-ร่าง-

เรื่อง

ประกาศ ก.พ.ค.
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานและมีสิทธิเข้ารับการตรวจ
สุขภาพกายและสุขภาพจิต และกาหนดวัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติในการ
ตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๒


ตามที่ได้มีประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
และประกาศ ก.พ.ค. เรื่ อ ง รายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการสอบข้ อ เขี ย น และมี สิ ทธิ เข้ า รั บ การประเมิ น
ประสบการณ์หรือผลงานในตาแหน่งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น
บัดนี้ ก.พ.ค. ได้ประเมินประสบการณ์หรือผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานและมีสิทธิเข้ารับการตรวจสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และกาหนดวัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติในการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัย
ร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้
เลขประจาตัวสอบ
๖๒๐๐๐๒
๖๒๐๐๐๔
๖๒๐๐๐๖
๖๒๐๐๐๗
๖๒๐๐๐๘
๖๒๐๐๑๐
๖๒๐๐๑๒
๖๒๐๐๑๓

ชื่อ – นามสกุล
นายบท
นายอรรถพร
นายสมพงษ์
นายสุวิทย์
นายธีรเดช
นายสมพล
นายศิโรจน์
นายนรินทร์ฤทธิ์

นามบุตร
รูปงาม
ตันติรจนาวงศ์
เรวิก
พวงดอกไม้
กาญจนโสภณ
ห่อสมบัติ
กลิ่นพิบูลย์

๒
เลขประจาตัวสอบ
๖๒๐๐๑๔
๖๒๐๐๑๘
๖๒๐๐๒๐
๖๒๐๐๒๕
๖๒๐๐๒๘
๖๒๐๐๒๙
๖๒๐๐๓๑

ชื่อ – นามสกุล
นายจารัส
คงเอี่ยม
นายณัฐพันธ์
ปฏิเสน
นางสาวกัลยาณี
สุเวทเวทิน
นายพัชระ
ตั้งพานิช
นางเสาวภา
แผ่สุวรรณ
นายสมหมาย
วจนรจนา
นางสาวณัฏฐา
บัวหลวง

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานดังกล่าว ไปรับหนังสือเพื่อ
ตรวจสุขภาพ ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ อาคารสานักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์
ต าบลตลาดขวั ญ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด นนทบุ รี ระหว่ า งวั น ที่ ๒๑ - ๒๔ ตุ ล าคม ๒๕๖๒
ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
กาหนดวัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติในการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต
วัน เวลา สถานที่ตรวจสุขภาพ
รายละเอียด
หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
การตรวจสุขภาพกายและ ให้ไปลงทะเบียนเข้ารับ
ตึกผู้ป่วยพิเศษ ๑๔ ชั้น ชั้นที่ ๑ สุขภาพจิต
การตรวจในเวลา ๐๘.๐๐ น.
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการตรวจสุขภาพ จะต้องเข้ารับการตรวจทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต โดยมีรายละเอียดดังนี้
การตรวจสุ ขภาพกาย จะมี การเอ็ กซเรย์ ตรวจปั สสาวะ และตรวจเลื อ ดเพื่ อ
วินิจฉัยโรคต่างๆ รวมทั้งโรคตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้
(๑) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
(๒) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(๓) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด

๓
ส าหรั บ การตรวจสุ ข ภาพจิ ต จะตรวจสอบด้ ว ยการให้ ท าแบบทดสอบหรื อ
การสัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่นใดก็ได้
ข้อปฏิบัติสาหรับผู้ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ
๑. แสดงบัตรประจาตัวสอบ พร้อมบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ สถานที่เข้ารับการตรวจ
๒. ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพชาระค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ ท่านละ ๒,๓๓๐ บาท
โดยประมาณ ณ สถานที่เข้ารับการตรวจ
๓. การเตรียมตัวเข้ารับการตรวจสุขภาพกาย
๓.๑ การตรวจเลือด เพื่อตรวจหาน้าตาลในเลือดและไขมันในเลือด โดยให้
งดอาหารและน้าดื่ม (ยกเว้นน้าเปล่า ) ตั้งแต่เวลา ๒๐.๐๐ น. ก่อนวันที่จะเข้ารับการตรวจ
สุขภาพกาย
๓.๒ การตรวจปัสสาวะ จะเก็บปัสสาวะตอนเช้าของวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
(เจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมภาชนะไว้ให้)
การตรวจสุ ข ภาพจะกระทาโดยคณะอนุ ก รรมการแพทย์ ต ามที่ ค ณะกรรมการ
คัดเลือกกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์กาหนด และผู้สมัครต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเอง
ผลการตรวจสุขภาพของคณะอนุกรรมการแพทย์ในที่นี้ให้ถือเป็นที่สุด ผู้เข้ารับ
การตรวจสุขภาพจะไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประการใด
ผู้ที่คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
ได้พิจารณาผลการตรวจสุขภาพตามรายงานของคณะอนุกรรมการแพทย์ว่าเป็นผู้เหมาะสม
ที่จะเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ก.พ.ค. จะประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ านการตรวจสุข ภาพกายและสุ ข ภาพจิ ตให้ ทราบ
ประมาณวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ อาคารสานักงาน ก.พ.
เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติ ว านนท์ ต าบลตลาดขวั ญ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด นนทบุ รี
และที่ http://www.ocsc.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(ลงชื่อ)
สาเนาถูกต้อง
(นางสาววาสนา ประเสริฐสกุล)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่

วชิร สงบพันธ์

(นายวชิร สงบพันธ์)
ประธานกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ร่าง/พิมพ์ วาสนา ..............................
ทาน
ณมาพร ..............................

