








บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่               /2565 ลงวันที่       กรกฎาคม พ.ศ. 2565
คส 2.1

ชื่อ/นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน

ลำดับ
ที่

วุฒิ/สาขา

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือนตำแหน่ง

ประเภท
ระดับ

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ
ตั้งแต่วันที่

24415320,090 20,090 1 ส.ค. 25652434421 วิชาการ ปฏิบัติการ ปฏิบัติการวิชาการนักกายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัดนางสาวลีลาวดี ยันตรี
1 3198 00075 11 4

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
โรงพยาบาลสตึก
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
โรงพยาบาลปทุมธานี
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

25/07/2565ภานบ 520/ 2565

หมายเหตุ - โดยโอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

1714 26
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ชื่อ/นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน

ลำดับ
ที่

วุฒิ/สาขา

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือนตำแหน่ง

ประเภท
ระดับ

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ
ตั้งแต่วันที่

112210 34,090 1 ส.ค. 25652 ชำนาญการวิชาการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ระยอง
กลุ่มการพยาบาล
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม
พยาบาลวิชาชีพ วิชาการ ชำนาญการ 171657 34,090 
(ด้านการพยาบาล)

พยาบาลวิชาชีพ
(ด้านการพยาบาล)

นางสาวมะลิวัลย์
สุขประเสริฐ
5 3210 00022 51 8

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
กลุ่มการพยาบาล
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก

25/07/2565ภานบ 520/ 2565

หมายเหตุ - โดยโอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย

             - ใหไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ อัตรา 3,500 บาท และขาดจากเงินประจําตําแหนงเดิมไปรับเงินประจําตําแหนงใหม ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เปนตนไป 

             ทั้งนี้ผูมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงดังกลาวตองเปนไปตามที่กําหนดไวใน กฎ ก.พ.วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง พ.ศ.2551

- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
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ชื่อ/นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน

ลำดับ
ที่

วุฒิ/สาขา

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือนตำแหน่ง

ประเภท
ระดับ

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ
ตั้งแต่วันที่

199053 32,940 1 ส.ค. 25653 ชำนาญการวิชาการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ระยอง
กลุ่มการพยาบาล
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช
พยาบาลวิชาชีพ วิชาการ ชำนาญการ 171728 32,940 
(ด้านการพยาบาล)

พยาบาลวิชาชีพ
(ด้านการพยาบาล)

นางกัญญาภัค ศรีษะแก้ว
1 1014 00574 93 2

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
กลุ่มการพยาบาล
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

25/07/2565ภานบ 520/ 2565

หมายเหตุ - โดยโอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ใหไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ อัตรา 3,500 บาท และขาดจากเงินประจําตําแหนงเดิมไปรับเงินประจําตําแหนงใหม ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เปนตนไป 

ทั้งนี้ผูมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงดังกลาวตองเปนไปตามที่กําหนดไวใน กฎ ก.พ.วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง พ.ศ.2551

- ยื่นขอยายตามคํารองขอของตนเอง
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ชื่อ/นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน

ลำดับ
ที่

วุฒิ/สาขา

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือนตำแหน่ง

ประเภท
ระดับ

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ
ตั้งแต่วันที่

17909527,660 27,660 1 ส.ค. 25651874724 วิชาการ ชำนาญการ ชำนาญการวิชาการนักเทคนิคการแพทย

(ด้านบริการทาง

วิชาการ)

นักเทคนิคการแพทย์
(ด้านบริการทางวิชาการ)

นางจันทร์ทิมา
วรรณขามป้อม
1 6707 00127 30 8

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
โรงพยาบาลแก้งคร้อ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลบ้านไผ่
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

25/07/2565ภานบ 520/ 2565

หมายเหตุ - โดยโอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ใหไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ อัตรา 3,500 บาท และขาดจากเงินประจําตําแหนงเดิมไปรับเงินประจําตําแหนงใหม ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เปนตนไป 

ทั้งนี้ผูมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงดังกลาวตองเปนไปตามที่กําหนดไวใน กฎ ก.พ.วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง พ.ศ.2551

