ การบรรจุ แ ละแต่ งตั้ งเป็ น เวลาไม่ น้ อ ยกว่า ๑ ปี โดยห้ า มโอนไปส่ ว นราชการอื่ น เว้ น แต่
จะลาออกจากราชการ
(2) ส านั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่อนุญาตให้ โรงพยาบาลในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับ แพทย์ที่สาเร็จการศึกษาจากสถาบันอื่นซึ่ง ไม่ใช่แพทย์ทาสัญญาชดใช้ทุนของ
กระทรวงสาธารณสุข ที่เลือกพื้นที่แล้วขอลาออก หรือสละสิทธิ์ เข้าร่วมเพิ่มพูนทักษะในโรงพยาบาลต่าง ๆ ใน
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในปีนั้น ๆ
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สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดาเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและ
เสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติการณ์ในทานอง
เดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2562

(นายไพศาล ดั่นคุ้ม)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

