
 
 

 

ประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว   

  

ด้วย งานควบคุมโรคเอดส์  กลุ่มงานควบคุมโรค  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา    
มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จํานวน ๖ อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานตามโครงการเอดส์
และวัณโรค Stop TB and AIDS Through RTTR (STAR) ในรอบ New Funding Model “กลุ่มชายท่ีมี
เพศสัมพันธ์กับชาย”  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. ตําแหน่งท่ีรับสมัคร  
 ๑.๑ ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีภาคสนาม 

-  จํานวน  ๔  อัตรา    อัตราเงินเดือน  ๑๑,๗๐๐  บาท (รวมค่าประกันสังคม) 
-  ปฏิบัติงานท่ี งานควบคุมโรคเอดส์  วัณโรค  โรคเรื้อนและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์    

กลุ่มงานควบคุมโรค  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
 ๑.๒ ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีการเงินและธุรการ 

-  จํานวน  ๑  อัตรา    อัตราเงินเดือน  ๑๑,๗๐๐  บาท (รวมค่าประกันสังคม) 
-  ปฏิบัติงานท่ี งานควบคุมโรคเอดส์  วัณโรค  โรคเรื้อนและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์    

กลุ่มงานควบคุมโรค  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
 ๑.๓ ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีด้านโปรแกรมข้อมูลและประเมินผล 

-  จํานวน  ๑  อัตรา    อัตราเงินเดือน  ๑๑,๗๐๐  บาท (รวมค่าประกันสังคม) 
-  ปฏิบัติงานท่ี งานควบคุมโรคเอดส์  วัณโรค  โรคเรื้อนและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์    

กลุ่มงานควบคุมโรค  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

 ๑)  มีสัญชาติไทย 
๒)  มีอายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข   

ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
๔) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล  สารวัตรกํานัน  และผู้ช่วย

ผู้ใหญ่บ้าน 
๕)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
๖)   ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนหรือไม่สมประกอบหรือเป็นโรค

ตามท่ีกําหนดในระเบียบข้าราชการพลเรือน 

๒/๗.ไม่เป็นผู้บกพร่อง... 

 
 

(สําเนา) 



-๒- 

๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องทางศีลธรรมอันดีงาม จนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
๘)  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีพรรคการเมือง 
๙)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๑๐) ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา ให้จําคุก เพราะเคยกระทําผิด ทางอาญา เว้น

แต่เป็นความผิดท่ีได้กระทําโดยไม่ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๑๑) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรฐัวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
๑๒) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก  เพราะกระทําผิดทางวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า

ด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
๑๓) ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

๒.๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  
 ๒.๑ ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีภาคสนาม 

๑. เพศชาย  มีอายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
๒. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาด้านสาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  

หรือด้านจิตวิทยา 
๓. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
๔. สามารถขับรถยนต์ได้ 

 ๒.๒ ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีการเงินและธุรการ 
๑. เพศหญิง  มีอายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์   
๒. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ หรือสารสนเทศ  

     ๓. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
๔. มีทักษะการจัดทําบัญชีและรายงานการเงิน 
๕. สามารถขับรถยนต์ได้ 

 ๒.๓ ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีด้านโปรแกรมข้อมูลและประเมินผล 
๑. เพศหญิง  มีอายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์   
๒. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ หรือบริหารธุรกิจ  

     ๓. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
๔. มีทักษะการประมวลผลข้อมูลและการจัดทํารายงานการ 
๕. สามารถขับรถยนต์ได้ 
 
 
 
 

๓/๓.การรับสมัคร 
 
 



 
-๓- 

๓. การรับสมัคร 
๓.๑  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอรับใบสมัครได้ท่ีงานการเจ้าหน้าท่ี  สํานักงาน-
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันท่ี   ๑๒ - ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘           
ในวันและเวลาราชการ  
 ๓.๒  หลักฐาน และเอกสาร  ท่ีจะต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
 ๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาสีดํา  ขนาด ๓ × ๔ ซม. หรือ 
ขนาด ๑ นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จํานวน  ๑  รูป 
 ๒)  สําเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
กับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งท่ีประกาศรับสมัคร  จํานวนอย่างละ  ๑  ฉบับ  ซ่ึงจะต้องเป็นวุฒิท่ีสําเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 
 ๓)   สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวนอย่างละ  ๑  ฉบับ   

๔)  ใบรับรองแพทย์ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี  ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕  
ซ่ึงออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 

๕)   สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล  (กรณีใน
หลักฐานการสมัครท่ีชื่อ - สกุล  ไม่ตรงกันอย่างละ  ๑ ฉบับ) 

ท้ังนี้  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารท่ีเป็นต้นฉบับและสําเนา  และในหลักฐาน
การสมัครทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสําเนาและลงชื่อกํากับไว้ด้วย  

๔. วิธีการสอบคัดเลือก และวัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก 
  ดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติทักษะการใช้คอมพิวเตอร์        

ในวันท่ี  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องงานควบคุมโรคเอดส์  กลุ่มงาน
ควบคุมโรค  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา   

 ๕. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก        
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในวันท่ี  

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และทาง 
www.korathealth.com (ข่าวประชาสัมพันธ์) 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

  
(นายวิชัย  ขัตติยวิทยากุล) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
 