- ยื่นขอยายตามคํารองขอของตนเอง

- ปรับปรุงตําแหนงนักเทคนิคการแพทย ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ 179095 เปนระดับชํานาญการ
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ชื่อ/นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน

ลำดับ
ที่

วุฒิ/สาขา

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือนตำแหน่ง

ประเภท
ระดับ

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ
ตั้งแต่วันที่

18747232,140 32,140 1 ส.ค. 25651790955 วิชาการ ปฏิบัติการ ปฏิบัติการวิชาการนักเทคนิคการแพทย นักเทคนิคการแพทย์นางสาวคัทลียา ดาวเรือง
3 4504 00483 34 4

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลบ้านไผ่
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
โรงพยาบาลแก้งคร้อ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

25/07/2565ภานบ 520/ 2565

หมายเหตุ - โดยโอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ปรับปรุงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ด้านบริการทางวิชาการ) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 187472 เป็นระดับปฏิบัติการ
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ชื่อ/นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน

ลำดับ
ที่

วุฒิ/สาขา

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือนตำแหน่ง

ประเภท
ระดับ

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ
ตั้งแต่วันที่

17165721,230 21,230 1 ส.ค. 2565561286 วิชาการ ปฏิบัติการ ปฏิบัติการวิชาการพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพนางสาวรัฐดาพร แก้วอาจ
2 7798 00019 09 0

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
กลุ่มการพยาบาล
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มการพยาบาล
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์

25/07/2565ภานบ 520/ 2565

หมายเหตุ - โดยโอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ปรับปรุงตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 171657 เป็นระดับปฏิบัติการ



- 7 -

ชื่อ/นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน

ลำดับ
ที่

วุฒิ/สาขา

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือนตำแหน่ง

ประเภท
ระดับ

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ
ตั้งแต่วันที่

10909938,070 38,070 1 ส.ค. 2565470507 วิชาการ ชำนาญการ ชำนาญการวิชาการนิติกร นิติกรนางสุมาลี กิจปชากุล
3 1206 00431 74 0

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
กลุ่มกฎหมาย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ภารกิจสนับสนุนการดำเนินงานเขตสุขภาพ
กลุ่มงานอำนวยการ

25/07/2565ภานบ 520/ 2565

หมายเหตุ - โดยขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 53,700 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 4,500 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งนิติกร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 109099 เป็นระดับชำนาญการ
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ชื่อ/นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน

ลำดับ
ที่

วุฒิ/สาขา

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือนตำแหน่ง

ประเภท
ระดับ

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ
ตั้งแต่วันที่

3700618,140 18,140 1 ส.ค. 25652086768 วิชาการ ปฏิบัติการ ปฏิบัติการวิชาการพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพนางสาววิลาวรรณ
กรวยสวัสดิ์
1 3097 00126 45 1

จังหวัดราชบุรี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโป่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาผา ตำบลนครชุมน์
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลบัวใหญ่
กลุ่มงานการพยาบาล
งานการพยาบาลผู้ป่วยใน

25/07/2565ภานบ 520/ 2565

หมายเหตุ - โดยขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 55,670 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ปรับปรุงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 37006 เป็นระดับปฏิบัติการ
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ชื่อ/นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน

ลำดับ
ที่

วุฒิ/สาขา

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือนตำแหน่ง

ประเภท
ระดับ

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ
ตั้งแต่วันที่

14294117,430 17,430 1 ส.ค. 25652115479 วิชาการ ปฏิบัติการ ปฏิบัติการวิชาการพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพนางสาวภวันรัตน์
สิงหวัฒนานุรักษ์
1 3099 00913 83 9

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มการพยาบาล
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลวังน้ำเขียว
กลุ่มงานการพยาบาล
งานการพยาบาลผู้ป่วยใน

25/07/2565ภานบ 520/ 2565

หมายเหตุ - โดยขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 39,150 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ปรับปรุงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 142941 เป็นระดับปฏิบัติการ
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ชื่อ/นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน

ลำดับ
ที่

วุฒิ/สาขา

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือนตำแหน่ง

ประเภท
ระดับ

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ
ตั้งแต่วันที่

319616,770 16,770 1 ส.ค. 25659008610 ทั่วไป ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานทั่วไปเจ้าพนักงาน
วิทยาศาสตร์การ
แพทย์

