
 
 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

 
1. ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน   จํานวน   3  อัตรา 
2. ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี   จํานวน   5  อัตรา 
3. ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ    จํานวน   4  อัตรา 
4. ตําแหนงนักจิตวิทยา     จํานวน   1  อัตรา 
5. ตําแหนงนายชางเทคนิค    จํานวน   1  อัตรา 
6. ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ    จํานวน   1  อัตรา 
7. ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี   จํานวน   1  อัตรา 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผูประสงคจะสมัคร สามารถตั้งแต 2 – 6 สิงหาคม 2564 ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี ้

(1) ดาวนโหลดคําขอใบสมัครและกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหเรียบรอย 
(2) ดาวนโหลดแบบฟอรมการจายเงินคาธรรมเนียมสมัครนําไปชําระเงินไดที่เคานเตอร  

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ (กอนการชําระเงินขอใหผูสมัครตรวจสอบคุณวุฒิที่จะสมัครวา
เปนไปตามประกาศรับสมัครหรือไม เนื่องจากคาธรรมเนียมจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ) 

(3) ใหกรอกขอมูลการสมัครไดที่ www.korathealth.com หัวขอ”สมัครงานพนักงาน
ราชการ” 

(4) ใหจัดสงเอกสารใบสมัคร หลักฐานใบเสร็จชําระเงินของธนาคาร และเอกสารตามขอ 3.3 
ที่ระบุในประกาศรับสมัคร สงทางไปรษณียหรือขนสงเอกชน ถึง กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สมัคร
พนักงานราชการ) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 255 หมู 11 ตําบลโคกกรวด อําเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280 

ทั้งนี้ เอกสารที่จัดสงจะถือวันที่ที่ทําการไปรษณียหรือขนสงเอกชนตนทางประทับตรารับฝาก
เปนวันรับสมัคร หากไปรษณียหรือขนสงเอกชนตนทางรับฝากกอนวันที่ 2 สิงหาคม 2564 และหลังวันที่ 6 
สิงหาคม 2564 จะไมไดรับการพิจารณาใหสมัครงาน 
สอบถามรายละเอียดไดท่ี กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐๔๔ ๔๖๕ ๖๕๘ ตอ 102 , ๔๔๑ 
  (5) ใหผูสมัครสแกน QR Code เพื่อใชในการจัดสงไฟลใบเสร็จที่ไดชําระคาธรรมเนียมสอบ
เรียบรอย  

 



 

 
 
 
 

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป 

 

ดวยจังหวัดนครราชสีมา ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง 
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง 
การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการ  โดยมีรายละเอียด  
ดังตอไปนี ้

๑. ชื่อตําแหนง  กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน   
๑.๑ กลุมงาน   บริหารทั่วไป 
 - ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน   (รายละเอียดแนบทายประกาศ) 
 - ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญช ี (รายละเอียดแนบทายประกาศ) 
 - ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ   (รายละเอียดแนบทายประกาศ) 
 - ตําแหนงนักจิตวิทยา   (รายละเอียดแนบทายประกาศ) 
๑.2 กลุมงาน   เทคนิค 
 - ตําแหนงนายชางเทคนิค   (รายละเอียดแนบทายประกาศ) 
๑.3 กลุมงาน   บริการ 
 - ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ  (รายละเอียดแนบทายประกาศ) 
 - ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี (รายละเอียดแนบทายประกาศ) 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการ
เลือกสรร 

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) อายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ    
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถหรือจิต    

ฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ

เจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิด

ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเปนผูพนโทษ
มาแลวเกินหาป 

(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงาน
อื่นของรัฐ 

หมายเหตุ  ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง
ของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของ         
สวนราชการสวนทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรค     
ที่ตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) มายื่นดวย 

 
 

 

 

 

สําเนาคูฉบับ 
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๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง     
 - ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน   (รายละเอียดแนบทายประกาศ) 
 - ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญช ี (รายละเอียดแนบทายประกาศ) 
 - ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ   (รายละเอียดแนบทายประกาศ) 
 - ตําแหนงนักจิตวิทยา   (รายละเอียดแนบทายประกาศ) 
 - ตําแหนงนายชางเทคนิค   (รายละเอียดแนบทายประกาศ) 
 - ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ  (รายละเอียดแนบทายประกาศ) 
 - ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี (รายละเอียดแนบทายประกาศ) 

