
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 
เร่ือง รับย้าย/รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

ดว้ยสำนกังานสาธารณสขุจงัหวดันครสวรรค ์ มคีวามประสงคร์บัยา้ย/รบัโอนขา้ราชการ 
มาแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับปฏิบติ้การ/ขำนาญการ จำนวน ๒ อัตรา ดังน้ี

๑. ดำแหบง่เลขที ่ ๘๘๓๐๒ กลุม่งานบรหิารการเงนิและการคลงั ภารกจิสนบัสนนุ 
การดำเนินงานเขตสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 

๒. ตำแหนง่เลขที ่ ๘๘๓๗๙ กลุม่งานบรหิารการเงนิและการคลงั ภารกจิสนบัสนนุ 
การดำเนินงานเขตสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

คุณฝ็ม,นติของผู้ฝืมัครุ
๑. เป็นข้าราขการพลเรือนสามัญ
๒. มีคุณสมนิติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการ 

๒.๑ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฎินติกิาร/ขำนาญการ
เอกฝืๆรท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร

๑. แบบแสดงความประสงค์ขอย้าย/ขอโอน พร้อมลงลายมือซ่ือให้ครบถ้วน
๒. ตำรับรองของผู้บังคับบัญชายินยอมให้ข้าราชการในลังกัดย้าย/โอน
๓. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑x๑.๕ น้ิว จำนวน ๑ รูป
๔. สำเนาทะเบียนประวัติการรับราชการ (ก.พ.๗) จำนวน ๑ ฉบับ
๕. สำเนาวุฒกิารศกึษา หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน ๑ ฉบับ
๖. สำเนาบัตรประจำตัวประซาขน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราขการ จำนวน ๑ ฉบับ
๗. เอกสารอ่ืน (ถ้ามี) เซ่น หนังสือเปล่ียนซ่ือตัว-ซ่ือสุกล เป็นตัน

กำหนดการและวิธีการสมัคร
ให้ผู้มีความประสงค์ขอย้าย/ขอโอน ตำเนินการดังน้ี
๑. สมัครด้วยตนเอง ได้ท่ี กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 

ต้ังแต่วันท่ี ๒๐ มิสุนายน ๒๕๖๕ -  ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ บ.)
๒. การสมัครทางไปรษณีย์ให้ส่ง EMS ไปยัง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุข 

จังหวัดนครสวรรค์ ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมอืง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ ต้ังแต่วันท่ี 
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ -  ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยถือวันท่ีประทับตราส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ เอกสารท่ีส่งหลัง 
วันปิดรับสมัครจะไม่รับพิจารณา

วิธีการคัดเลือก



-๒-

วิธีการคัดเลือก
- สอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 

สำหรับวัน เวลา และสถานท่ีในการสัมภาษณ์และแจ้งให้ทราบภายหลัง
- ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสุด

ประกาศ ณ วันท่ี ^  มิถุนายน พ.ศ. ๒£๖๕:

(นายจักรา^ จุ1ทาส'1*โ)
นายนพทย์m3ไ ร ผสุขจังหวัดนครสว้รรศ



ใบขอย้าย

เข้ยนท่ี.......................................
วันท่ี.......... เสือน........................................ พ.ศ................

เร่ือง ขอย้ายโปรับราชการโนตำแหน่งโหม่ 
เรียน ......................................................

1. ขา้พเจา้...............................................................จดุเั......................................................
ใบอนญุาต............................................................. จฒุบิตัร............................................................................

2. ปจัจบุนัขา้พเจา้ดำรงตำแหนง่......................................................  ระดับ.....................
ตำแหน่งเลขท่ี..................  สว่นราชการ......................................................................................................
ตำรงตำแหน่งเฝือวันท่ี ....... เสอืน............................พ.ศ...........  อตัราฝน็เดอืนปจัจบุนั ............... บาท
ปฏบิตัริาชการจรงีที.่...........................................................................................................................................
ตัง้แตว่นัที.่.........เดอืน ....................................พ.ศ....................
ขณะd  o  อยูโ่นระหวา่งการลาสกืษา/ผเีกอบรม/หรอืดงูานหลกัสตูร

ต้ังแต่วันท่ี เสือน.................. พ.ศ............ส่งวันท่ี........เสือน.................พ.ศ............
o  โม่อยู่'โน'ระหว่างการลาสืกษา / ปีกอบรม / ดูงาน
o  อยู่โนระหว่างปฏิบัติงานชดโข้ทุนหลักสูตร......................................................................