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์

นางสาวจิรัชญา
พานิชนอก
1 3012 00076 05 8

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลโนนแดง
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

25/07/2565ภานบ 520/ 2565

หมายเหตุ - โดยขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 43,500 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ปรับปรุงตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 3196 เป็นระดับปฏิบัติงาน
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ชื่อ/นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน

ลำดับ
ที่

วุฒิ/สาขา

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือนตำแหน่ง

ประเภท
ระดับ

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ
ตั้งแต่วันที่

19605026,220 26,220 1 ส.ค. 256518894911 วิชาการ ปฏิบัติการ ปฏิบัติการวิชาการพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพนางวันวิภา
ธนานนทพัฒน์
1 3001 00094 52 5

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลปราณบุรี
กลุ่มงานการพยาบาล
งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

25/07/2565ภานบ 520/ 2565

หมายเหตุ - โดยโอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่ายกับให้โอนอัตราเงินเดือน 25,050 บาท ของตำแหน่งเลขที่ 196050 ไปเป็นอัตราเงินเดือนตำแหน่งเลขที่ 188949 เป็นการสับเปลี่ยน
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
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ชื่อ/นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน

ลำดับ
ที่

วุฒิ/สาขา

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือนตำแหน่ง

ประเภท
ระดับ

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ
ตั้งแต่วันที่

17172819,770 19,770 1 ส.ค. 256520858712 วิชาการ ปฏิบัติการ ปฏิบัติการวิชาการพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพนางสาวจันทร์จิรา
อัปการัตน์
1 4119 00230 12 1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
กลุ่มการพยาบาล
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
กลุ่มการพยาบาล
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก

25/07/2565ภานบ 520/ 2565

หมายเหตุ - โดยโอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ปรับปรุงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 171728 เป็นระดับปฏิบัติการ
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ชื่อ/นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน

ลำดับ
ที่

วุฒิ/สาขา

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือนตำแหน่ง

ประเภท
ระดับ

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ
ตั้งแต่วันที่

6346333,750 33,750 1 ส.ค. 25655066113 วิชาการ ชำนาญการ ชำนาญการวิชาการพยาบาลวิชาชีพ
(ด้านการพยาบาล)

พยาบาลวิชาชีพ
(ด้านการพยาบาล)

นางสาวเมธาวี ปาละศรี
1 4199 00014 02 7

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
โรงพยาบาลหนองวัวซอ
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
กลุ่มการพยาบาล
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

25/07/2565ภานบ 520/ 2565

หมายเหตุ - โดยขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 53,470 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อัตรา 3,500 บาท และขาดจากเงินประจำตำแหน่งเดิมไปรับเงินประจำตำแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565  เป็นต้นไป
ทั้งนี้ผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
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ชื่อ/นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน

ลำดับ
ที่

วุฒิ/สาขา

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือนตำแหน่ง

ประเภท
ระดับ

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ
ตั้งแต่วันที่

13680721,400 21,400 1 ส.ค. 256511663114 วิชาการ ปฏิบัติการ ปฏิบัติการวิชาการพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพนางธิดารัตน์ แก้วชุมพล
1 9308 00044 80 1

จังหวัดพัทลุง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพะยูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทรพอน ตำบลดอนประดู่
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลปากช่องนานา
กลุ่มการพยาบาล
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

25/07/2565ภานบ 520/ 2565

หมายเหตุ - โดยขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 46,960 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ปรับปรุงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 136807 เป็นระดับปฏิบัติการ
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ชื่อ/นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน

ลำดับ
ที่

วุฒิ/สาขา

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือนตำแหน่ง

ประเภท
ระดับ

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ
ตั้งแต่วันที่

2790016,720 16,720 1 ส.ค. 256524982515 วิชาการ ปฏิบัติการ ปฏิบัติการวิชาการนักวิชาการ
สาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวสุชัญญา
อังสุพันธุ์โกศล
1 3099 01043 89 7

จังหวัดจันทบุรี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะขาม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลวงประกอบนิติสาร (บ้านหนองอ้อ)
กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค

จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนไทย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระตะเฆ่ ตำบลบัลลังก์
กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค

25/07/2565ภานบ 520/ 2565

หมายเหตุ - โดยขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 39,580 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ปรับปรุงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 27900 เป็นระดับปฏิบัติการ
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ชื่อ/นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน

ลำดับ
ที่

วุฒิ/สาขา

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือนตำแหน่ง

ประเภท
ระดับ

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ
ตั้งแต่วันที่

17769915,510 15,510 1 ส.ค. 256525302816 ทั่วไป ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานทั่วไปเจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข

เจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข

นางสาวชนิดา แสนศิริ
1 3001 00105 21 7

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลไชยมงคล
กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค

25/07/2565ภานบ 520/ 2565

หมายเหตุ - โดยขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 15,560 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
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ชื่อ/นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน

ลำดับ
ที่

วุฒิ/สาขา

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือนตำแหน่ง

ประเภท
ระดับ

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ
ตั้งแต่วันที่

8008616,720 16,720 1 ส.ค. 256524986917 วิชาการ ปฏิบัติการ ปฏิบัติการวิชาการนักวิชาการ
สาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวสุดารัตน์
พรมจันทร์
1 3509 00004 09 1

จังหวัดยโสธร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม ตำบลกระจาย
กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค

จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านใหม่
กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข

25/07/2565ภานบ 520/ 2565

หมายเหตุ - โดยโอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่ายกับให้โอนอัตราเงินเดือน 16,500 บาท ของตำแหน่งเลขที่ 80086 ไปเป็นอัตราเงินเดือนตำแหน่งเลขที่ 249869 เป็นการสับเปลี่ยน
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ปรับปรุงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 80086 เป็นระดับปฏิบัติการ
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ชื่อ/นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน

ลำดับ
ที่

วุฒิ/สาขา

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือนตำแหน่ง

ประเภท
ระดับ

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ
ตั้งแต่วันที่

24344217,210 17,210 1 ส.ค. 256524415318 วิชาการ ปฏิบัติการ ปฏิบัติการวิชาการนักกายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัดนางสาวอทิตา หมั่นหมาย
1 3101 00205 34 3

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
โรงพยาบาลปทุมธานี
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
โรงพยาบาลสตึก
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

25/07/2565ภานบ 520/ 2565

หมายเหตุ - โดยโอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
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ชื่อ/นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน

ลำดับ
ที่

วุฒิ/สาขา

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือนตำแหน่ง

ประเภท
ระดับ

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ
ตั้งแต่วันที่

7528219,980 19,980 1 ส.ค. 256523670819 วิชาการ ปฏิบัติการ ปฏิบัติการวิชาการนักวิชาการ
สาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวพรพิมล สีหากุล
1 1206 00160 82 1

จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุห์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพยุห์ ตำบลพยุห์
กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค

จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุทไธสง
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

25/07/2565ภานบ 520/ 2565

หมายเหตุ - โดยขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 33,960 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
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ชื่อ/นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน

ลำดับ
ที่

วุฒิ/สาขา

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือนตำแหน่ง

ประเภท
ระดับ

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ
ตั้งแต่วันที่

5612824,200 24,200 1 ส.ค. 256511221020 วิชาการ ชำนาญการ ชำนาญการวิชาการพยาบาลวิชาชีพ
(ด้านการพยาบาล)

พยาบาลวิชาชีพ
(ด้านการพยาบาล)

นางสาวเจนรินทร์
จุลละนันท์
1 3610 00158 76 0

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มการพยาบาล
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
กลุ่มการพยาบาล
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก

25/07/2565ภานบ 520/ 2565

หมายเหตุ - โดยโอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย

- ใหไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ อัตรา 3,500 บาท และขาดจากเงินประจําตําแหนงเดิมไปรับเงินประจําตําแหนงใหม ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เปนตนไป 

ทั้งนี้ผูมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงดังกลาวตองเปนไปตามที่กําหนดไวใน กฎ ก.พ.วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง พ.ศ.2551

- ยื่นขอยายตามคํารองขอของตนเอง

- ปรับปรุงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ 56128 เปนระดับชํานาญการ