๓. การรับสมัคร 

๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ใหผูประสงคจะสมัคร สามารถสมัครไดตั้งแตวันที่  2 - 6  สิงหาคม 2564 

ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี ้
(1) ใหกรอกขอมูลการสมัครไดที่ www.korathealth.com หัวขอ”สมัครงาน

พนักงานราชการ” 
(2) ดาวนโหลดคําขอใบสมัครและกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหเรียบรอย 
(3) ดาวนโหลดแบบฟอรมการจายเงินคาธรรมเนียมสมัครนําไปชําระเงินไดที่

เคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ (กอนการชําระเงินขอใหผูสมัครตรวจสอบคุณวุฒิที่จะ
สมัครวาเปนไปตามประกาศรับสมัครหรือไม) 

(4) ใหจัดสงเอกสารคําขอใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบรอยและสําเนาใบเสร็จ
ของธนาคารที่รับชําระคาธรรมเนียมสอบพรอมดวยหลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร จัดสงทางไปรษณียหรือ
ขนสงเอกชน สงถึง กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สมัครพนักงานราชการ) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา เลขที่ 255 หมู 11 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280 
โดยกําหนดรับสมัครตั้งแตวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2564 (นับตามประทับตราสง)  สอบถามรายละเอียดไดที่ 
กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐๔๔ ๔๖๕ ๖๕๘ ตอ 102 , ๔๔๑ 

๓.2 คาธรรมเนียมสอบ   
ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมสอบตําแหนงละ  ๑๐๐ บาท  เมื่อสมัครสอบแลว

คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

๓.3 หลักฐานและเอกสารที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร 
ผูสมัครตองนําเอกสารและหลักฐานไปยื่นพรอมใบสมัคร ดังนี้ 
(๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว  โดยถายไวไมเกิน 

6 เดือน นับถึงวันปดรับสมัคร จํานวน 3 รูป 
(๒) สําเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (ทรานสคริป) ที่แสดงวาเปน 

ผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร  จํานวนอยางละ ๑  ฉบับ  โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับ
อนุมัติจาก ผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ วันที่ 6 สิงหาคม ๒๕๖4   

ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนํา
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติ
ประกาศนียบัตร ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครวันที่ 6 สิงหาคม 2564 มายื่นแทนก็ได 

 
 /(3) สําเนา... 
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(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน  ๑  ฉบับ 
(4) สําเนาทะเบียนบาน      จํานวน  ๑  ฉบับ 
(5) หนังสือรับรองการผานงาน (ถามี)  จํานวน  ๑  ฉบับ 
(6) สําเนาเอกสารที่ผานการเกณฑทหาร   จํานวน  ๑  ฉบับ 
     (สําหรับผูสมัครเปนเพศชาย) 
(7) สําเนาใบสําคัญการสมรส (ถาม)ี  จํานวน  1  ฉบับ 
(8) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล   จํานวน  ๑  ฉบับ 
    (กรณีในหลักฐานการสมัครที่ชื่อ - สกุล ไมตรงกัน)  
(9) สําเนาหลักฐานการชําระเงินคาธรรมเนียมสอบ  จํานวน  1  ฉบับ 

ทั้งนี้ สําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง”ในสําเนา
หลกัฐานทุกฉบับ และลงลายมือชื่อกํากับไวดวย  

๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา

เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําให
ผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการ
เลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จะไมคืนคาธรรมเนียมใน
การสมัครสอบดวย 

๔. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน  เวลาสถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ 

จังหวัดนครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ  และกําหนด  
วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่  20  สิงหาคม ๒๕๖4 ณ บอรดประชาสัมพันธ กลุมงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และทาง www.korathealth.com  (ขาว
ประชาสัมพันธ)  

๕. หลักเกณฑและวธิีการเลือกสรร      
ก. ประเมินครั้งที่ ๑ (๑๐๐ คะแนน) ประเมินความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง โดยใช

วิธีสอบขอเขียน หรือการทดสอบงาน หรือวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม 
ข. ประเมินครั้งที่ ๒ (๑๐๐ คะแนน) ประเมินความรูความสามารถ พฤติกรรม และ

คุณลักษณะสวนบุคคล ที่อาจเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่ เชน ทัศนคติ บุคลิกภาพโดยพิจารณา
จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษาอบรม โดยใชวิธีการสัมภาษณ 

๖. เกณฑการตัดสิน 
ผูที่จะถือวาเปนผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะตองเปนผูที่สอบได

คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
ผูที่จะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะ        

แตละครั้งไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได  กรณีมีการประเมินสมรรถนะ ๒ ครั้ง   

จะเรียง  ลําดับที่จากผูที่ไดคะแนนการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับ
ที่สูงกวา ถาไดคะแนนเทากัน จะใหผูที่ไดคะแนนจากการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกวาเปนผูอยูในลําดับ
ที่สูงกวา และหากคะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เทากันใหพิจารณากําหนดเลือกความรู
ความสามารถ  ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใด เพื่อกําหนดใหเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวาก็ได 

/7. การประกาศ... 





  
 

บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่  30  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

๑. ชื่อตําแหนง  กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน  
1.1 กลุมงาน บริหารทั่วไป 

ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะหนโยบายและการวางแผน ซึ่งมีลักษณะ

งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เกี่ยวกับ
นโยบายและเปาหมายของสวนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การบริหาร หรือความมั่นคงในระดับประเทศ รวมถึงประเด็นปญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม  ทั้งใน
และตางประเทศ เพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการของสวนราชการ หรือใชเปนขอมูล
สําหรับกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระดับประเทศ แลวแตกรณี และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

อัตราวาง 3    อัตรา 
อัตราคาตอบแทน 18,000  บาท 
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่เริ่มจาง  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖7 
หนวยงาน      กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ ในทุกสาขาวิชา 
 
 

๑.๒  กลุมงาน    บริหารทั่วไป 
ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญช ี 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ

การเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของสวนราชการ การศึกษา วิเคราะห ติดตาม ประเมินผล การใชจายเงิน 
การวิเคราะหฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะหงบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกตอง
ของการลงบัญชีประเภทตาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

อัตราวาง 5    อัตรา 
อัตราคาตอบแทน ๑๘,๐๐๐  บาท 
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่เริ่มจาง  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖7 
หนวยงาน      - กลุมงานประกันสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

           - กลุมงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลดานขุนทด 
           - กลุมงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลบานเหลื่อม 
           - กลุมงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแกงสนามนาง 
           - กลุมงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลคง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
ไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือคณุวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร  
/1.3 กลุมงาน... 
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๑.3  กลุมงาน    บริหารทั่วไป 
ตําแหนง  นักวิชาการพัสดุ  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ

การศึกษา วิเคราะห รายละเอียดของพัสดุ เพื่อกําหนดมาตรฐานและคุณภาพการรางสัญญาซื้อและสัญญาจาง 
การเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุ การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานดานการพัสดุและปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เก่ียวของ 

อตัราวาง 4    อัตรา 
อัตราคาตอบแทน ๑๘,๐๐๐  บาท 
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่เริ่มจาง  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖7 
หนวยงาน      - กลุมงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลโนนสูง 

           - กลุมงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลหวยแถลง 
           - กลุมงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลขามทะเลสอ 
           - กลุมงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา 100 ป 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาการบัญชี 

บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร นิติศาสตร สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟา   
ทางอิเล็กทรอนิคส ทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิคส  ทางเทคโนโลยีการไฟฟา ทางโยธา ทางกอสราง หรือ
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกลาวขางตน 

 

๑.4  กลุมงาน    บริหารทั่วไป 
ตําแหนง  นักจิตวิทยา  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานทางวิชาการในการประเมินภาวะสุขภาพจิต ใหคําแนะนํา

ปรึกษา รวมทั้งการสงเสริม ปองกัน แกไขปญหาสุขภาพจิตในสังคม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ 
นิเทศงาน ฝกอบรมวิชา จิตวิทยา เพื่อพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงานดานจิตวิทยาในหนวยงานตาง ๆ และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เก่ียวของ 

อัตราวาง 1    อัตรา 
อัตราคาตอบแทน ๑๘,๐๐๐  บาท 
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่เริ่มจาง  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖7 
หนวยงาน      กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม  โรงพยาบาลเสิงสาง 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
ทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก 

 
 
 

/1.5 กลุมงาน... 
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๑.5  กลุมงาน    เทคนิค 

ตําแหนง  นายชางเทคนิค  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานทางเทคนิค ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ ซอม สราง 