ต้องปฏิบติังานชดโข้ทนุ.............ปี ต้ังแต่วันท่ี........ เดือน..........................พ.ศ............
สง่วนัที่.......  เดือน......................... พ.ศ............

o  โมมี่ขอ้ผูกพนักับทางราชการ
3. ขอย้ายโปรับราชการโนตำแหน่ง .................................................ระดับ.............................

สว่นราชการ.........................................................................................................................................................
เหตผุลโนการขอยา้ย..........................................................................................................................................
และโต้แนบหลักฐานประกอบเหตุผลพร้อมส์,แลว้จำนวน...............ฉบับ

4. หากปรากฏวา่ ตำแหนง่ท่ีจะขอย้าย เป็นระดับทีต่ํ่ากว่าระดับตำแหนง่ทีข้่าพเจ้าดำรง 
ตำแหนง่อยู่ขา้พเจา้

o  ยินยอมลดระดับ o  โม่ยินยอมลดระดับ
5. ข้าพเจ้าฝืคุณสมบติัครบถว้นสามารถเลือ่นข้นดำรงตำแหนง่ระดับสงูร่ืนตัง้แต่

วันท่ี...... เดอืน......................... พ.ศ..............
o  โมป่ระสงคจ์ะเล่ือนระดับกอ่นย้าย
o  มคีวามประสงคจ์ะเลือ่นระดบักอ่นย้าย โดยขอโปปฏบัติราชการก่อน 
o  อยู่โนระหว่างประเมินผลงานทางรีชาการ โดยขอโปปฏิบัติราชการก่อน 
o  มีความประสงค์ขอย้ายโปรับราชการท่ีส่วนราชการโหม่ โดยขอนำผลประเมนิรีชาการ 

ท่ีส่วนราชการเติมโปขอประเมินเพ่ือเล่ือนระดับท่ีส่วนราชการโหม'
/6 ...

01-1/ฟ8รน/!บขBลัาป็(ป!บ)
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6. ในการขอยา้ยคร้ังบีห้ากทางราชการอนญุาตใหย้า้ยได ้ ขา้พเจา้ (ใหเ้ดเครือ่งหมาย / 
ใน o  ทีต่อ้งการ)

6.1 เงินค่าขนย้ายสิงชองส่วนตัว o  ฃอเปีก o  ไม่ขอเปีก
6.2 เงินค่าพาหนะเดินทาง o  ฃอเปีก o  ไม่ฃอเปีก
6.3 เงนิคา่เบีย้เลีย้ง o  ฃอเปีก o  ไม่ฃอเปีก

จงํเรยืนมาเฟอืโปรดฟจิารณาดว้ย จะเป็นพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ

(ลงเอ )...................................ผูข้อยา้ย
(................................ )

คำรับรองการเบิกค่าใ'เจ่ายในการเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่

ตามที ่ (นาย , นาง 1 นางสาว).............................................................................
ตำแหน่ง............................................................................................................................................
มคีวามประสงคข์อย้ายไปดำรงตำแหนง่ทางจงัหวดั........................................... น้ัน ไดฟ้จิารณา

o  ใหเ้ปกีตามรายการทีร่ะบใุน 6
o  ใหเ้ปก็เฉพาะรายการที.่..............................................................................
o  ไม่ใหเ้ปิกทุกรายการท่ีระบุใน 6

(ลงเอ ).......................................
(................................... )

......... /................ /...........