- 21 -

ชื่อ/นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน

ลำดับ
ที่

วุฒิ/สาขา

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือนตำแหน่ง

ประเภท
ระดับ

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ
ตั้งแต่วันที่

15525423,100 23,100 1 ส.ค. 256520873521 วิชาการ ปฏิบัติการ ปฏิบัติการวิชาการพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพนางสาววรรณณิตา
สินเติม
1 3418 00070 81 6

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
กลุ่มการพยาบาล
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
กลุ่มการพยาบาล
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม

25/07/2565ภานบ 520/ 2565

หมายเหตุ - โดยโอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ปรับปรุงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 155254 เป็นระดับปฏิบัติการ
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ชื่อ/นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน

ลำดับ
ที่

วุฒิ/สาขา

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือนตำแหน่ง

ประเภท
ระดับ

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ
ตั้งแต่วันที่

20858726,040 26,040 1 ส.ค. 256519905322 วิชาการ ชำนาญการ ชำนาญการวิชาการพยาบาลวิชาชีพ
(ด้านการพยาบาล)

พยาบาลวิชาชีพ
(ด้านการพยาบาล)

นางขนิษฐา ขุนสุวรรณ
1 3198 00015 92 8

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
กลุ่มการพยาบาล
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
กลุ่มการพยาบาล
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

25/07/2565ภานบ 520/ 2565

หมายเหตุ - โดยโอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย

- ใหไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ อัตรา 3,500 บาท และขาดจากเงินประจําตําแหนงเดิมไปรับเงินประจําตําแหนงใหม ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เปนตนไป 

ทั้งนี้ผูมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงดังกลาวตองเปนไปตามที่กําหนดไวใน กฎ ก.พ.วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง พ.ศ.2551

- ยื่นขอยายตามคํารองขอของตนเอง

- ปรับปรุงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ 208587 เปนระดับชํานาญการ
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ชื่อ/นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน

ลำดับ
ที่

วุฒิ/สาขา

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือนตำแหน่ง

ประเภท
ระดับ

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ
ตั้งแต่วันที่

2781020,890 20,890 1 ส.ค. 256524993423 วิชาการ ปฏิบัติการ ปฏิบัติการวิชาการนักวิชาการ
สาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวธวัลรัตน์ ขำเอนก
1 3017 00151 23 7

จังหวัดจันทบุรี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลตรอกนอง
กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค

จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านกรวด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสายโท 11 ใต้
ตำบลสายตะกู
กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค

25/07/2565ภานบ 520/ 2565

หมายเหตุ - โดยขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 32,900 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
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ชื่อ/นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน

ลำดับ
ที่

วุฒิ/สาขา

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือนตำแหน่ง

ประเภท
ระดับ

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ
ตั้งแต่วันที่

19987617,260 17,260 1 ส.ค. 256522806224 วิชาการ ปฏิบัติการ ปฏิบัติการวิชาการพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพนางสาวสกุณธกาญ
แสงจารุ
2 3499 00032 53 9

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
กลุ่มการพยาบาล
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลสุรินทร์
กลุ่มการพยาบาล
กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด

25/07/2565ภานบ 520/ 2565

หมายเหตุ - โดยโอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ปรับปรุงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 199876 เป็นระดับปฏิบัติการ
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ชื่อ/นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน

ลำดับ
ที่

วุฒิ/สาขา

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือนตำแหน่ง

ประเภท
ระดับ

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ
ตั้งแต่วันที่

7397721,930 21,930 1 ส.ค. 256513192425 วิชาการ ปฏิบัติการ ปฏิบัติการวิชาการพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพนางสาวเจนจิรา คาวี
1 3309 00184 10 3

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลราษีไศล
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลสุรินทร์
กลุ่มการพยาบาล
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

25/07/2565ภานบ 520/ 2565

หมายเหตุ - โดยขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 56,950 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ปรับปรุงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 73977 เป็นระดับปฏิบัติการ
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ชื่อ/นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน

ลำดับ
ที่

วุฒิ/สาขา

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือนตำแหน่ง

ประเภท
ระดับ

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ
ตั้งแต่วันที่

8013520,270 20,270 1 ส.ค. 25655457526 วิชาการ ปฏิบัติการ ปฏิบัติการวิชาการนักวิชาการ
สาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวสาวิตรี สีสอน
1 3506 00080 69 8