ประกอบ ดัดแปลง ออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนตเครื่องมือ และอุปกรณตางๆ ใหเปนไปตามแบบ
แปลน และ รายละเอียดที่กําหนด ควบคุมระบบงานที่ใชเครื่องจักร เครื่องมือ และ อุปกรณตางๆ หลายชนิด
รวมกัน คํานวณรายการและประมาณราคาเกี่ยวกับงานดังกลาว ชวยงาน ตรวจสอบ การประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม ควบคุม ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมตามที่ไดรับ มอบหมาย สํารวจทองที่เพื่อกําหนดเขต
และสถานที่เก่ียวกับการประกันภัย และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ เกี่ยวของ 

อัตราวาง 1    อัตรา 
อัตราคาตอบแทน ๑3,80๐  บาท 
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่เริ่มจาง  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖7 
หนวยงาน      กลุมงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสีดา 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคณุวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้       
ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม สาขาวิชาการกอสราง สาขาวิชา
ไฟฟากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาหนึ่งวิชาใดทางชางอุปกรณการแพทยทางฟสิกส
อุตสาหกรรม และอุปกรณการแพทย หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกลาวขางตน 

 
๑.6  กลุมงาน    บริการ 

ตําแหนง  เจาพนักงานพัสด ุ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไปของสวนราชการ ซึ่งมีลักษณะงานที่

ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจาย การเก็บรักษา การซอมแซมและบํารุงรักษา การทําบัญชี ทะเบียน
พัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจําหนายพัสดุที่ชํารุด การทําสัญญา 
การตออายุสัญญาและการ เปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจางและปฏิบัติหนาที่อื่น ที่เก่ียวของ 

อัตราวาง 1    อัตรา 
อัตราคาตอบแทน ๑3,80๐  บาท 
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่เริ่มจาง  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖7 
หนวยงาน      กลุมงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลโนนแดง 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ เทียบไดไมต่ํากวานี้        
ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ โยธา เทคนิคสถาปตยกรรม การกอสราง 
ไฟฟากําลัง อิเล็กทรอนิคส หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกลาวขางตน 
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๑.7  กลุมงาน    บริการ 
ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชี  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติคอนขางยาก

เกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของสวนราชการ เชน การตรวจสอบ หลักฐานใบสําคัญ   
คูจายเงิน ลงบัญชี ทํารายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-
รายจายประจําป ทําหนังสือชี้แจง โตตอบ ดานงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจาย และปฏิบัติ
หนาที่อื่นทีเ่กี่ยวของ 

อัตราวาง 1    อัตรา 
อัตราคาตอบแทน ๑3,80๐  บาท 
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่เริ่มจาง  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖7 
หนวยงาน      กลุมงานอํานวยการ ภารกิจสนับสนุนการดําเนินงานเขตสุขภาพ 

        สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ เทียบไดไมต่ํากวานี้        
ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอรธุรกิจ        
การจัดการทั่วไป การจัดการสํานักงาน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกลาวขางตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบคําร้องขอสมัครพนักงานราชการ 

 
       เขียนท่ี……………………….………..……………….…. 

      วันท่ี……….…เดือน………..…..…….…..พ.ศ..……….… 

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

  ด้วยข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว)……..……………………………………..………..…………………… 
เป็นผู้จบการศึกษาปริญญา / ประกาศนียบัตร………….………..…………………………………………………………….…… 
วิชาเอก/สาขา……………….…………………..…โดยได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาชื่อ................................................. 
เม่ือวันท่ี…….…เดือน…………..……….พ.ศ….……..(ภายในวันปิดรับสมัคร)  มีความประสงค์ท่ีจะสมัครเพ่ือรับการ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กรม/สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ตําแหน่ง…………………………………… 
ซ่ึงรับสมัครจากผู้ท่ีได้รับวุฒิ (ปริญญา/ประกาศนียบัตร)…….…………………………………………….…………………..… 
วิชาเอก /สาขา………………………………………….……ระหว่างวันท่ี……….…เดือน………….…..……….พ.ศ. …………… 
ถึงวันท่ี……..…เดือน……………………….พ.ศ………..…พร้อมนี้  ข้าพเจ้าได้ขอยื่น (หลักฐานการศึกษา)……………… 
…………..……………………………………………………..………………………… ไว้ก่อน 

  ท้ังนี้  หากมีการตรวจสอบเอกสาร  หรือคุณวุฒิของข้าพเจ้าท่ีได้ยื่นสมัครแล้ว ปรากฏว่า 
ก.พ. ยังมิได้รับรองคุณวุฒิของข้าพเจ้าหรือคุณวุฒิดังกล่าวไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งท่ีข้าพเจ้าสมัคร
อันมีผลทําให้ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครท่ีกล่าวถึงข้างต้น ข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้อง   
ใดๆ  ท้ังสิ้น 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับสมัคร ข้าพเจ้าด้วย  จะขอบคุณยิ่ง 
 
 
 
      (…………………………..………….…………………) 
                   ผูส้มัคร 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           ใบสมคัรเลขที�…......................... 
 