หมายเหตุ

1. กรณฃีอยา้ยตดิตามคูส่มรส ใหแ้นบสำเนาคำลี'้งย้ายหรือหลกัฐานการย้ายของคูส่มรส
2. กรณขีอยา้ยกลบัภมูลิำเนา ใหแ้นบสำเนาทะเปยีนบา้นภูมลีำเนาเดิม
3. กรณฃีอยา้ยเพีอ่ดแูลปดิา มารดา ใหแ้นบสำเนาทะเปียนบ้านของปิด'มารดา และกรร่นีท่ีปิดมารดา 

อายตุ ํา่กวา่65 ปี และมโีรคประจำตวัทีต่อ้งไดรั้บการดแูลอย่างใกลเ้ด ให้แนบใบรับรองจากแพทย์ด้วย
4. นายแพทยส์าธารณสขุจงัหวัด ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาลศนูย ์ /โรงพยาบาลท่ัวไป ผูอ้ำนวยการกอง 

หรือหัวหน้าหน่วยราชการบริหารส่วนกลางท่ีต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาค ท่ีเฟืยบได้ไม่ตากว่าบ้ีเป็นผู้ให้ 
คำรับรองเปิกค่าใข้จ่ายในการเดินทางไปรับตำแหนง่ใหม่ แล้วแต่กรณี

01-1/ส่ร(ม/1ฃข8สัา8(ป}'บ)



บูน้ทกึประกอบการขอยา้ย / โอน

ข้าพเจ้า......................................................ตำแหน่ง

สว่นราชการ..................................................................................................
มคีวามประสงคจ์ะขอยา้ย / โอน ไปรับราชการท่ี ..................................

□

□

□

□

□

ข้าพเจ้ามีคุณสมบตัคิรบถว้นสามารถเลือ่นข้ึนดำรงตำแหนง่ระดับสงูข้ึน ต้ังแต่วันท่ี..........................
แตไ่มป่ระสงคจ์ะเลือ่นระดบักอ่นยา้ย / โอน

ข้าพเจ้ามีคุณสมบตัคิรบถว้นสามารถเลือ่นข้ึนดำรงตำแหนง่ระดับสงูข้ึน ต้ังแต่วันท่ี..........................
และมีความประสงค์จะเล่ือนระดับก่อนโอนไปรับราชการท่ีส่วนราชการใหม่

ข้าพเจ้ามีคุณสมบตัคิรบถว้นสามารถเลือ่นข้ึนดำรงตำแหนง่ระดับสงูข้ึน ต้ังแต่วันท่ี..........................
และมคีวามประสงค์จะเล่ือนระดับกอ่นย้าย โดยขอไปปฏิบัติราชการก่อน

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอไปปฏิบัติราชการท่ีส่วนราชการโหม'ก่อน เลือ่งจากอยู่ระหวา่ง 
ประเมนิผลงานทางวิชาการ

ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์จะขอย้ายไปรับราชการทีส่ว่นราชการใหม ่ โดยขอนำผลประเมนิวชิาการที ่
สว่นราชการเดมิขอประเมนิไปเลือ่นระดบัทีส่ว่นราชการใหม่

(ลงข้ึอ)................................. ผูข้อยา้ย / โอน
วันท่ี.......................................

(ลงข้ึอ).................................เจ้าหนา้ทีง่านการเจ้าหนา้ที่
วันท่ี........................................

01*1/ฟ่81ม/ใบข8รัาซ(ปรบ)



ใบขอโอน
เขียนที่.......................................................

วันที.่.......... เดือน.............................พ.ศ.................

เร่ือง ขอโอนมารับราชการ

เรืยน .............................................................

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...................................................จุฒิ..................................................................
ใบอนุญาต.......................................................... จุฒิบัตร....................................................................................................

2. ป็จฐบันเป็นข้าราชการ..............................................................ตำแหน่ง.........................................................
ฝ่าย/กลุ่ม/สูนย์.............................................กอง......................................................... กรม.................................................
โทรศัพท์................................. ดำรงตำแหน่งนี้เมื่อวันที่.................. เดือน............................................. พ.ศ....................
อัตราเงินเดือนป็จฐบัน........................................บาท
ขณะน้ี o  อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ o  พ้นจากการทดลองปฏิบํติหน้าท่ีราชการ

o  อยู่ในระหว่างการลาศึกษา/แกอบรม/หรือดูงาน หลักสูตร........................................................................
ตั้งแต่วันที่......... เดือน................................พ.ศ.................. ถึงวันที.่.......... เดือน................................พ.ศ.....................

o  ไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษา/แกอบรม/หรือดูงาน
o  อยู่ในระหว่างปฏิบํติงานชดใช้ทุน หลักสูตร.................................................................................................