จังหวัดยโสธร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

จังหวัดสุรินทร์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวเชด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสนวน ตำบลจรัส
กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข

25/07/2565ภานบ 520/ 2565

หมายเหตุ - โดยขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 35,450 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ปรับปรุงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 80135 เป็นระดับปฏิบัติการ
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ชื่อ/นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน

ลำดับ
ที่

วุฒิ/สาขา

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือนตำแหน่ง

ประเภท
ระดับ

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ
ตั้งแต่วันที่

20873537,050 37,050 1 ส.ค. 256515525427 วิชาการ ชำนาญการ ชำนาญการวิชาการพยาบาลวิชาชีพ
(ด้านการพยาบาล)

พยาบาลวิชาชีพ
(ด้านวิชาการพยาบาล)

นางสาวนิศารัตน์ ศรีคำ
3 3199 00259 28 1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
กลุ่มการพยาบาล
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
กลุ่มการพยาบาล
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์

25/07/2565ภานบ 520/ 2565

หมายเหตุ - โดยโอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ใหไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ อัตรา 3,500 บาท และขาดจากเงินประจําตําแหนงเดิมไปรับเงินประจําตําแหนงใหม ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เปนตนไป 

ทั้งนี้ผูมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงดังกลาวตองเปนไปตามที่กําหนดไวใน กฎ ก.พ.วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง พ.ศ.2551

- ยื่นขอยายตามคํารองขอของตนเอง

- ปรับปรุงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ 208735 เปนระดับชํานาญการ
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ชื่อ/นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน

ลำดับ
ที่

วุฒิ/สาขา

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่
เงินเดือนตำแหน่ง

ประเภท
ระดับ

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ
ตั้งแต่วันที่

22806222,830 22,830 1 ส.ค. 256519987628 วิชาการ ชำนาญการ ชำนาญการวิชาการพยาบาลวิชาชีพ
(ด้านการพยาบาล)

พยาบาลวิชาชีพ
(ด้านการพยาบาล)

นางสาวรัชณีกร บัวศรี
1 3309 00129 22 6

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลสุรินทร์
กลุ่มการพยาบาล
กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
กลุ่มการพยาบาล
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

25/07/2565ภานบ 520/ 2565

หมายเหตุ - โดยโอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ใหไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ อัตรา 3,500 บาท และขาดจากเงินประจําตําแหนงเดิมไปรับเงินประจําตําแหนงใหม ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เปนตนไป 

ทั้งนี้ผูมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงดังกลาวตองเปนไปตามที่กําหนดไวใน กฎ ก.พ.วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง พ.ศ.2551

- ยื่นขอยายตามคํารองขอของตนเอง

- ปรับปรุงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ 228062 เปนระดับชํานาญการ





บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่                        /2565 ลงวันที่         กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่ ชื่อ/นามสกุล
ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ ส่วนราชการที่ไปปฏิบัติราชการ หมายเหตุ

1 วิชาการ ชำนาญการ - เพื่อติดตามคู่สมรส
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของ
ตนเอง

นายสถาพร ภิไลวรรณ พยาบาลวิชาชีพ
(ด้านการพยาบาล)
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
โรงพยาบาลหนองบัวแดง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลทุ่งคา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร

2 วิชาการ ชำนาญการ - เพื่อดูแลครอบครัว
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของ
ตนเอง

นางสาวนิติศา บุตะเขียว พยาบาลวิชาชีพ
(ด้านการพยาบาล)
งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
กลุ่มงานการพยาบาล
โรงพยาบาลเทพสถิต
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

กลุมงานการพยาบาลผูปวยอายุรกรรม
กลุ่มการพยาบาล
โรงพยาบาลขอนแก่น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

22/07/2565ภานบ 519/ 2565

1715 26
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ลำดับที่ ชื่อ/นามสกุล
ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ ส่วนราชการที่ไปปฏิบัติราชการ หมายเหตุ

3 วิชาการ ชำนาญการพิเศษ - เพื่อดูแลมารดา
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของ
ตนเอง