 
 

ข้อมูลส่วนตวั 

ชื�อและนามสกุล 

(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................... 

สมคัรตาํแหน่ง 

............................................................................... 

ที�อยูที่�ติดต่อได.้..................................................................................... วนั/เดือน/ปีเกิด อาย ุ

.............................................................รหสัไปรษณีย.์.......................... ....................................... ............ปี...........เดือน 

หมายเลขโทรศพัท.์............................................................................... สถานที�เกิด เชื�อชาติ 

E-mail Address…………………………………………………...….. ....................................... ................................... 

หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน........................................................ สถานภาพสมรส สญัชาติ 

ออกใหที้�อาํเภอ/เขต.............................................................................. ....................................... ................................... 

จงัหวดั................................................................................................... การรับราชการทหาร ศาสนา 

วนัเดือนปีที�ออกบตัร............................วนัหมดอาย.ุ............................ ....................................... ................................... 

อาชีพปัจจุบนั........................................................................................................................................................................... 

เหตุผลที� (อยาก) ออกจากงาน.................................................................................................................................................. 

ข้อมูลการศึกษา 

ปี พ.ศ. 
สถานศึกษา ประกาศนียบตัร/ปริญญาบตัร/วิชาเอก 

จาก ถึง 

    

    

    

    

ข้อมูลการฝึกอบรม 

ปี พ.ศ. 
สถานที�ฝึกอบรม ประกาศนียบตัร 

จาก ถึง 

    

    

    

ข้อมูลการทํางานและประสบการณ์ทํางาน (โปรดให้รายละเอยีดของงานที�ทําในช่วง  �  ปีย้อนหลงั) 

ปี พ.ศ. 
ชื�อและที�อยูข่องหน่วยงาน 

ตาํแหน่งงานและหนา้ที�

โดยยอ่ 
เงินเดือน สาเหตุที�ออกจากงาน 

จาก ถึง 

      

      

      

 
ใบสมคัรสําหรับพนักงานราชการทั�วไป 



- � - 

โปรดระบุความสําเร็จของงานที�ทําผ่านมาในช่วง  �  ปีย้อนหลงั (ถ้ามี) 

 

 

 

 

โปรดให้ความเห็นเกี�ยวกบัประสบการณ์ที�ได้รับ  และอธิบายว่าประสบการณ์นั�นๆ เป็นประโยชน์ต่องานที�สมคัรในครั�งนี� 

อย่างไรบ้าง 

 

 

 

 

 ข้อมูลความรู้ความสามารถพเิศษ (ถ้ามี) 

 

 

 

 

บุคคลอ้างองิ (ขอใหร้ะบุชื�อบุคคลที�คุน้เคยกบัการทาํงานของท่าน  เช่น  ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง โปรดอยา่ระบุชื�อบุคคล 

                      ที�เป็นญาติหรือเพื�อน) 

ชื�อและนามสกลุ ตาํแหน่งปัจจุบัน ที�ทํางานปัจจุบันและโทรศัพท์ ระบุความสัมพนัธ์กบัท่าน 

    

    

    

    

ขา้พเจา้มีคุณสมบติัครบถว้นตามที�ระบุไวใ้นประกาศรับสมคัรของจงัหวดันครราชสีมา เรื�อง รับสมคัรบุคคลเพื�อเลือกสรรเป็น

พนกังานราชการทั�วไป  ลงวนัที�................................................................................. 

  ขอรับรองวา่ขอ้ความที�กล่าวขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ  หากขอ้ความตอนใดเป็นความเทจ็หรือไม่ตรง

กบัความจริง  ใหถื้อเป็นหลกัฐานเพื�อเลิกจา้งขา้พเจา้ไดท้นัที 
 

 

                                                               ลงชื�อ.........................................................................ผูส้มคัร 

                                                            (................................................................................) 

                                         ยื�นใบสมคัรวนัที�.................เดือน...................................พ.ศ.................... 