ต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุน....ปี ต้ังแต่วันท่ี .... เดือน...................พ.ศ.............ถึงวันที่........เดือน...................... พ.ศ.........
o  ไม,มีข้อผูกพันกับทางราชการ
3. ขอโอนมาดำรงตำแหน่ง.....................................................ระดับ.................. ตำแหน่งเลขที.่.......................

ส่วนราชการ........................................................................................................................................................................
เหตุผลในการขอโอน คือ ....................................................................................................................................

และไต้แนบหลักฐานประกอบเหตุผลมาพร้อมน้ีด้วยแล้ว จำนวน....................ฉบับ
4. ประวํติส่วนตัว

เกิดวันที.่............... เดือน......................................................พ.ศ......................... อายุ.................................ป ี
เลขประจำตัวประชาชน เร่ืมรับราชการเม่ือวันท่ี..............................
เดือน.............................พ.ศ.................อายุราชการ............ ป ี............. เดือน (นับถึงเดือน......................... พ.ศ............. )
ภูมิลำเนาเดิม (จังหวัด)..............................ท่ีอยู่ป็จธุบัน บ้านเลขที.่............หมู่ที่.......... ตำบล/แขวง................................
อำเภอ/เขต........................... จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย.์...................... โทรศัพท์ที่ทำงาน.................................
โทรศัพท์บ้าน......................................................................โทรศัพท์มือถือ.......................................................................

o  เปีนสมาชิก กบข. ประเภท o  สะสม o  ไม่สะสม
o  ไม่เป็นสมาชิก กบข.

01-4/L0246
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5. ประว้ติการสืกษา

คุณๅฒ/ิสาขาวิชาเอก ปีทีส่ำเร็จการสกืษา สถาบัน

6. ( ) ไม่เคยผ่านการประเมนิบคุคลและผลงานมากอ่น
( ) เคยผ่านการประเมนิบคุคลและผลงาน โดยวิธีการ

o  สอบ/ประเมนิตาม ว 2/40, ว 34/47 ในตำแหนง่...........................................................................
เมือ่วนัที่.................... เดอืน............................................พ.ศ................................

o  ประเมนิผลงานตาม ว 16/38, ว 10/48 ในตำแหนง่..........................................................................
เมือ่วนัที่.................... เดอืน............................................พ.ศ................................

7. ประวิตกิารรับราชการ (จากเร่ิมรับราชการจนถงึปจ็คุบนั แสดงเฉพาะทีไ่ด้รับแต่งตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ใน 
ระดับสูงข้ึน แตล่ะระดบัและการเปลีย่นแปลงในการดำรงตำแหนง่ในสายงานตา่ง ๆ)

วนัเดอืน ปี ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน สังกัด

8. ประวิติการ'ฝึกอบรมและดูงาน 
ปี พ.ศ. ระยะเวลา หลักสูตร สถาบัน

9. หน้าท่ีความรับผิดชอบของตำแหน่งป็จ'ยูบัน
(1 ) .............................................................................................................................................................
(2 ) .........................................................................................................................................................................................................................................

(3 ) .............................................................................................................................................................
10. หากตำแหน่งที่ใข้รับโอนข้าพเจ้าเปีนตำแหน่งที่มีอัตราเงินเดือนตากว่าที่ข้าพเจ้าได้รับอยู่ในป็จ,ยูบัน 

ข้าพเจ้ายินดีที่จะรับเงินเดือนขั้นที่มีอยู่ของตำแหน่งที่จะรับโอนไปก่อนจนกว่าจะสั่งพอกอัตราให้