นางสาวกิตติยา วิจิตรมาลา นายแพทย์
(ด้านเวชกรรม)
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลชัยภูมิ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลขอนแก่น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

4 วิชาการ ชำนาญการ - เพื่อติดตามคู่สมรส
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของ
ตนเอง

นางสาวศิริพร คูสำโรง พยาบาลวิชาชีพ
(ด้านการพยาบาล)
งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
กลุ่มงานการพยาบาล
โรงพยาบาลบัวใหญ่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
กลุ่มงานการพยาบาล
โรงพยาบาลแม่จัน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

ภานบ 519/ 2565
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ลำดับที่ ชื่อ/นามสกุล
ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ ส่วนราชการที่ไปปฏิบัติราชการ หมายเหตุ

5 วิชาการ ปฏิบัติการ - เพื่อดูแลบิดามารดา
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของ
ตนเอง

นางสาวบงกชณชสร คงยืน แพทย์แผนไทย
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
นวมินทราชินี จ.นครราชสีมา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

6 วิชาการ ปฏิบัติการ - เพื่อดูแลครอบครัว
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของ
ตนเอง

นายกิตติพงษ์ ไชยหงษา เภสัชกร
กลุ่มงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
โรงพยาบาลตระการพืชผล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ภานบ 519/ 2565
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ลำดับที่ ชื่อ/นามสกุล
ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ ส่วนราชการที่ไปปฏิบัติราชการ หมายเหตุ

7 วิชาการ ชำนาญการ - เพื่อดูแลครอบครัว
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของ
ตนเอง

นางสาวญาดา ศิริพันธ์โนน นายแพทย์
(ด้านเวชกรรม)
กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลขอนแก่น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

8 วิชาการ ชำนาญการ - กลับภูมิลำเนา
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของ
ตนเอง

นางมณฑิตา ภูพลผัน พยาบาลวิชาชีพ
(ด้านการพยาบาล)
งานการพยาบาลผู้คลอด
กลุ่มงานการพยาบาล
โรงพยาบาลชุมพลบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

งานการพยาบาลผู้คลอด
กลุ่มงานการพยาบาล
โรงพยาบาลห้วยเม็ก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

ภานบ 519/ 2565
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ลำดับที่ ชื่อ/นามสกุล
ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ ส่วนราชการที่ไปปฏิบัติราชการ หมายเหตุ

9 วิชาการ ชำนาญการ - เพื่อสร้างครอบครัว
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของ
ตนเอง

นางสาวกชกร หิรัญญากร ทันตแพทย์
(ด้านทันตกรรม)
กลุ่มงานทันตกรรม
โรงพยาบาลกาบเชิง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

กลุ่มงานทันตกรรม
โรงพยาบาลลาดยาว
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

10 วิชาการ ปฏิบัติการ - ดูแลบิดามารดา
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของ
ตนเอง

นางกนกวรรณ รุ่งเรือง นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลลำดวน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
โรงพยาบาลนาเยีย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ภานบ 519/ 2565
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ลำดับที่ ชื่อ/นามสกุล
ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ ส่วนราชการที่ไปปฏิบัติราชการ หมายเหตุ

11 วิชาการ ปฏิบัติการ - เพื่อดูแลบิดามารดา
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของ
ตนเอง

นางสาวบุษวร ประภูชะเนย์ พยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม
กลุ่มการพยาบาล
โรงพยาบาลสุรินทร์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
กลุ่มงานการพยาบาล
โรงพยาบาลวาปีปทุม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

12 วิชาการ ปฏิบัติการ - เพื่อกลับภูมิลำเนา
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของ
ตนเอง

นางสาวอุไรวรรณ สุขเพ็ง นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลเป็นสุข
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
โรงพยาบาลนาตาล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ภานบ 519/ 2565
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ลำดับที่ ชื่อ/นามสกุล
ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ ส่วนราชการที่ไปปฏิบัติราชการ หมายเหตุ

13 วิชาการ ปฏิบัติการ - กลับภูมิลำเนา
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของ
ตนเอง

นางสาววรรณิสา บุตรการ นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลตาตุม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขะ
จังหวัดสุรินทร์

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร

ภานบ 519/ 2565




