ประกาศกรมสุขภาพจิต
เรื่อง รายชื่อผู,มีสิทธิเข,ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
ในตําแหนงพนักงานบริการ
หนวยงาน ศูนย5สุขภาพจิตที่ ๓
-----------------------------------ตามที่ กรมสุ ขภาพจิ ต จะดํา เนิ น การคัด เลื อกพนั กงานราชการ จากบั ญ ชี ผู, ผานการเลื อกสรร
เพื่อจัดจ,างเป:นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข ของศูนย5สุขภาพจิตที่ 6 ตั้งแตลําดับที่ 2 – 7
ซึ่งประกาศขึ้นบั ญ ชีรายชื่อผู, ผานการเลื อกสรรเพื่ อจัด จ,างเป: น พนั กงานราชการ เมื่ อวันที่ 12 มี นาคม 2564
มาขึ้ น บั ญ ชี เป: น ผู, ผ านการเลื อ กสรรเพื่ อ จั ด จ, า งเป: น พนั ก งานราชการ ในตํ า แหนงนั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข
ของกรมสุขภาพจิต ศูนย5สุขภาพจิตที่ 3 นั้น
บัดนี้ กรมสุขภาพจิต แจ,งผู,ผานการเลือกสรรในตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแตลําดับที่
2 ถึ งลํ าดั บ ที่ 7 มาสมั ครเข, า รั บ การประเมิ น ความเหมาะสมกั บ ตํ า แหนง ในตํ าแหนงนั กวิ ช าการสาธารณสุ ข
ของกรมสุขภาพจิต ศูนย5สุขภาพจิตที่ 3 แล,ว จึงขอประกาศรายชื่อผู,มีสิทธิเข,ารับการประเมินความเหมาะสมกับ
ตําแหนง ในตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข ของกรมสุขภาพจิต ศูนย5สุขภาพจิตที่ 3 ดังนี้
1. รายชื่อผู,มีสิทธิเข,ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง ดังนี้
เลขประจําตัวเขารับการ
ประเมินความเหมาะสม
กับตําแหนง
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2. วัน เวลา และวิธีการ (ตามรายละเอียดที่แนบ)
ให,ผู,มีสิทธิเข,ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงเข,ารับการประเมิน (สัมภาษณ5)
ผานทาง Video Conference โปรแกรม Cisco Webex Meetings ในวั น ที่ 19 พฤษภาคม 2565
และกําหนดเวลา ดังนี้
1. รายงานตัว เวลา 08.45 – 09.00 น.
2. สอบสัมภาษณ5 เวลา 09.00 น. เป:นต,นไป
โดย...

2
โดยกรมสุขภาพจิตจะประกาศรายชื่อผู,ได,รับการคัดเลือก ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เว็บไซต5ศูนย5สุขภาพจิต
ที่ 3 กรมสุ ขภาพจิ ต www.mhc03.go.th ทั้ งนี้ หากไมสามารถประกาศรายชื่ อ ผู, ได, รับ การคั ด เลื อกได, ภ ายใน
วันดังกลาว กรมสุขภาพจิตจะแจ,งให,ทราบทาง เว็บไซต5ศูนย5สุขภาพจิตที่ 3 กรมสุขภาพจิต www.mhc03.go.th
ตอไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(นางเดือนเพ็ญ ชาญณรงค5)
ผู,อํานวยการศูนย5สุขภาพจิตที่ ๓
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

กําหนดการและวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
ในตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข
1. กรมสุขภาพจิต จะดําเนินการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง ในตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข
ในวั น ที่ 19 พฤษภาคม 2565 ผานทาง Video Conference โปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1.1 เวลา 08.45 – 09.00 น. รายงานตัว
1.2 เวลา 09.00 น. เป:นต,นไป ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ5)
โดยกรมสุขภาพจิตจะจัดสง URL และ Password สําหรับประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง และคูมือขั้นตอน
การใช,งานโปรแกรม Cisco Webex Meetings ไปยังอีเมลของผู,มีสิทธิเข,ารับการประเมิ นความเหมาะสมกับ
ตําแหนง ในตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข ตามที่ ได,ระบุ ไว,ในใบสมัครเข,ารับการประเมินความเหมาะสมกั บ
ตําแหนง โดยทานต,องปฏิบัติตามคูมือการใช,งานโปรแกรม Cisco Webex (ที่แนบ) และคําสั่ง คําแนะนํา ของ
เจ,าหน,าที่อยางเครงครัด หากทานไมเข,ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงในวันและเวลาที่กําหนด หรือ
ประสบข,อขั ดข, องในการใช, งานโปรแกรม Cisco Webex Meetings จนไมอาจดํ าเนิ น การตอไปได, หรือกรม
สุขภาพจิต ไมสามารถติดตอทานได, จะถือวาทานสละสิทธิในการเข,ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
2. ในการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง ไมอนุญาตให,ผู,อื่นอยูรวมกับทาน และไมอนุญาตให,ทาน
หรือผู,ใด บันทึก ทําซ้ํา ดัดแปลง เผยแพร เสียง ภาพ หรือทั้งเสียงและภาพ ไมวาสวนใดสวนหนึ่งหรือทั้งหมด
ในขณะทําการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเป:นเรื่องเฉพาะบุคคลระหวาง
ผู,เข,ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงกับกรมสุขภาพจิตเทานั้น หากผู,ใดฝmาฝnนจะถือวากระทําทุจริตและ
อาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
---------------------------------------------------------