11. กรณีท่ี ก.พ. อนุมิติให้รับโอนในระดับ และอัตราเงินเดือนตากว่าที่ได้รับอยู่เดิมข้าพเจ้า
o  ประสงค์ท่ีจะโอนมารับราชการ o  ไม่ประสงค์ที่จะโอนมารับราชการ
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12. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถเลื่อนขึ้นตำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้นตั้งแต่วันที.่...........
o  มีความประสงค์จะเลื่อนระดับก่อนโอน o  ไม่ประสงค์จะรอเล่ือนระดับก่อนโอน

13. การโอนครั้งนี้ข้าพเจ้า (ให้ขีดเครื่องหมาย / ใน o  ท่ีต้องการ)
13.1 เงินค่าขนย้ายสงของส่วนตัว o  ขอเบิก Q  ไม่ขอเบิก
13.2 เงินค่าพาหนะเดินทาง o  ขอเบิก o  ไม่ขอเบิก
13.3 เงินค่าเบ้ียเลี้ยง o  ขอเบิก o  ไม่ขอเบิก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ
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(ลงช่ือ).
(

ผู้ขอโอน
.)

คำรับรองของผุ้บังคับบัญชา

ข้าพเจ้า......................................................................ตำแหน่ง
ระดับ.............................  (ส่วนราชการ)..........................................................
เป็นผู้บังคับบัญชาใกล้ชิด ขอรับรองว่า.......................................................................................................................
เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องทางศีลธรรม เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความสนใจ และอุตสาหะ 
ในการปฎิบัติงานเป็นอย่างดี

(ลงช่ือ)
(

ผูรบรอง
./.............../.

)

หมายเหตุ 1. กรณีขอโอนติดตามสามีให้แนบสำเนาคำสั่งย้ายของสามี
2. กรณีขอโอนกลับภูมิลำเนาเดิม ให้แนบสำเนาทะเบียนบัานภูมิลำเนาเดิม
3. กรณีขอโอนเพ่ือลูแลบิดา มารดา ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา 

และใบรับรองแพทย์ในกรณีที่บิดาหรือมารคามีโรดประจำตัว
4. กรณีขอโอนตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ให้แนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพฉบับแรกที่ไต้รับ
5. การขอเบิกเงินตามข้อ 13. อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาทางสังกัดเดิมเป็นผู้พิจารณา
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บันทึกประกอบการขอย้าย / โอน

ข้าพเจ้า......................................................................ตำแหน่ง
ส่วนราชการ.......................................................................................................
มีความประสงค์จะขอย้าย / โอน ไปรับราชการท่ี .........................................

□

□

□

□

□

ข้าพเจ้ามีคุณสมปตคิรบถว้นสามารถเลือ่นข้ึนตำรงตำแหนง่ระดับสงูขึน้ ตัง้แตวั่นที่.........................................
แต่ไม่ประสงค์จะเลื่อนระดับก่อนย้าย/โอน

ข้าพเจ้ามีคุณสมปตคิรบถว้นสามารถเลือ่นข้ึนดำรงตำแหนง่ระดับสงูข้ึน ตัง้แตวั่นที่.........................................

และมีความประสงค์จะเล่ือนระดับกอ่นโอนไปรับราชการทีส่ว่นราชการใหม่

ข้าพเจ้ามีคุณสมปตคิรบถว้นสามารถเลือ่นข้ึนดำรงตำแหนง่ระดับสงูข้ึน ตัง้แตว่นัที่.........................................
และมคีวามประสงค์จะเล่ือนระดับกอ่นย้าย โดยขอไปปฎิบํติราชการก่อน

ขา้พเจา้มคีวามประสงคจ์ะขอไปปฎบิตํริาชการทีส่ว่นราชการใหมก่อ่น เนือ่งจากอยูร่ะหวา่งประเมนิผลงาน 
ทางวิชาการ

ขา้พเจา้มคีวามประสงคจ์ะขอยา้ยไปรบัราชการทีส่ว่นราชการใหม โ่ดยขอนำผสประเมินวิชาการที่ส่วน 
ราชการเดิมขอประเมินไปเล่ือนระดับที่ส่วนราชการใหม่

(ลงชื่อ)................................................... ผู้ขอย้าย/โอน
วันที.่.............................................

(ลงช่ือ)..................................................เจ้าหน้าท่ีงานการเจ้าหน้าท่ี
วันที.่.............................................
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